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Abstract 
Municipal Real Estate Companies runs by a political boarder who makes decisions in large 
investments. In some cases the municipal counter have to take the decisions about big and 
expensive investments.  A successful investment needs to be built on solid ground. 

Media has lately focused on energy topics as a part of the environmental discussion and the 
real estate companies tries to use the new technology that the market has provided. Energy 
investments in new buildings are not longer a small part of the energy saving program. Long-
term investment demands needs large knowledge and awareness about the energy topics that 
have recently grown in the municipal real estate companies. These topics need to be put on 
the agenda as soon as possible in building projects. 

Investments in real estate’s are complex because the payback time is hard to foresee. The 
calculation in future costs are hard to predict and parts like inflation influences the 
investments in real estates. The awareness in the calculations in a municipal real estate 
company is important because the insecurity affects the outcome negatively. The calculated 
coasts are likely to be more exact further in a project because the expenses are more specified 
and there by more real.  

The authors meaning with this essay is to investigate how municipal real estate companies 
handles the process of taking decisions and when energy topics are brought up on the agenda. 
Focus has been on the financial part of calculating coasts and income that aren’t real and there 
by hard to anticipate. Information has been collected by personal interviews and in some case 
complemented by email. The author’s general opinion in the essay is that the municipal real 
estate companies’ approach in the process of taking decisions is likely to be at the same 
manner. On the other hand the way of creating calculations divide the companies’ way of 
structure the basis to make good decisions by. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

Sammanfattning 
Vid investeringar i stora och oftast dyra projekt krävs att beslut tas på goda grunder. Eftersom 
kommunala fastighetsbolag styrs av en styrelse med politiskt valda tjänstemän fattas besluten 
oftast där. I vissa fall kan beslutet också behöva förankras i kommunfullmäktige eller fattas i 
fastighetsbolaget. I olika medier uppmärksammas energifrågor som en del i 
klimatdiskussionen och fastighetsbolagen försöker använda den nya teknik som framkommit 
under de senare åren. En energiinvestering i ett nytt hus är inte bara en liten del av helheten 
utan har på senare år med hjälp av mediernas uppmärksammande blivit en vital del i en ny 
byggnad. Olika tankesätt, vilka bygger på att hela byggnaden anpassas för att förbruka mindre 
energi kräver stor kunskap och långsiktighet i investeringskalkylerna. Den kunskapen har på 
senare år utvecklats hos de kommunala fastighetsbolagen där energifrågorna har kommit upp 
på dagordningen och fått större betydelse i projekten, både vad det gäller ekonomi och teknik. 
Med denna ökade förståelse för energiinvesteringar har företagens medvetandegrad i 
projekten gjort att energifrågorna kring en fastighet måste tas med i ett tidigt skede för att 
kunna påverka på bästa sätt. Investeringar i fastigheter löper normalt på mycket lång tid, 
vilket försvårar kalkylarbetet då korrektheten i upprättandet av densamma är svår att med 
säkerhet förutsäga. Parametrar som inflation och därmed ränteläget på marknaden anses vara 
svår att bedöma och något som man måste räkna med i kalkylerna som upprättas vid 
nyinvesteringar. Osäkerheten i kalkylerna är viktiga att känna då företaget förlitar sig på 
resultatet. Desto längre fram i ett projekt företaget kommer ju säkrare kalkyler med större 
noggrannhet kan upprättas. De verkliga kostnaderna för upprättandet av en byggnad kan inte 
göras förrän tidigast vid garantibesiktningen. Författarna avser med denna uppsats att 
undersöka hur beslutsprocesserna i kommunala bostadsbolag ser ut och hur besluten fattas. 
Vad grundar företagen besluten på och hur tar de fram kalkyler på kostnader och intäkter som 
inte är faktiska. Informationen skall inhämtas genom personliga intervjuer och i vissa fall med 
kompletteringar via mejlkonversation. Generellt har författarna bildat en uppfattning om att 
beslutsprocesserna kring energiinvesteringar sker på liknande sätt i de flesta kommunala 
bostadsbolagen och att de kalkyler som används skiljer sig åt vad gäller vissa parametrar.  
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1 Inledning 
I inledningen presenterar författarna val av ämne med problembakgrund samt 
problemdiskussion. Vidare tar kapitlet även upp frågeställningar, syfte och de avgränsningar 
författarna valt att göra, samt definitioner och förkortningar. 

1.1 Problembakgrund 
Nordstrand (2004) skriver i sin bok Byggprocessen, att planering i byggprojekt har en 
betydande roll för slutprodukten. Genom planeringen framarbetas tydliga mål för 
verksamheten samt hur, var och när resurserna skall användas. Planeringen skall leda till att 
projektet genomförs på bästa möjliga sätt.  
 
Per Arbin, Fastighetsjurist vid Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen anser att 
kommunala fastighetsbolag drivs med en självkostnadsprincip, vilken bygger på att projekten 
och fastigheterna ekonomiskt sätt skall bära sig själva och inte generera någon direkt vinst. 
Dessa fastighetsbolag brukar betecknas som ”allmännyttiga” och styrs med politiska riktlinjer 
för varje kommun. De är enligt Holmqvist (2002) ett viktigt redskap för att på sikt kunna 
påverka och styra de bostadspolitiska målen som finns uppsatta i kommunerna. 
 
Majoriteten av de kommunala fastighetsbolagen i Sverige drivs enligt Holmqvist (2002) i 
aktiebolagsform. Aktiebolag drivs av ekonomiska krav på vinstmaximering vilket skiljer sig 
åt i en kommunal verksamhet, då de i grunden är politiskt styrda och skall fungera som ett 
verktyg för att uppfylla de bostadspolitiska målen i en kommun. Den politiska aspekten i ett 
kommunalt fastighetsbolag kan bromsa och begränsa den handlingsfrihet som annars råder i 
ett aktiebolag. Valet av en investering som är ekonomisk lönsam kan ibland vara komplicerad 
då flera faktorer än bara lönsamhet skall beaktas. 
 
Hamberg (2005) anser att grunden i beslutsfattandet kring en investering kretsar runt de 
ekonomiska teorierna. För att kunna fatta beslut vid investeringar gäller det att skilja mellan 
de felkällor eller kategorier av felbeslut som kan fattas i en investering. Något som påverkar 
beslutsfattandet vid investeringar är restriktioner, vilka uppstår när beslutsfattaren är 
begränsad i sitt utövande. Lönsamma projekt kanske finns att investera i men företaget är 
begränsad i t.ex. kapitalanskaffningen. Även restriktioner beträffande tid och beslutskapacitet 
är vanligt förekommande i moderna organisationer. Hamberg (2005) skriver även i sin bok 
om målkonflikter i organisationer där företagets nytta skiljer sig mot aktieägarnas.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Då ett företag står inför en nybyggnation är det viktigt att klargöra vilka krav som skall ställas 
på en byggnad. Genom att företaget vet vad de vill ha för sorts byggnad kan arkitekten 
utforma/skapa byggnaden enklare i sitt skede. Om miljö- och energikraven inte finns 
fastställda, hur skall då arkitekten veta hur han skall utforma byggnaden? 
 
Om kraven på miljö- och energi kommer med i ett senare skede kan detta leda till problem då 
byggnaden är utformad utan hänsyn till dessa krav. Vad som är intressant att jämföra mellan 
olika fastighetsbolag är i vilket skede energifrågorna tas upp och hur de påverkar processen 
samt slutprodukten. 
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Val av energisystem kan vara komplexa att ta beslut om. Återbetalningstiden kan vara lång 
och ett felaktigt val kan skjuta vinsten längre framåt i tiden. För att bra beslutet skall fattas 
angående energiinvesteringar, tas fakta fram från experter inom området med både tekniskt 
och ekonomisk kunskap. Författarna vill med detta arbete ta reda på hur beslutsfattandet kan 
gå till på olika sätt i kommunala fastighetsbolag samt hur företagen kan se en investering med 
avseende på energisystem i nybyggnation. 
 

1.3 Problemformulering  
• Hur ser beslutsprocesserna ut i kommunala fastighetsbolag gällande energiinvestering vid 

nybyggnation? 
• Var i beslutsprocessen projekterar kommunala fastighetsbolag energifrågor vid 

nybyggnation? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera samt beskriva hur beslutsprocesserna kring 
energiinvestering vid nybyggnation kan skilja sig åt mellan olika kommunala fastighetsbolag.  
 

1.5 Avgränsningar 
Genom avgränsningar tydliggör författarna enligt Paulsson (1999) målet med uppsatsen. Även 
en precisering av ämnesvalet görs. Detta för att fokusera på problemet. Författarna har valt att 
avgränsa uppsatsen innehåll till att endast innefatta energiinvesteringar i nyproduktion av 
hyresrätter samt att förtydliga de grundläggande beslutsprocesserna i kommunala 
fastighetsbolag. 
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2 Teori 
I teoridelen presenteras den litteratur författarna valt att använda sig av som underlag i studien 
om beslutsprocesser i kommunala fastighetsbolag. Först beskrivs de investeringsmetoder som 
används i fastighetsbolagen med avseende på kalkylförfarandet och arbetsgången. Vidare 
beskrivs hur kommunala fastighetsbolag kan arbeta med energiinvesteringar vad gällande 
planering, genomförandet, uppföljningen och förbättringar. 

2.1 Allmännyttans historia och ursprung 
Befolkningsökningen i storstäderna var stor under slutet av 1800-talet, vilket ökade 
efterfrågan på hyresbostäder (SABO, 2008). Stiftelser startades för att bemöta behovet och 
bygga hyresbostäder för allmännyttan. Detta finansierades under 1930-talet med statliga lån 
för de allmännyttiga företagen som främst byggde hus åt pensionärer och större barnfamiljer 
som hade svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Under 1940-talet fattade riksdagen beslut 
om regler för allmännyttiga bostadsföretag. Målet med reglerna var att den akuta 
bostadsbristen skulle byggas bort och att bostadsstandarden skulle höjas. Det var mycket 
ovanligt under denna tidsperiod att lägenheter innehöll fler än ett rum och därför inriktades 
produktionen främst åt att innefatta två och tre rumslägenheter. Badrum var något som 
prioriterades vid byggnationerna då detta saknades i stor utsträckning.  

Produktionen av bostäder under 1940-talet var ett stort projekt, vilket krävde offentlig 
finansiering där staten och kommunerna fick bära ansvaret (SABO, 2008). Det blev nu 
kommunala bolag som fick stå för bostadsbyggandet. Bostäder som byggdes skulle förvaltas 
av bolag som stod under kommunal tillsyn och skulle endast arbeta utan enskilda vinstmotiv. 
Det beslutades också om att de kommunala bolagen skulle utgöra en prisstabiliserande faktor 
när hyresregleringen upphörde. Kontrollen av de kommunala fastighetsbolagen skärptes 1974 
då riksdagen beslöt att kommunerna själva skulle utse sina styrelseledamöter. Valet av 
ledamöter sker således på politiska grunder. 1991 upphörde den lag som bestämde de 
allmännyttiga bostadsbolagens villkor. Även lånevillkoren kom att ändras samma år.  

 

2.2 Beslutsprocesser i fastighetsbolag 
Hedberg (1980) anser att fatta beslut kan likställas vid att välja en väg genom att reducera 
möjliga alternativ till dess att endast det förespråkade alternativet finns kvar. Beslut kan anses 
vara drastiska och väl synliga. De kan vara odramatiska och svåra att identifiera genom att de 
påverkas av andra val i det tysta och därför kan det vara svårt att uppfatta beslutsprocesser i 
vissa situationer. Detta leder till att två arter av beslut kan beskrivas. Dels icke-beslutstypen 
där det verkliga beslutet redan är fattat och därför verkställt när beslut skall fattas. Denna 
beslutsform kännetecknas från styrelsemiljöer och nämnder där utredningar av expertis 
arbetat fram en grund till beslutet. Icke- beslut kan även ses som beslut tagna under 
påtryckningar av en grupp där den enda utvägen kan vara att fatta ett beslut. Det andra är ett 
verkningslöst beslut med lösa ramar vad gäller tidsramar, otillräckliga resurser eller att inte 
göra någon ansvarig. 

Vid beslutsprocesser används oftast en idealmodell enligt Hedberg (1980) där processen 
inleds med att problem/behov upptäcks och avslutas när problemet/behovet är genomfört. Till 
exempel från ide till färdig byggnad. Oftast uppstår problemet ur en situation där nuläget 
avviker från en önskvärdhet i företaget. För att förändra krävs en lösning på problemet och 
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detta kan göras på flera olika sätt. Till exempel när förtydliganden av lösningar ställs emot 
varandra, väljs det alternativ som lämpar sig bäst. 

 
Figur 1 Förenklad modell av beslutsprocessen (Hedberg, 1980). 

 

2.3 Investeringsbeslut i offentliga fastighetsbolag 
En investering enligt Löfvenberg & Oresten (1998) kan betecknas som en uppoffring av 
likvida medel för att få tillbaka i framtida nyttovärden. Företag behöver på längre sikt 
investera för att driva samt utveckla verksamheten enligt Ljung & Högberg (1996). 
Majoriteten av alla verksamheter behöver tillgång till fast kapacitet av något slag. Det kan 
vara lokaler, personal, utrustning m.m. Investeringar bidrar till att behålla denna kapacitet. 
Därför behövs en medvetenhet om hur företaget på längre sikt tänkt profilera sig. En 
investering kan göras för att förändra verksamheten, utvidga eller modernisera verksamheten. 
Eftersom detta kräver stora kapital är investeringsbedömning en viktig del i planeringen och 
beslutsfattandet som sker i företaget. 

Investeringar i byggnader och anläggningar kan indelas i tre grupper (Löfvenberg & Oresten, 
1998): 

• Investeringar - anses vara en ny- eller ombyggnad. 
• Reinvesteringar - innebär att en byggdel eller installation ersätts av något nytt för att 

förbättra funktionen. 
• Rationalliseringsinvesteringar - åtgärder som ger tydliga och snabba resultat genom 

att till exempel minska driftkostnader. 

 

2.3.1 Utgångspunkter vid investeringsbeslut  
För att skapa ett bra investeringsbeslut utgår Löfvenberg & Oresten (1998) från olika punkter 
vid en bedömning. Detta för att skapa en helhetsbild och förtydliga nyttan med en investering 
utifrån koncernnyttan och koncernens ekonomiska krav. Om utgångspunkten är koncernnytta 
bör byggnadens geografiska läge, flexibilitet, ändamålsenlighet samt dess framtidsutsikter 
beaktas. För att investeringen skall vara genomförbar bör samhällsutvecklingen studeras 
genom omvärldsanalyser vad gäller till exempel befolkningsutveckling, företagsutveckling 
samt arbetsmarknadssituation. 

För att en organisation skall fatta beslut i samma riktning krävs enligt Löfvenberg & Oresten 
(1998) att organisationen har framarbetat en koncernkultur som innehåller policy, strategi och 
mål för lokalutnyttjandet. Även en resursplanering över lokalbehovet bör göras innan 
investeringsbeslut fattas med avseende på nybyggnation, inhyrning, fastighetsköp eller genom 
annat förfarande. För att nå ett bra resultat med investeringen bör behovet från ide till 
genomfört beslut vara förankrat i hela organisationen både politiskt, i den verkställande 
ledningen, kärnverksamheterna och i fastighetsorganisationen. I det beslutsunderlag som 
framarbetats skall inte bara ekonomiska kalkyler över byggkostnader finnas med utan även 
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löpande kostnader som drift, underhåll och kapital medräknas för att underlätta investeringens 
utvärdering. 

 

2.3.2 Investeringsbedömning 
Enligt Ljung & Högberg (1996) kan valet mellan olika investeringsalternativ liknas med val i 
allmänhet. Investeringsalternativens fördelar och nackdelar ställs emot varandra och 
utvärderas. Det alternativ som uppfyller investeringens syfte eller målsättning på bästa sätt 
kommer att väljas. Vid bedömning av olika alternativ används den rationella beslutsmodellen 
som utgångspunkt. Denna modell är en idealbild som kan vara till hjälp när företag vill 
förklara hur valet mellan olika investeringsalternativ bör gå till.  

För att få en mera mångsidig beskrivning av beslutsfattandet kan det ses som en långvarig 
process, vilken även innehåller förberedelsefasen samt genomförandet av beslutet (Holmqvist, 
2002). Investeringsbedömningens fyra steg som teoretiskt sett underlättar besluten enligt 
Ljung & Högberg (1996) utgår ifrån den rationella beslutsmodellen nedan: 

Figur 2 Rationella beslutsprocessen (Hedberg, 1980). 

För att göra en lyckad investering enligt Ljung & Högberg (1996) bör problemet avgränsas 
korrekt samt att precisera målsättningen. Denna målsättning har alltid många dimensioner i ett 
företag. Krav på lönsamhet och överlevnad på lång sikt där även personalpolitik, 
marknadsandelar, servicegrad, ledtider, leveranssäkerhet, samhällsansvar, arbetsmiljö m.m. är 
framtagna i målsättningen. Vid beslut om en investering skall genomföras eller inte, måste 
företaget bedöma konsekvenserna av de olika val man står inför. Den investeringen med bäst 
konsekvenser utifrån företaget väljs. 

Enligt Holmqvist (2002) har den rationella beslutsprocessen fått utstå mycket kritik. De olika 
stegen i kedjan har alla blivit kritiserade. Till en början är det inte alls säkert att problemet kan 
identifieras och eftersom fullständig information inte heller finns att tillgå blir det än svårare 
att avbilda problemet. Att skapa en modell som är identiskt med verkligheten är inte heller 
möjligt. Personerna som fattar besluten har inte tid, råd eller möjlighet att se över alla möjliga 
handlingsalternativ samt konsekvenserna för dessa. På grund av komplikationer i att 
rangordna alternativen kan det bli svårt att finna den optimala lösningen. 

Den begränsade rationella beslutsmodellen bygger enligt Hedberg (1980) på samma principer 
som den rationella. Eftersom besluttagarnas kunskaper om situationen som råder är bristfällig 
är det inte säkert att beslutsprocessen har ett klart problem fastställt. Det blir lätt att företaget 
agerar som de har gjort i tidigare fall. Kompetens och erfarenheter hos medarbetarna gör att 
steg i beslutsprocessen utelämnas enligt modellen nedan.  

 
Figur 3 Begränsad rationell beslutsprocess (Hedberg, 1980). 
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2.3.3 Investeringsmodell för offentliga organisationer 
För att lättare förstå den modell som används av offentliga organisationer delar Löfvenberg & 
Oresten (1998) in den i tre olika delar; förstudie, lokalplanering och anskaffning. 

Förstudie 
Förstudien skall utreda vilka möjliga alternativ som finns för att lösa lokalbehovet samt om 
alternativen strävar efter att nå organisationens verksamhetsmål Löfvenberg & Oresten 
(1998). Genom att göra en nyttobedömning påvisas de styrkor och svagheter, olika alternativ 
har och genom att göra alternativen jämförbara är det lättare fatta beslut om vilka alternativ 
som är mindre bra. Studien skall även enligt Nordstrand (2004) klarlägga om de föreslagna 
ändringarna i en byggnads konstruktion är genomförbara tekniskt och om det kommer att 
accepteras av myndigheterna. 
 
Löfvenberg & Oresten (1998) skriver att en ekonomisk kalkyl kan hjälpa till att fatta det 
avgörande beslutet alternativen emellan. Vid beräkningen av kalkylerna måste 
förutsättningarna för vilket av alternativen löpande eller fast penningmängd som skall 
användas avgöras. Löpande penningmängd är prognoser på bedömningar av inflationstakt 
medan fast penningmängd inte tar hänsyn till inflation utan använder sig utav dagens 
penningmängd.  
 
I förstudiens avslutande skede görs enligt Löfvenberg & Oresten (1998) en bedömning av 
nyttan och ekonomin av investeringen. Bedömningen görs utefter det årliga in- och 
utbetalnings över- eller underskott som föreligger för samtliga alternativ. Ljung & Högberg 
(1996) skriver att detta görs för att se om intäkterna täcker utbetalningarna, om inte måste mer 
kapital anskaffas. Investeringar är en viktig del i likviditetsbudgeten och för att tydliggöra 
investeringens lönsamhet bearbetas den i en investeringsbudget. Budgeten beskriver vilka 
investeringar som planeras och hur pass kapitalkrävande de är. Även ett beslut om inriktning 
och en investeringsram skall enligt Löfvenberg & Oresten (1998) upprättas och beslutas av 
den politiska eller verkställande ledningen för att investeringen inte skall ta orimliga 
proportioner och lösningar. Även investeringens nedläggning eller fortlevnad skall beslutas. 

 
Lokalplanering 
I detta planeringsskede tycker Löfvenberg & Oresten (1998) att flera olika delar som har med 
hur byggnadens utformning skall bearbetas, används för att minska osäkerheten i kalkylerna. 
Upprättandet av ett lokalprogram som beskriver olika krav på inredning och funktion skall 
skapas, vilket har stor betydelse på den verksamhet som skall bedrivas, samt hur den i 
framtiden kommer att planeras och utvecklas.  
 
Förändringar i omgivningen som påverkar utvecklingsmöjligheterna på lång sikt och hur 
företagen möter dessa förändringar på bästa sätt, skall beskrivas i en strategisk planering där 
framtida investeringar har en betydande roll (Ljung & Högberg, 1996). För att veta viken typ 
av investering som skall göras enligt Löfvenberg & Oresten (1998) skall en inventering av 
befintliga lokaler utföras, för att se behovet av nybyggnation. Om lokalerna finns inom 
organisationen bör dessa besiktas och analyseras för att skapa en bild av lokalernas kapacitet, 
byggnadstekniska förutsättningar samt i vilken grad reinvesteringar krävs i lokalerna.  
 
Den ekonomiska bedömningen görs på samma sätt enligt Löfvenberg & Oresten (1998), men 
med systemutformningarna som tillägg i beräkningen. Även prognoser för framtida 
kostnadsutvecklingar tas med i annuitets- eller nuvärdesberäkningarna, vilket bidrar till 
minskad osäkerhet i kalkylerna. Eftersom investeringarna och kapitalbindningen kan vara 
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stora, skriver Ljung & Högberg (1996) att det är viktigt att klargöra den finansiella 
planeringen så fort som möjligt. Om investeringen gäller ny – eller ombyggnad använder 
företag enligt Löfvenberg & Oresten (1998) referenskalkyler från liknande byggnationer där 
exempelvis kr/kvm bruksarea jämförs som kalkyldata. Efter lokalplaneringen är investeringen 
till 85 % säkerställd. Nu skall den verkställande ledningen fatta beslut om projektet skall 
fortgå eller om det skall läggas ned. 
 
Anskaffning 
De skisser som upprättats i lokalplaneringen skall nu vidareutvecklas, där ingående 
konstruktioner och apparater finns med enligt Löfvenberg & Oresten (1998). Denna 
beskrivning av byggnadens utformning skall ligga till grund för huvudhandlingar vilken 
används för exempelvis produktionskalkylering, hyresberäkning, upphandlingar, bygglov och 
slutlig upphandling. De ekonomiska beräkningarna görs på samma sätt som i tidigare skeden, 
men nu med bättre säkerhet då beräkningarna gjorts med bakgrund av huvudhandlingarna. 
Dock tas vissa andra tillägg med i beräkningarna som kostnader för byggnadskreditiv, 
bygglov, projektadministration med mera. Med väl uppbyggda huvudhandlingar kan beslut 
fattas politiskt eller av den verkställande ledningen. Med grund i det beslutsunderlag företaget 
nu fått fram kan bygghandlingar upprättas för genomförandet. Detaljeringsgraden i dessa 
handlingar beror på byggnadstyp eller den lösning som valts. Bygghandlingar innefattar 
uppgifter för kalkylering, tillverkning samt produktion för byggnadens beståndsdelar.  
 
Eftersom en offentlig organisation enligt Kommunallagen (1991:900) måste upphandla 
kontrakt enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) skall detta ske i konkurrens, 
samt värderas på ett objektivt sätt ur en affärsmässig synvinkel. En ekonomisk bedömning 
görs av de anbud som inkommit inom den uppsatta tidsramen. Därefter upprättas 
investeringskalkyler och jämförelser görs mellan anbuden samt en bedömning av risker i 
projektet avseende kostnadsökningar genomförs. Beroende på upphandlingsform överlåts 
många gånger stora delar av funktionsbestämningen och projekteringen till en entreprenör. 
Därför är en tydlighet i kraven viktigt, för att inga missförstånd skall försvåra och därmed 
senarelägga inflyttning. En av organisationen utsedd projektledare bevakar de ramar och 
villkor som finns uppsatta för investeringen, för att dessa inte skall överskridas eller 
förändras. Byggskedet avslutas med att relationshandlingar och informationshandlingar 
upprättas samt att en slutbesiktning genomförs där drift- och skötselinstruktioner finns 
upprättade. Investeringen avslutas med att byggnaden i ett förvaltningsskede övergår från 
projektledaren till fastighetsförvaltaren. 
 

2.3.4 Faktorer som påverkar kalkylarbetet 
Påverkande konsekvenser kan enligt Ljung & Högberg (1996) uttryckas i kronor och i en 
investeringskalkyl där betalningarna får olika vikter beroende på när de inträffar. Beloppens 
storlek och tidpunkten när de infaller tas med i beräkningen och för att underlätta görs detta 
på årsbasis i en sammanställning av årets in- och utbetalningar.  
 
Nedan följer en kartläggning av vanligen förekommande faktorer, som enligt Ljung & 
Högberg (1996) påverkar lönsamhetsbedömningen av investeringen. 
 
Primära betalningar/Sekundära Betalningar 
Betalningar som är direkt kopplade till investeringen som till exempel grundinvestering, 
årliga in- och utbetalningar samt restvärde är primära betalningar. Sekundära betalningar är 
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inte direkt kopplade till investeringen utan utgörs främst av skattebetalningar och 
finansieringsbetalningar. 
Finansieringsbetalningar 
Även räntor och amorteringar på lån kan vara svåra att förbinda med investeringen. 
Kostnaden för det satsade kapitalet måste vara med i beräkningen, alltså företagets 
avkastningskrav (kalkylräntan) utnyttjas. 
Inflation 
Inflationens påverkan på kostnaderna bör beaktas, trots att det inte finns några formella 
metoder för detta. Även följderna av enskilda prisförändringar kan vara lätta att glömma bort. 
Medveten feluppskattning 
Personer som är berörda och intresserade av investeringen samt projektets förfarande kan 
vinkla kalkylen i syfte av att få satsningen genomförd. Kalkyler som visar en bra lönsamhet är 
ett viktigt argument i en beslutssituation. 
Ränteswap 
Genom ett avtal om byte av ränteflöden mellan två parter, kan företag som önskar förändra 
sin ränteexponering enligt Nordea (2008) göra detta på ett säkrare sätt. Genom att lån med 
rörlig ränta enligt Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR), fast ränta och en ränteswap 
skapas ett fast ränteflöde vilket kan jämföras med ett traditionellt lån.  

 

2.3.5 Kalkylosäkerhet 
I en investeringsprocess finns enligt Löfvenberg & Oresten (1998) osäkerheter vad gäller 
träffsäkerheten hos kalkylerna. Desto längre ett investeringsprojekt har kommit och beslut har 
fattats kan säkerheten i kalkylerna göras med ökad tillförlitlighet. I förstudien är osäkerheten 
kring kalkylerna stor vilket medför en osäkerhet på cirka ±20 procent. I lokalplaneringsskedet 
bedöms osäkerheten ligga kring cirka ±15 procent och i det slutliga anskaffningsskedet till ±5 
procent. Vad som däremot är svårt att beräkna osäkerheten på är produktionskostnaderna. 
Dessa kan påverka osäkerheten med ibland upp till ±20 procent. Osäkerheten kommer 
företagen aldrig ifrån i ett byggprojekt utan den går bara att minimera.  

För att öka medvetandegraden angående kalkylosäkerheten kan företag enligt Löfsten (2002) 
använda sig av en känslighetsanalys. Denna analys bygger på att flera kalkyler upprättas vilka 
bygger på olika förutsättningar som exempelvis livslängd eller prisutveckling. På detta sätt 
tydliggör företaget hur olika variabler påverkar resultatet och ökar därmed medvetandegraden 
i kalkylen. Den slutliga kalkylen går bara att upprätta efter investeringen har genomförts. 

 

2.3.6 Metoder för beräkning av investeringars lönsamhet 
Österlund & Wramsby (2006) beskriver metoderna som ett sätt att mäta en investerings 
lönsamhet. Med varje metod finns ett sätt som används för att avgöra/bedöma om en 
investering är lönsam eller vilket av alternativen som är mest lönsam. Olika kalkylmetoder 
resulterar i olika beskrivningar av investeringars lönsamhet. De metoder som vanligtvis 
används i fastighetsbolag är enligt Ljung & Högberg (1996): 

Nuvärdemetoden – Med nuvärdemetoden jämförs de årliga in- och utbetalningar samt 
restvärdet till ett och samma investeringstillfälle vid år 0 (Österlund & Wramsby, 2006). Det 
värde som uppstår jämförs med grundinvesteringen och nuvärdet samt eventuella 
reinvesteringar. Detta för att på ett enkelt sätt besvara om företaget skall genomföra 
investeringen. Värdet som sedan kvarstår efter borttagandet av grundinvestering och 
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eventuella reinvesteringar är investeringens kapitalvärde, alltså det tillskott eller underskott 
investeringen ger upphov till. 

Pay-off metoden - Med denna metod beräknas vid vilken tidpunkt en investering blir lönsam. 
Det vill säga när det satsade kapitalet har återbetalats (Ljung & Högberg, 1996). I denna 
beräkning tas ingen hänsyn till ränta. 

Självkostnadsprincipen – Sedan en tid tillbaka har det funnits ett krav på organisationer i 
offentlig verksamhet enligt Yard (2005) att avgifterna inte får överstiga självkostnaden. 
Principen beskriver egentligen inget om kostnadernas skälighet och det finns heller inget 
uttalat krav på att de mest kostnadseffektiva lösningarna skall väljas.   

Kommunala fastighetsbolag styrs enligt Kommunallagen (1991:900) där möjligheten till att 
bedriva näringsverksamhet är begränsad enligt 2kap. 7§. Kommunala fastighetsbolag skall 
bedrivas utan vinstsyfte och där uppdraget är att tillhandahålla anläggningar och tjänster åt 
dess medlemmar. En viktig del i kommunallagen är att fastighetsbolagen i kommunal regi, 
skall arbeta utefter självkostnadsprincipen. Kommunen får inte ta ut högre avgifter i form av 
hyror än vad kostnaderna svarar för. Den exakta definitionen lyder vidare enligt 
kommunallagen, lag (1998:70), Kapitel 8 § 3c.  

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster eller de nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 
(självkostnaden).” (Yard, 2005, s.128). 

 

2.4 Upphandling av tjänster och entreprenader 
I kommunala verksamheter är företagen bundna via lagen om offentlig upphandling (LOU) 
(2007:1091) att upphandla tjänster och entreprenader i konkurrens. I LOU finns bestämmelser 
om tillvägagångssättet vid upphandling, samt vid annonsering i tidningar och vilka tidsfrister 
som gäller. Om upphandlingarna inte sker enligt LOU, finns det risk för att skadestånd måste 
utbetalas till anbudsgivarna. Grunden i LOU bygger på affärsmässighet och att upphandling 
skall ske i konkurrens för att effektivare upphandlingar skall ske. Beroende på beloppsgränser 
eller tröskelvärden, kan upphandling ske på olika sätt. Om upphandlingens värde understiger 
beloppsgränserna kan upphandling ske genom en förenklad upphandling. Vid vissa tillfällen 
kan kommuner kringgå upphandlingsreglerna. Om så skall ske, måste upphandlingens värde 
vara lågt eller synnerliga skäl i form av brådskande orsak vilka inte beror på den upphandlade 
enheten.  

 

2.5 Energiinvesteringar i fastighetsbolag 
När ett fastighetsbolag skall investera i energikrävande produkter är det enligt 
Energimyndigheten (2007)1 viktigt att kalkylera för en produkts hela livslängd, för att på ett 
bättre sätt bedöma investeringens lönsamhet. För att underlätta processen vid 
investeringsbeslut vilka kan vara komplexa, är det viktigt att skapa rutiner. Dessa rutiner skall 
ligga till grund för att lättare kunna utvärdera offerter men även för att tydliggöra de krav 
företaget ställer på en fastighet vid anbudsförfrågan. 

För att kunna beräkna en investerings lönsamhet måste man enligt Energimyndigheten 
(2007)1 ta fram en total livscykelkostnad för en viss utrustning. Livscykeln skall sträcka sig 
ifrån installationen av utrustningen, tills den tas ur bruk eller att företaget gör sig av med den. 
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Vid kalkylerandet är det viktigt att inte bara stirra sig blind på anskaffningskostnaden, utan 
även se på faktorer som energikostnader och underhåll. Störst påverkan på en investering 
under produktens livslängd har energikostnaderna. Därför är det viktigt att granska 
utvärderingarna med hänsyn till investeringskostnad, underhållskostnad samt energikostnad 
för investeringens hela livslängd. 

 

2.5.1 Energiledningssystem 
Ett energiledningssystem används inte enbart vid nyinvestering enligt Energimyndigheten 
(2007)2 utan under investeringens hela livslängd. Produkterna behöver justeras och 
underhållas för att prestera maximalt och därmed öka energieffektiviteten samt lönsamheten 
hos investeringen. Energiledningssystemet skall vara en vägledande källa, där energiåtgången 
skall kunna mätas samt verka för att rutiner för inköp, drift och underhåll upprättas. Ett 
energiledningssystem enligt svensk standard är SS627750 vilket kan liknas vid ISO 14001, 
som är ett miljöledningssystem. 

 

Figur 4 Energiledningsprocessen, Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. 
(Energimyndigheten,2007)2 
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3 Metod 

Metodkapitlet skall beskriva och visa det tillvägagångssätt författarna använt sig av. Val av 
tillvägagångssätt kommer att påverka empiri, teori samt analys. Avsnittet kommer även ge en 
bild av uppsatsens tillförlitlighet. 

3.1 Induktiv eller deduktiv ansats 
Enligt Jacobsen (2002) finns två olika strategier för hur förhållningssättet till verkligheten kan 
se ut. Den första är deduktiv ansats, där teorin ligger till grund för empirin. Strategin används 
bäst genom att först skapa sig en bild av hur verkligheten ser ut och sedan samla in empiri 
genom studier, samt därefter jämföra förväntningarna med verkligheten. Förväntningarna 
skall bygga på tidigare forskning.  

I Jacobsen (2002) riktas kritik mot datainsamling vid deduktiv ansats, genom att forskaren 
letar och tar upp endast sådan information som han finner relevant och intressant. Därmed 
påverkas forskaren av de förväntningar den hade vid början av ansatsen. Viktig information 
riskerar således att åsidosättas och eventuellt förbises. 

Den andra ansatsen som beskrivs i Jacobsen (2002) är induktiv ansats. Induktiv ansats har en 
motsatt väg, jämfört med den deduktiva ansatsen. Här utgår forskaren från empirin för att 
sedan jämföra med lämplig teori. Meningen med att utgå från empirin är att forskaren inte 
skall påverkas och ”färgas” av teorin innan den empiriska studien. Att med öppen ansats inte 
begränsa vilken information som skall samlas in för att bättre återge verkligheten. 

Författarna har i uppsatsen valt att använda sig av den deduktiva ansatsen, alltså utgå från 
teorin för att samla in empiri. Detta för att författarnas förkunskaper inom området är 
begränsat och för att ställa relevanta frågor vid intervjutillfällena, samt att gå djupare in på 
sakfrågan ansåg författarna att detta var lämpligast. Vad som kan ses som en nackdel med 
valet av metod, är att viktig information eventuellt kan förbises. Författarna anser dock att de 
fördelar metodvalet skapar, överväger till det positiva. 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
För att bestämma vilken metod som skall användas, måste författarna vara klara över vad de 
vill få fram och hur tillvägagångssättet skall se ut. Problemställningens utformande har en 
central roll i vilket metodval som är lämpligast att använda sig av. Om problemställningen 
kräver att författarna går på djupet och undersöker detaljerad data, innebär det att en kvalitativ 
metod bör väljas. Om författarna däremot använder en testande problemställning med syfte att 
mäta vidden av problemet, skall en kvantitativ metod användas (Jacobsen, 2002). 

Enligt Jacobsen (2002) är fördelarna med en kvalitativ ansats, att den lägger vikt vid detaljer 
och nyanser. Författarna vet även i förväg vad de letar efter och hur information skall 
insamlas. Med en kvalitativ intervju påtvingas inte intervjupersonen fasta frågor utan en 
diskussion ligger till grund för svaren. På detta sätt förtydligas frågorna och respondenten 
förstår bättre frågornas innebörd. Detta leder till hög intern giltighet, då respondenterna 
definierar ett fenomen eller en situation. Kvalitativa ansatser är enligt Jacobsen (2002) 
flexibla. Med detta anser Jacobsen att den problemställning författarna vill belysa, kan ändras 
vartefter arbetet fortskrider och kunskapsnivån hos författarna ökar. På sådant sätt blir 
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uppsatsen interaktiv då författarna med ökad inblick i det aktuella ämnet kan gå tillbaka och 
ändra till exempel problemställning eller datainsamlingsmetod.  

Nackdelar med en kvalitativ ansats kan enligt Jacobsen (2002) vara att den är resurskrävande. 
Med detta menas att det är tidskrävande i intervjusituation samtidigt som det tar lång tid att 
analysera. På grund av att metoden är resurskrävande väljs ett fåtal respondenter vilka 
författarna går djupare in på. Därför är det av stor vikt att författarna väljer de respondenter 
som kan beskriva och belysa ämnet på ett riktigt sätt. Då författarna valt ett fåtal personer att 
intervjua, minskar möjligheten att generalisera resultatet. Författarna bör också tänka på att en 
närhet till respondenterna kan uppstå då de går djupt in i diskussioner. Detta kan leda till att 
det kritiska synsättet påverkas, vilket är viktigt att ha kännedom om då författarna går in i en 
kvalitativ ansats. Vid en kvalitativ metod kan författarna känna att ny information ständigt 
framkommer och att detta bidrar till en ond cirkel där uppsatsen ständigt förändras. 

Fördelar med kvantitativ metod enligt Jacobsen (2002) är att den standardiserade data 
författarna samlat in lätt kan sammanställas med ett dataprogram. Den kvantitativa metoden 
kan anses vara tydlig i arbetsskedenas start- och slutpunkt samt att avgränsningar i uppsatsen 
blir klarare. Då undersökningen omfattar ett stort urval respondenter, leder undersökningen 
till större möjlighet att generalisera resultatet. På detta sätt når författarna en högre extern 
giltighet jämfört med kvalitativ metod. Resultatet kan presenteras i olika former som antal, 
procenttal, variationer, samband med mera, vilket gör att resultatet blir lättare att hantera. 
Genom att använda sig av en kvantitativ metod, distanserar författarna sig från respondenterna 
och detta påverka då inte författarnas kritiska synsätt i samma utsträckning som i kvalitativ 
metod. 

 
Figur 5 Den kvantitativa undersökningsprocessen som sekventiell process (Jacobsen, 2002). 

Enligt Jacobsen (2002) kan inte en kvantitativ metod vara allt för komplex i sin utformning. 
Det är svårt att gå in på djupet genom enkla frågor och därför bör författarna mäta och 
granska enkla förhållanden. Detta görs genom standardiserade frågeformulär, som författarna 
anser vara relevant i förhållande till frågeställningen. Därför är det viktigt att vara noggrann i 
planeringen av enkätfrågorna då författarna inte får svar på frågor som är utelämnade. En 
kvantitativ metod har ofta problem med den interna giltigheten då frågorna är ytliga och 
utelämnar viktiga förhållanden till varför respondenten svarar som den gör. 

Kvalitativ metod är att föredra av författarna då målet med uppsatsen är att skapa en 
detaljerad och fördjupad bild av problemet. Respondenterna tvingas inte att svara på fasta 
alternativ, vilket leder till att en diskussion kan ligga till grund för svaret. Detta ger en högre 
förståelse för problemet och en kvalitativ ansats leder till en hög intern giltighet.  
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3.2.2 Validitet 
Med validitet menas enligt Jacobsen (2002) att empirin är giltig och relevant. Validitet består 
av två delar: 

1. Intern giltighet – Författarna mäter det som de tänkt mäta samt arbetar efter 
frågeställningar de satt upp i problemformuleringen. 

2. Extern giltighet – Om resultatet är applicerbart även på andra företag eller 
organisationer utanför undersökningsföretaget i andra sammanhang.  

För att styrka validiteten har författarna sammanställt intervjuerna och skickat dem åter till 
respondenterna för godkännande. Författarna vill uppnå hög validitet och därför har de utgått 
från problemställningen när frågeformuläret utformats och ett antal fastighetsföretag har 
intervjuats tills andelen ny information varit låg. 

 

3.2.3 Närhet eller distans 
Val av metod påverkar enligt Jacobsen (2002) författarnas förhållande till respondenten. Vid 
metodval uppstår olika undersökningseffekter, vilka är nödvändiga att känna till. Om 
författarna väljer kvantitativ metod som tillvägagångssätt vid uppsatsskrivandet, och enkäter 
som undersökningsform uppstår en distans till respondenterna. Det vill säga att forskaren inte 
påverkar svaren och får då en korrekt bild av respondenterna. Vad som skall tilläggas är 
forskarens möjlighet till följdfrågor eller förtydliganden begränsas. Även förståelsen för 
respondentens svar blir lidande då distansen är stor. 

Enligt Jacobsen (2002) förespråkas närhet oftast i kvalitativa metoder vid intervjusituationer. 
Närhet kan ses ur en positiv och negativ vinkel. Det positiva med närhet, är att forskaren får 
en ökad förståelse för respondentens svar. Negativa aspekter av närhet, är att forskaren kan 
påverkas av respondentens svar och inte behålla det kritiska synsätt som är viktigt för att 
bevara den analytiska förmågan. 

Jacobsen (2002) diskuterar att undersökningseffekterna inte helt går att undvika. Ingen metod 
kan anses vara bättre än den andre, utan en kombination av de båda vore att föredra. Närhet är 
bra för att öka förståelsen för respondentens svar och distans är bra för att behålla det kritiska 
synsättet. 

Eftersom närhet till respondenterna leder till en ökad förståelse inom ämnet har med fördel 
närhet valts som metod. Författarna har lagt stor vikt vid att behålla sitt kritiska synsätt vid 
intervjun samt i hanteringen av empirin. 
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3.2.4 Insamling av data 
Jacobsen (2002) beskriver fyra stycken metoder att använda vid datainsamling för kvalitativ 
ansats.  

1 Individuell intervju 
Vanligast förekommande metod där samtalet förs i en vanlig dialog öga mot öga eller via 
telefon. Data insamlas i ord, meningar samt berättelser och kan noteras skriftligen eller 
via inspelning. Öppen intervju är att föredra när relativt få enheter undersöks men oftast 
på bekostnad av att det tar lång tid att sammanställa. Mängden information kan bli stor 
vid individuell intervju vilket kan försvåra överblicken över insamlad data.  

2 Gruppintervju 
Vid gruppintervju samlas flera personer och diskuterar ämnets för och nackdelar. Den är 
oftast att föredra då författarna vill utveckla ny kunskap om en företeelse genom att ta del 
av människors olika uppfattningar om ett ämne. För att få ut det bästa av en gruppintervju 
har definitionen av ämnesvalet en viktig roll. Ett alltför brett ämne ger en 
osammanhängande och svåranalyserad intervju. 

3 Dokumentundersökning 
Bygger på sekundärdata som insamlats av någon annan. Används när primärdata inte kan 
insamlas till exempel vid forskning om historia där respondenterna är bortgångna.  Även 
sekretess och tystnadsplikt kan vara orsaker till varför data får insamlas via 
dokumentundersökningar. 

4 Observation 
Genom att registrera personer och gruppers beteende får författarna fram det som 
verkligen händer, inte vad de undersökta påstår sig göra. Genom observation undviker 
författarna minnesförluster och lögner hos respondenterna. Vad som är viktigt att tänka 
på vid observation kan vara respondenternas medvetenhet, när, var och hur länge 
observationen skall göras. 

För att samla in primär data med den kvalitativa metoden har personliga intervjuer valts av 
författarna. Författarna har också haft möjligheten att ställa följdfrågor samt be om 
förtydliganden. Inspelning av intervjuerna har gjorts, för att ha möjligheten att gå tillbaka och 
lyssna på intervjun minskas riskerna med att information utelämnats eller feltolkats. 

 

3.2.5 Fallstudie 
Fallstudie lämpar sig bäst enligt Backman (1998) vid kvalitativa ansatser. Detta vid 
komplicerade studieobjekt där författarna försöker förklara, förstå och beskriva objektet som 
annars hade varit svåra att skildra med en annan metod. 

Yin.R.K (1989) anser att en fallstudie undersöker verklighetsbaserade fenomen där gränserna 
mellan fenomen och kontext inte är givna och flera olika teorier som bevisar fenomenet ligger 
till grund för studien.  

En fallstudie kan enligt Jacobsen (2002) ha olika syften. Den kan vara beskrivande 
(deskriptiv), förklarande (kausala) eller undersökande. Fallstudier fokuserar oftast på ett 
enskilt fall, som en organisation, en klient eller en händelse där författarna går in på en 
specifik detalj. Det måste finnas en vilja att beskriva, förklara eller undersöka fallet grundligt. 
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3.3 Avgränsning/Urval 
Författarna har i uppsatsen gjort vissa medvetna avgränsningar för att bättre kunna fokusera 
på det ämne de valt arbeta med. För att skilja på investeringar har författarna enbart 
koncentrerat sig på kommunala fastighetsbolag och energiinvesteringar i nyproduktion av 
hyresrätter. För att kunna göra de valda intervjuobjekten jämförbara gällande priser har 
författarna geografiskt avgränsat sig till västkusten i och omkring Hallands län. Urvalet av 
intervjupersoner har endast bestått av beslutsfattande tjänstemän såsom verkställande 
direktörer och ekonomi- och teknik ansvariga inom kommunala fastighetsbolag. 
Avgränsningar har även gjorts mot politiska påtryckningar vid beslut i kommunala 
fastighetsbolag. Detta för att möjliggöra rationellt beslutsfattande.  
 

3.4 Källkritik 
Författarna ställer sig kritiska till att Kungsbackabostäder AB inte finns med i 
undersökningen. Då författarna inte fått tillfälle att intervjua företaget personligen och ej 
heller fått svar på de frågor som skickades via mejl har företaget undantagits från studien. 
Ytterligare ett företag som undantagits från studien är Hyltebostäder. Då detta är en stiftelse 
och därmed inte styrs av kommunala företrädare, samt att Hyltebostäder äger andra 
inkomstbringande verksamheter kan inte med rättvishet denna stiftelse jämföras med övriga 
fastighetsbolag.  
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4 Empiri 
I empirin redovisas det resultat som intervjuerna resulterat i. För att ge en tydligare bild över 
svaren och för att kunna sätta det i ett sammanhang har författarna valt att presentera 
intervjuerna var för sig samt i tre delar; grundläggande beslutsprocesser, energiinvesteringar 
och investeringsbedömning. Den mall med frågemall författarna använt sig av återfinns som 
bilaga i slutet av uppsatsen 

4.1 Intervju Falkenberg Bostads AB(FaBo) 

4.1.1 Grundläggande beslutsprocesser 
Beslutsprocesserna i FaBo består av långa diskussioner med en förtroendevald styrelse, där 
frågor som behov, planlagd mark samt efterfrågan diskuteras. För att kunna besvara dessa 
frågor, görs en omvärldsanalys där FaBo rådfrågar med ägaren om vad de tycker samt 
upprättar en budget för att bedöma likviditeten. Budgeten sträcker sig tre år framåt och den 
investeringsplan som skall ligga till grund, sträcker sig fem år framåt i tiden. 
Investeringsplanen är från början grovt uppskattad och justeras allt eftersom projektet 
fortlöper. Tidigare kända produktioners kvadratmeterkostnad ligger till grund för 
kalkyleringsarbetet och målet med varje projekt skall vara att det finansierar sig självt. 
Kostnader framarbetas av konsulter som hämtar erfarenhetssiffror från tidigare projekt och 
med dessa uppskattningar skall FaBo sedan skapa ett förfrågningsunderlag, vilka också skall 
leda till verkliga kostnader tillsammans med ändringsarbeten.   

FaBo säger sig inte ha någon framarbetad process eller styrning utav processer i byggprojekt 
utan en dialog med styrelsen förs över hur stor efterfrågan som finns och kundgrupp projektet 
riktar sig till. Genom en internt framarbetad mall, beräknas de faktorer vilka skall påverka 
kalkylen. Kalkylperioden sträcker sig tolv år framåt i tiden och nuvärdesberäknas för att 
kunna jämföras och för att se när investeringen börjar ge avkastning.  

 

4.1.2 Energiinvesteringar 
FaBo arbetar utefter miljö- och kvalitetssystem samt ett arbetsmiljöcertifikat. Eftersom 
företaget tillsammans med styrelsen beslutat att bara projektera passivhus som skall verka 
energisnålt, där bland annat värme från maskiner och inneboende tillvaratas, tycker de att 
energifrågorna skall upp på dagordningen i ett tidigt planeringsskede av en nybyggnation. Då 
företaget tar upp energifrågorna i ett tidigt skede vet arkitekten hur han skall tänka vid 
utformandet av byggnationen. FaBo är ett kommunalt bostadsbolag och har därför ett 
samhällsansvar vad gäller att bygga fastigheter som passar gammal som ung, frisk som sjuk. 
Det ansvar som samhället kräver av FaBo kan till exempel vara att handikappanpassa, att vara 
en föregångare för ny teknik samt att verka för ett hållbart samhälle enligt ägardirektiven. 
Även Boverket ställer krav från i form av energideklarationer som skall upprättas av FaBo.  

 

4.1.3 Investeringsbedömning 
Vid upprättandet av investeringskalkylerna görs till en början en grov uppskattning till en 
början, desto längre in i investeringsprocessen företaget kommer, byggs det på erfarenhet och 
tillslut bygger företaget det på inkomna anbud. Den ränta som används i budgetarbetet bygger 
på en genomsnittsränta vilken företaget inte vill spekulera i för många år framåt. Genom att 
rådfråga en konsult som bättre kan ränteläget på marknaden, kan företaget säkrare gissa 
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räntan cirka två år framåt i tiden. För att säkra upp risken med den uppskattade räntan används 
en ränte-swap som bygger på att företag byter räntor med varandra och på detta sätt snabbt 
reagera på rörelser i räntemarknaden. För att få en klarare bild över alla kostnadsposter 
uppskattas även poster som administration, försäkringar, skatter och vakanser för att få en 
heltäckande bild. Dessa kostnader bygger på tidigare erfarenheter och med en liten 
förbättring. Kalkyleringsarbetet bygger oftast på ett nuvärde som beräknas efter tolv år, men i 
vissa fall kan beslut fattas av styrelsen på längre kalkylperiod än tolv år.  

Vid beräkning av investeringar används i första hand nuvärdesmetoden och ibland när två 
stycken investeringar skall jämföras används Pay-off metoden där underhåll av investeringen 
tas med i beräkningarna. Den investeringen med snabbast återbetalningstid skall väljas.  FaBo 
lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU), och om ingen viktning görs vid 
anbudsgenomgången är priset det avgörande. Oftast viktar FaBo certifieringar högt och 
företaget tittar på vilken typ av certifiering anbudsgivarna har. Referenser från tidigare projekt 
tas i beaktning och även den utbildning de anställda i företaget har, och ibland ställs krav på 
att exempelvis arbetsledare skall vara högskoleutbildade.  När en investering är genomförd 
stäms produktionskostnaderna av och jämförs med de kalkylerade. Detta slutredovisas sedan 
för styrelsen i bolaget, men oftast utvärderas projektet vid garantibesiktningen cirka två år 
efter att byggnaden uppförts. Det som var bra och det som var mindre bra tar företaget med 
sig vidare till andra projekt för att förbättra arbetet.  

 

4.2 Intervju Varbergs Bostads AB(VBAB) 

4.2.1 Grundläggande beslutsprocesser 
VBAB lägger ner mycket tid på att få fram bra material som underlag för att fatta riktiga 
investeringsbeslut. Därför har VBAB en nybyggnadschef som enbart räknar på 
nybyggnationer. Med kalkyler som grund, fattar fastighetsbolaget själva beslut om investering 
eller inte och besluten behöver inte förankras politiskt.  

Vid framtagandet av beslutsunderlag till en investering görs marknadsundersökningar för att 
utreda behovet av till exempel en nybyggnad. Om efterfrågan är tillräckligt stor, ökar 
möjligheterna att få full beläggning i bostäderna. Det gäller att få tag i byggbar mark, vilket 
kommunen styr över och därför kan de styra projekten till att byggas i områden där det 
behövs.  

Efter att marknadsundersökningen är klar upprättas kalkyler i samråd med konsulter som med 
stor inblick i läget på marknaden analyserar byggpriser och gör även mängdberäkningar som 
bygger på av fastighetsbolaget internt framarbetade skisser för hur investeringen skall se ut. 
Eftersom fastighetsbolaget anser sig ha goda kunskaper i bedömningen av investeringar fattas 
besluten internt.  

I en förstudie låter företaget arbeta fram förslag på hur förtätning i fastighetsbeståndet kan 
göras. Med rådande prisläge på västkusten, är det olönsamt att köpa mark från den privata 
sektorn. Kommunen har mark men eftersom de inte följt utvecklingen är det svårt att finna 
färdigställd mark att bygga på. 

VBAB använder sig av en egen framarbetad mall över hur investeringsarbetet skall utföras. 
Utefter en process som beskrivs i företagets kvalitetsledningssystem arbetar företaget med 
nybyggnationer vilka även innefattar uppföljning av projekt. Uppföljning av projekt görs för 
att ta lärdom av det som gjordes bra och det som kan göras bättre. VBAB upprättar 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


18 
 

efterkalkyler när projekten avslutas för att mäta eventuella avvikelser och ta lärdom av dessa i 
nästa projekt. Investeringskalkylen omräknas och nu med faktiska och säkrare siffror än vad 
företaget tidigare gjort.  

 

4.2.2 Energiinvesteringar 
VBAB är miljöcertifierade, kvalitetssäkrade och arbetsmiljöcertifierade. Företaget lägger ner 
stora resurser på att få fastigheterna i beståndet klimatneutrala. VBAB arbetar i ett tidigt skede 
med energifrågorna, eftersom de delar i ett byggprojekt som anses vara av viktig art skall 
genomsyra alla delar i ett byggprojekt. Detta är viktigt i framförallt utformningen av 
byggnaden, då planering av till exempel materialval görs. För att upptäcka fel, brister samt 
möjligheter i ett tidigt skede bildas en grupp bestående av personal som arbetar i 
verksamheter runtom byggnaden. VBAB tycker det är viktigt att personal bidrar med sina 
kunskaper om utformningen och påverka samt ha möjlighet att justera ritningarna. På detta 
sätt sparar företaget både pengar samtidigt som företaget ger personalen inflytande över sin 
arbetsplats. 

Då VBAB är ett kommunalt fastighetsbolag ställs samhällskrav på de investeringar företaget 
beslutar om. Ett sådant krav kan vara hissar och då Varberg främst består av låga hus uppstår 
ibland problem i investeringssituationer eftersom tillgänglighetskrav gällande till exempel 
rullstolsburna måste uppfyllas. Detta påverkar besluten i företaget då ekonomiskt ohållbara 
kalkyler måste genomföras, vilket oftast går ut över hyran.  

 

4.2.3 Investeringsbedömning 
De kalkyler som skall ligga till grund för investeringsbedömningen upprättas under lång tid. 
Med i beräkningarna finns bedömningar av inflationstakter, ränteförändringar samt vakanser i 
fastighetsbeståndet. Kalkyleringsberäkningarna har en tidsfaktor på mellan 5-10 år där 
verkligheten kan förändras hela tiden. Eftersom kalkylerna är gjorda på ett så tillförlitligt sätt 
som möjligt behöver VBAB inte göra Pay-off kalkyler. Inga nuvärdesberäkningar görs av de 
in- och utbetalningsunderskott som kan uppstå, utan endast vid investeringar hos 
lokalhyresgäster nuvärdesberäknas investeringarna. Om företaget får ta till alltför avancerade 
kalkyler är oftast investeringen olönsam. Investeringen skall vara märkbar om man skall göra 
utföra den.  

VBAB använder egengjorda beräkningar i Excel och med inflationstakt som grund vid 
investeringskalkyleringen. När VBAB viktar anbuden görs det med fokus på miljöcertifiering 
och ibland referenser från tidigare projekt. Det som viktas mest är nästan alltid priset.  

 

4.3 Intervju Halmstads Fastighets AB(HFAB) 

4.3.1 Grundläggande beslutsprocesser 
Hur beslutsprocesserna ser ut i HFAB har varierat över tiden beroende på vilken VD styrelsen 
valt för posten. Styrelsen är politiskt vald och fastighetsbolaget är till 100 % ägt av 
kommunen.  

Företaget uppmärksammar vad som är på gång och får förslag från kommunen. Samhället ger 
ett eko om vad som behövs byggas och dessa ekon kan komma från olika håll. Då görs en 
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prövning där företaget granskar informationen som insamlats. Samarbeten kan inledas med 
till exempel högskolan vid nybyggnation av student bostäder. Därför är viktigt att företaget 
fokuserar på rätt saker för att bibehålla sin framförhållning samt företagets visioner. VD eller 
styrelse kan ge i uppdrag att göra en förstudie som ska ingå i en produktbeskrivning vilken 
ligger till grund för att gå vidare med projektet. 
 
Konsulter uppskattar kvadratmeterkostnaden vilken skall ligga till grund för vad projektet får 
för konsekvenser samt vad projektet tål. Styrelsen godtar antingen förslaget eller inför 
begränsningar, till exempel hyrestak och/eller kostnadstak. Kostnadsbedömarna är med i hela 
processen, vilket gör det enkelt att ändra i kalkylerna. Bedömningen och projekteringen tillhör 
förstudien och skall ligga till grund för upprättandet av den kalkyl, som enligt 
självkostnadsprincipen skall leda till en hyresnivå eller kvadratmeterpris. För att utnyttja 
entreprenörernas kunskaper på bästa sätt ingår de i projekteringen för att möjlighet till 
tillägg/ändringar skall kunna göras. Förhoppningsvis blir det samma kvalitet till lägre pris, 
eller högre kvalitet till samma pris. Då HFAB är ett kommunalt fastighetsbolag berörs de av 
Lagen om offentlig upphandling(LOU).  
 
HFAB utför inte allt arbete i förstudien själva utan konsulter ofta arkitekter medverkar i 
planeringsstadiet. Projektredovisning utformas med miljö- och byggprogram för att sedan 
utforska tillvägagångssättet. Miljöprogrammet innehåller energikrav som ställs på ett projekt 
och en byggnad. Projektredovisning kan liknas vid en mall med bakgrund, syfte och mål som 
ligger till grund för konsulternas arbete. Utefter produktbeskrivningen görs skisser för yta, 
volym och kvalité och efter denna skiss sätter kostnadsbedömare sedan ett pris på bygget.  
 
Alla projekt är inte lika väl planerade, ibland kan VD fatta beslut att bygga bara det finns 
pengar. Den överhettade marknaden gör att det är svårt att få in anbud vilket är ett problem. 
Företaget viktar inga offerter utan lägsta pris gäller, samt att entreprenaden ska vara ansluten 
till en svensk bank. Projektet drivs vidare om resultatet är inom rimliga ekonomisk gränser 
annars får VD besluta vad som ska göras. Företaget har en investeringsmall som ekonomiska 
avdelningen tar fram. Här tittar företaget på riskfaktor, läge, hyresnivå samt in- och 
utbetalningar. Företaget gör nuvärdesberäkningar på investeringarna för att uppnå en korrekt 
siffra. I vissa projekt kan de se ett värde på sikt. 

 
HFAB tar alltid hjälp av konsult vid bedömningar och kostnadsberäkningar.  
Vid ett tidigt skede görs en kostnadsuppskattning (uppskatta att lägenhet i detta läge kostar en 
miljon styck) sedan görs en kostnadsbedömning som är lite säkrare, och mer mätbar. Efter det 
görs en kostnadsberäkning som är mer preciserad. För varje förslag finns dessa tre stadier 
med. HFAB har vid beslut, bra underlag vilket är viktigt. Är underlaget bristfälligt kan det 
vara en fara för bolaget. 
 

4.3.2 Energiinvesteringar 
HFAB tar upp energifrågorna redan från första början i projektet, för att alla inblandade skall 
veta vad som gäller. Det förs en ständig diskussion om olika valbara alternativ. Det är en svår 
avvägning mellan ekonomi och miljö vid olönsamma projekt, vid politiska påtryckningar kan 
man ibland behöva ta snabba och olönsamma beslut. HFAB har upprättat mallar enligt ett 
energiledningssystem för hur de ska arbeta med miljö och energifrågor. Företaget har även 
miljö- och kvalitetssamordnare vilket gör att detta är implementerat i hela företaget samt 
används i alla projekt. Miljöprogrammet finns med i början av projektets start. Det är ett 
internt framtaget krav som företaget måste följa. Kommunen hjälper HFAB med att upprätta 
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en omvärldsanalys av styrkor, svagheter, möjligheter och hotbild analyseras. Internt har 
företaget beslutat att olika kvalitetsnivåer vid nybyggnation skall finnas för att det inte skall 
bli för dyrt för nästa hyresgäst.  
 

4.3.3 Investeringsbedömning 
Investeringsalternativet jämförs med alternativet att ”inte göra någonting”. Högst nuvärde 
vinner vid utvärderingen. Kalkylräntan bestäms genom en sammanvägning av krav på eget 
kapital respektive lånat kapital. Ägarens avkastningskrav samt swap-ränta påverkar företaget 
vid bestämning av kalkylränta. Kalkyleringsberäkningarna har en tidsfaktor på 10 år där 
verkligheten förändras med räntemarknaden. Osäkerheten kan därför vara stor i företagets 
kalkyler. Betalningsströmmarna som genereras kalkyleras. Antagandena ska vara så tydliga 
att det går att ”genomskåda” hur stor felmarginalen kan vara. Ibland kalkyleras bästa 
respektive sämsta utfallet. Metoden vid pay-off kan används för enskilda investeringar där 
lönsamhet beräknas med viss osäkerhet. Uppföljningen av investeringen görs genom en 
slutrapport efter avslutad byggnation. Slutrapporten på projektet beskriver vad som gick bra 
samt mindre bra. Uppföljning görs årligen. HFAB har en slutredovisningsmall där företaget 
kollar att grundinvesteringen hållit sig inom beräknat. 
 

4.4 Intervju Båstadhem AB 

4.4.1 Grundläggande beslutsprocesser 
I Båstadhem AB fattas besluten oftast av styrelsen. Eftersom Båstadhem är ett litet 
bostadsbolag förs ständigt en dialog med kommunen om investeringar. I ägardirektiven står 
skrivet att kommunfullmäktige skall fatta beslut som överstiger 10 miljoner och om summan 
är därunder fattas besluten i styrelsen. Men trots att investeringsbeloppen hamnar under 10 
miljoner försöker Båstadhem föra en dialog med kommunen. Oftast kommer förslagen på 
investeringar från kommunen och utredningsarbetet står Båstadhem för, som efter utredning 
fått fram vilka möjligheter som finns i projektet samt till vilka kostnader. 

För att finansiera investeringarna brukar Båstadhem begära kommunal borgen för de 
kapitalansamlingar som krävs för att investeringen skall gå att genomföra. För att avgöra en 
investerings lönsamhet upprättats kalkyler som ligger till grund för den kommunala borgen 
och även för hur beslutet kommer att fattas. Eftersom det sällan handlar om rena 
nybyggnationer i Båstadhem används ett kalkylunderlag som är upprättat av ett revisionsbolag 
för ett antal år sedan. Kalkylarbetet står VD:n för och med hjälp av 
byggkostnadsdeligationens prisangivelser, samt egna erfarenheter upprättas kalkylen utan 
hjälp av konsulter. Denna mall för investeringar använder Båstadhem vid flera olika typer av 
investeringar för att lättare åskådliggöra uppskattade kostnader med faktiska.  

 

4.4.2 Energiinvesteringar 
Eftersom Båstadhem AB är ett litet fastighetsbolag har företaget inget ledningssystem 
certifierat. Båstadhem anser att en certifiering inte skulle löna sig ekonomiskt för ett företag 
av denna storlek. Vidare anser Båstadhem att koncentration skall läggas vid att förändra och 
förbättra arbetet med energi- och miljö. Vid varje investering av energikaraktär fattas 
individuella beslut om utformningen av till exempel hur en försörjningsanläggning bör se ut, 
och det som nästan uteslutande är avgörande för investeringen är energivänligheten och inte 
återbetalningstiden. För att bejaka en fastighets energikonsumtion är det viktigt att ta upp 
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frågor i detta ämne redan innan arkitektgruppen upphandlas. Det skall i 
förfrågningsunderlaget finnas med riktlinjer utefter vilka arkitekten och konstruktörerna skall 
arbeta. Att använda hållbar energi i företaget ser Båstadhem som ett samhällskrav och att det 
är viktigare att förse kommunens medborgare med lägenheter, än att företaget skall gå med 
vinst.  

 

4.4.3 Investeringsbedömning 
De kalkyler Båstadhem upprättar vid en nyinvestering bygger på av VD:n framräknade 
byggkostnader från tidigare projekt samt att VD:n ringer och kollar upp exakta siffror som 
t.ex. anslutning av vatten och el. Dessa summor stämmer oftast väl ut med de summor som 
visar sig i efterkalkyler och eftersom Båstadhem anser sig själva ha den kunskap som krävs 
för att upprätta kalkylerna, behövs därför inte konsulter anlitas. Med i dessa kalkyler finns 
också osäkra moment som kalkylränta. Eftersom fastighetsinvesteringar löper under en lång 
tid kan det vara komplicerat att förutspå de räntekostnader investeringen kommer att dras med 
i framtiden. Kalkylräntan framarbetas internt i företaget och med hjälp av marknadsbrev 
upprättade av banker företaget samarbetar med. Även drift- och underhållskostnader samt 
hyresnivå tas med i kalkylerna. För att få till kalkylerna uppskattas en hyresnivå efter 
förhandlingar med hyresgästföreningen. Därefter läggs kostnaderna till och kassaflödet kan 
framräknas.  

Den osäkerhet som påverkar investeringarna är energipriser som hela tiden rör sig och en 
bedömning av energipriser är något som företaget sysslar med för att öka säkerheten i 
kalkylerna. De kalkyler som upprättas löper om 10 år och varje år upprättas också 
värderingskalkyler för att se hur investeringarna påverkats av olika parametrar.  

När Båstadhem upphandlar entreprenörer som skall utföra arbetsuppgifter åt företaget brukar 
priset vara det viktigaste. Dock finns det krav på företagen att de skall uppfylla en god 
ekonomi, att de har referenser från liknande objekt, arbetar utefter ett miljö- och 
kvalitetsledningssystem, fullgjort sina skyldigheter gentemot skatteverket samt att en 
bankgaranti finns betald.  

 

4.5 Intervju Laholmshem AB 

4.5.1 Grundläggande beslutsprocesser 
Laholmshem ägs till hundra procent av kommunen och en styrelse bestående av politiskt 
valda beslutar i fastighetsbolaget. Vid stora beslut måste Laholmshems styrelse rådfråga 
kommunstyrelsen i ärenden. Eftersom projekten oftast tar lång tid att planera är det viktigt att 
förankra besluten i kommunen för att planändringar ska gå smidigt. Kommunen kan också 
påverka vid investeringsbeslut då samhällsutbyggnader som till exempel omsorgsfastigheter 
behöver någon som planerar och förvaltar byggnaden. Uppdraget att bygga och förvalta 
hamnar då hos Laholmshem som i sin tur hyr ut till kommunen.  

VD på företaget, är den som upprättar budget och investeringskalkyl över ett projekt där 
budgeten och kalkylen skall presenteras för styrelsen som fattar beslut i ärendet, och vidare 
skall underlaget ligga till grund för förfrågningsunderlag vid upphandling. 
Investeringskalkylen ser lika ut i alla projekt och är internt framarbetad. Eftersom de 
ekonomiska kunskaperna finns inom företaget och då främst genom VD:n, görs alla 
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bedömningar internt. Vad gäller tekniska kunskaper anlitas och upphandlas alltid konsulter 
för att utföra arbetet.  

4.5.2 Energiinvesteringar 
Laholmshem arbetar aktivt med energifrågor genom ett energiuppföljningssystem där statistik 
över energiförbrukningen bokförs. För att skapa goda förutsättningar till minskad förbrukning 
delas en heltidstjänst tillsammans med kommunen för att bättre ha koll på energiåtgången. 
Laholmshem arbetar inte heller utefter något energi- och kvalitetssystem utan företaget 
förlitar sig på energiuppföljningssystemet, energideklarationer och entreprenader. Eftersom 
Laholmshem är ett litet företag och kunskapen inom energiområdet är bristfälligt tar företaget 
hjälp av konsulter vid energiinvesteringar. Genom att hyra in konsulter överlämnas ansvaret 
för investeringsbedömningarna till den upphandlade entreprenören. Fokuseringen på 
energifrågorna behandlas i ett tidigt skede i projekten. Detta för att kunna tillämpa befintliga 
energilösningar. I vissa projekt talar Laholmshem om uppgraderingar av befintliga system för 
att klara av den nybyggda byggnaden och även de gamla.  

 

4.5.3 Investeringsbedömning 
Vid en investeringssituation upprättar Laholmshem investeringskalkyler som skall ligga till 
grund för beslut om investering eller inte. För att kalkylen skall stämma med verkligheten 
uppskattas förväntade framtida kostnader över ränte-, drift- och markkostnader. För att göra 
noggranna bedömningar används tidigare genomförda projekt som referenser där kostnader 
räknas om till kronor per kvadratmeter. Inbetalningarna(hyran) räknas fram baklänges vilket 
gör att man börjar kalkylen med inbetalningar för att sedan se vilka utbetalningar som är 
möjliga i kalkylen. Laholmshem tar i beräkningarna av kalkylen med inflation och 
avskrivningar vilka också påverkar den kalkylränta företaget har ställt på investeringen.  

Eftersom kalkyltiden är uppbyggd på femton år, är osäkerheten stor. Laholmshem ser 
osäkerheten främst i överklaganden av kommunens upprättade detaljplaner, lagar och krav 
från politiker som den främsta faktorn som påverkar kalkylerna negativt. Även rörelser på 
räntemarknaden tillsammans med ökade entreprenörs- och energikostnader ses som en 
osäkerhetsfaktor i kalkylerna. Vad gäller bostadspolitik ses bortagna förmåner för de 
allmännyttiga bostadsföretagen som en påverkande faktor på redan befintliga investeringar.  

Laholmshem använder sig av olika metoder för att avgöra en investerings lönsamhet. En 
metod är pay-off metoden som främst används vid underhållsberäkningar och vid 
energiinvesteringar. Det är inte alltid som en pay-off kalkyl verkar avgörande för vilken 
investering som skall väljas utan andra parametrar som krav från myndigheter och 
miljöpåverkan spelar in i bedömningen. Eftersom Laholmshem lyder under kommunallagen 
används lagen om offentlig upphandling när företaget skall handla upp konsulter till 
verksamheterna. För att avgöra vilken/vilka entreprenörer som skall användas viktas vad i 
anbuden som är avgörande för upphandlingen. Främst ser Laholmshem till priset men även 
hur entreprenören är organiserad och referenser från tidigare projekt bedöms. När 
investeringarna är genomförda till den del där garantitiden på en fastighet är uppfyllda görs en 
utvärdering över investeringen. Då upprättas en kalkyl där faktiska kostnader jämförs med 
kalkylerade, vilket skall löda till ökad framtida erfarenhet. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras informationen som framkommit genom de intervjuer författarna 
utfört. Författarna sammanbinder också empirin med den teori som redovisas i teoridelen. 

5.1 Beslutsprocesser kommunala fastighetsbolag 

5.1.1 Tillvägagångssätt i beslutsfattandet vid nybyggnation 
De flesta beslut som fattas i fastighetsbolag grundar sig nästan uteslutande i att ett behov 
upptäcks, och avslutas när behovet är tillgodosett. Beslutsprocessen i de företagen uppsatsen 
omfattar handlar utefter Hedbergs (1980) förenklade modell av beslutsprocesser som 
innefattar problem/behov, informationssökning, modellkonstruktion, val och genomförande. 
Fastighetsbolagen i undersökningen utgår alla från ett problem eller ett behov som kan 
komma från kommunen, samhället eller internt från företaget. För att lösa dessa problem är 
nybyggnation oftast ett alternativ. Fastighetsbolagen försöker utreda behovet och detta kan 
göras på flera olika sätt. Främst används en omvärldsanalys där behovet utreds i ett längre 
tidsperspektiv. Löfvenberg & Oresten (1998) ger exempel på hur omvärldsanalyser kan 
utföras genom att studera till exempel befolkningsutveckling, företagsutveckling samt 
arbetsmarknadssituation. 

När behovsutredningen är klarlagd upprättas kalkyler efter internt framarbetade mallar som 
främst används till nybyggnadsprojekt. Mallarna är upprättade för att beräkna framtida 
uppskattade inbetalningar och utbetalningar, samt för att få fram kvadratmeterkostnad, vilken 
skall ligga till grund för hyressättningen. Dessa mallar framarbetas med tidigare projekt som 
grund och kan liknas vid Hedbergs (1980) begränsat rationella beslutsprocesser, vilka 
beskriver hur en färgad modell påverkar beslutsprocessen. Företagen agerar efter en modell 
som vuxit fram ur medarbetarnas kompetens från tidigare erfarenheter. Behovsutredningen 
kan liknas vid Ljung & Högbergs (1996) förstudie, där kalkyler och bedömningar skall leda 
företaget till det bästa beslutet. De flesta företagen arbetar utefter den bild Ljung & Högberg  
(1996) ger i förstudien men inget fastighetsbolag talar om just den benämningen på processen 
kring att utreda investeringar. 

Grunden i beslutsprocessen startar oftast med att ett behov upptäcks och som företaget sedan 
startar en utredning kring. När behovet är klarlagt upprättas ekonomiska kalkyler där en grovt 
uppskattad kostnad för lösningen på behovet upprättas. Enligt Löfvenberg & Oresten (1998) 
skall den ekonomiska kalkylen ligga till grund för det framtida beslutet av investeringen. 
Uppgifter som grundinvestering, reinvesteringar, årliga in- och utbetalningar, restvärden samt 
inflation. Företagen tar även med uppskattad vakansgrad i kalkylen för att ge en rättvisare bild 
av när investeringen börjar generera vinst till företaget. Desto längre in i ett projekt företaget 
kommer, desto mer detaljerad blir kalkylen. Uppskattade kostnader kan nu mer ingående 
räknas fram och med större säkerhet vilket gör att kalkylernas säkerhet stämmer bättre med 
tiden. 

Med behovsutredningen och den ekonomiska kalkylen som grund presenteras underlaget för 
ledningen eller den politiskt valda styrelsen som beslutar om investering eller inte. Även 
beslut om inriktning av projektet beslutas av ledningen eller styrelsen enligt Löfvenberg & 
Oresten (1998). Merparten av företagen måste förankra investeringsbesluten i styrelse för att 
kunna gå vidare i investeringsprocessen.  

Hedberg (1980) beskriver att beslut kan fattas på olika sätt. Oftast kan ett beslut redan vara 
klart men att det krävs utlåtanden i form av expertis för det slutgiltiga verkställandet av 
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beslutet. Främst används denna typ av beslutfattande i styrelsemiljöer och nämnder. Påverkan 
av beslutet kan ske under påtryckning av olika grupper, där endast ett alternativ av beslut 
accepteras. Företag i författarnas undersökning ser en påverkan på besluten genom 
upprättandet av detaljplaner och lagar samt krav från politiker. Kraven kan grunda sig på att 
mark exploaterats av kommunen för ett visst syfte.  

 

5.2 Metoder och förhållningssätt vid energiinvesteringar 

5.2.1 Påverkan vid energiinvestering 
Beslut gällande energiinvesteringar kan vara svåra och komplexa att fatta, därför är det av stor 
vikt att företagen enligt Energimyndigheten (2007) skapar rutiner för hur företagen skall 
behandla dessa frågor. De kommunala fastighetsbolagen som ingår i studien ser 
energifrågorna som en väldigt viktig del vid en nybyggnation. Samtliga företag behandlar 
frågorna redan från första början av projektet, eftersom det är av stor vikt vid utformning och 
materialval. Energifrågorna skall vara implementerade i företagen och genomsyra alla delar 
av byggprojektet. De flesta medverkande fastighetsföretagen i studien har en eller flera kvalité 
och miljösamordnare vilka har en bra inblick i hur energifrågorna skall behandlas. Besluten 
angående energi kan vara svåra att fatta då avvägningen mellan ekonomi och energi är 
komplex. Den bästa energiinvesteringen behöver inte alltid vara den mest lönsamma. Det är 
även viktigt att inte endast ta med anskaffningskostnaden i beräkningen, energikostnaden 
samt underhåll är också viktiga aspekter enligt Energimyndigheten (2007). 

Kommunala fastighetsbolag ägs av kommunen och har en politiskt vald styrelse vilket gör att 
samhället påverkar hur bolaget agerar på marknaden. Kommunen äger fastighetsbolagets egna 
kapital och har på detta sett stort inflyttande i hur företaget bedriver sin verksamhet. 
Samhällskraven kan vara att byggnaderna är handikappanpassade, tillgång till hissar, att 
lägenheterna passar alla åldrar med mera. Energimyndigheten (2007) skriver att det är viktigt 
att kraven tydliggörs redan vid en anbudsförfrågan. Företag kan även ha egna interna krav 
som till exempel en viss kvalitets standard. Företagen kan också vara tvungna att följa policys 
som bolaget har upprättat vilket kan påverka investeringsvalet. 

 

5.2.2 Ledningssystem 
Ett energiledningssystem används vid investeringar och under dess livslängd, energiåtgången 
kan mätas samt att rutiner för inköp, drift och underhåll upprättas enligt Energimyndigheten 
(2007). Majoriteten av fastighetsbolagen i studien arbetar efter energiledningsprocessen, 
planera, genomföra, följa upp och förbättra. Beträffande certifiering skiljer sig bolagen åt. 
Några bolag har energiledningssystem, kvalitetsledningssystem samt arbetsmiljöcertifiering 
medans andra inte har någon certifiering. De företag som inte har någon certifiering enligt 
någon av dessa standarders anser att det inte skulle vara ekonomiskt lönsamt eftersom 
systemen utformar sig till större företag. 
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5.3 Investeringsbedömning vid nyproduktion 

5.3.1 Hur bedöms en investering 
Vid en investeringsbedömning kan företagen utgå från den rationella beslutsprocessen enligt 
Ljung & Högberg (1996). Denna modell är en idealbild som kan eftersträvas. Det är dock 
omöjligt att skapa en modell som är identisk med verkligen skriver Holmqvist (2002). 
Fastighetsföretagen i studien använder inte exakt denna modell utan har egna framarbetade 
modeller som liknar den rationella beslutsmodellen. Företagen preciserar problemen och 
beskriver vad de vill uppnå. Kalkyler upprättas och förslaget får en uträknad kostnad. I dessa 
kalkyler ingår drift, underhåll, in – och utbetalningar, vakanser, inflations beräkningar, 
uppskattningar av ränta med mera. Även företagens framtagna kalkylränta finns med, den 
bestäms med hjälp av bolagets avkastningskrav på kapitalet. Kostnaderna räknas sedan om till 
kronor per kvadratmeter. Företagen räknar oftast sina kalkyler på en 10-12 års period, antalet 
år kan dock vara både högre samt lägre. För att uppnå en än säkrare kalkyl kan företagen 
nuvärdesberäkna in- och utbetalningarna, vilket få företag i undersökningen gjort. Detta 
betyder att företagen räknar om in- och utbetalningarna till dagens värde som Österlund & 
Wramsby (2006) beskrivit.  

Yard (2005) anser att det finns krav på offentliga organisationer att avgifterna som tas ut inte 
får överstiga den självkostnad projektet genererar. Det finns dock inget krav på att billiga 
lösningar skall väljas för att hålla nere självkostnaden. Vissa företag använder i 
undersökningen självkostnadsprincipen där kostnader över ett byggprojekt kalkyleras för att i 
slutändan komma fram till en avgift i form av hyra eller kvadratmeterkostnad.  

Pay-off metoden används också speciellt vid en enskild energiinvestering där olika alternativ 
står emot varandra. Pay-off metoden visar hur lång tid det tar för en investering innan den 
återbetalat sig Ljung & Högberg (1996). Kritiken mot denna metod är att den inte tar hänsyn 
till investeringens storlek på inbetalningsöverskottet. Därmed behöver en investering som 
betalar tillbaka grundinvesteringen på två år inte nödvändigtvis vara mer ekonomisk lönsam 
än en investering som återbetalar sig på tre år. Detta är något som fastighetsbolagen vet om 
och har i åtanke vid val av investeringsalternativ.  

 

5.3.2 Osäkerhet och risk i kalkyler 
När en kalkyl upprättas under till exempel en 10 års period är osäkerheten stor. Uppskattning 
av denna osäkerhet bör göras skriver Oresten (1998) för att kalkylen inte skall verka säkrare 
än vad som är fallet. Kalkylosäkerheten kan delas upp i tre nivåer som enligt Löfvenberg & 
Oresten (1998) inträffar i förstudien, lokalplaneringen samt i anskaffningsskedet. Desto längre 
ett investeringsprojekt fortskridit ju säkrare blir kalkylen. Flera av de fastighetsbolag vi varit i 
kontakt med upprättar kalkylerna fortlöpande under investeringsprocessen för att få mer 
tillförlitligt underlag. Ränterisken är också något som oroar, därför använder vissa 
fastighetsbolag ränteswap, som innebär att företaget byter räntor med banken enligt Nordea 
(2008).  

 

5.3.3 Anbud och uppföljning vid investeringar 
När kalkylerna upprättats skickas en anbudsförfrågan ut. Kommunala fastighetsbolag är 
skyldiga att bedriva upphandlingen i konkurrens eftersom de lyder under lagen om offentlig 
upphandling LOU (2007:1091). När anbuden kommit in görs en utredning av dessa och 
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eventuella viktningar görs. För samtliga respondenter har det varit priset som varit det 
viktigaste, men även referenser och certifiering har tagits i beaktning. 

Uppföljning görs vanligtvis efter två år när garantitiden gått ut och företagen kan se det exakta 
utfallet. Företagen kontrollerar att investeringen hållit sig inom ramarna genom att jämföra 
kalkylen med det faktiska utfallet. Genom att jämföra dessa kalkyler kan företaget enkelt se 
vilka uppskattningar som varit missvisande. Skillnader redovisas sedan i en slutrapport som 
även innehåller vad som gick bra respektive mindre bra. Erfarenheterna tar företagen sedan 
med sig till nästa investering. 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som författarna kommit fram till efter analysen. 
Slutsatsen är en sammanvägning av syfte, teori, empiri och analys.  

Hur ser beslutsprocesserna ut i kommunala fastighetsbolag gällande energiinvestering 
vid nybyggnation? 

Beslutsprocessen i ett fastighetsbolag består oftast av att behov behöver tillgodoses. Genom 
att med olika medel som kalkyler och omvärldsanalyser kan företag med mer trygghet fatta 
beslut om en framtida händelse. Beslutsgången i de företag som ingår i denna studie arbetar 
ungefär efter samma process vid nyinvesteringar. Besluten fattas alltid i en styrelse eller 
ledningsgrupp som vid större investeringar oftast förankrar besluten i kommunfullmäktige. 
Fastighetsbolagen anses vara ett verktyg som kommunen kan använda för att tillgodose 
bostadsbehovet på orten. 

För att utreda en investerings framtid används hos fastighetsbolagen i studien mallar att arbeta 
efter. Dessa mallar upprättas oftast av den verkställande direktören i fastighetsbolaget och 
består av kalkyler över framtida in- och utbetalningar. Företagen i studien arbetar alla efter 
mallar vid nyinvestering som används vid samtliga projekt, dock används inte alltid samma 
parametrar vid uppförandet av kalkyler. För att få fram säkra kostnader till kalkylerna anlitas i 
de större fastighetsbolagen konsulter för att räkna fram byggkostnaderna. I de mindre 
fastighetsbolagen upprättas kalkylerna internt i företaget, på grund av att kostnaden för 
konsulter blir för hög i förhållande till investeringen. Osäkerheten i kalkylerna måste beaktas 
för att skapa en verkligare bild av kalkylen. Framtida räntelägen och inflation är några 
faktorer som fastighetsbolagen bör bedöma för att lättare kunna upprätta en budget vid 
investeringar. Alla fastighetsbolag tar inte med inflation vid bedömningen av de framtida in- 
och utbetalningarna.  

För att kunna skapa inbetalningar vid en investering måste kalkylen upprättas över en 
tidsperiod. Detta för att skapa en tydlig bild över hur över- och underskott planeras att bli. 
Genom att ställa investeringens intäkter mot de utbetalningar den skapar får företagen fram ett 
driftnetto. På detta sätt förtydligas vid vilken tidpunkt en investering klarar av att bära sina 
egna kostnader och generera vinst. Detta kassaflöde presenteras på liknande sätt i alla 
fastighetsbolag fast med olika uppskattade parametrar.  

Inte alla fastighetsbolag i studien genererar vinst. De större bolagen genererar avkastning till 
ägaren som då gör uttag ur fastighetsbolaget för att använda i andra verksamheter. De mindre 
fastighetsbolagens ägare ser inte vinst som ett måste utan mer som en skyldighet gentemot 
befolkningen, att kunna erbjuda bostäder för alla. Detta är något som fastighetsbolagen ser 
som ett samhällsansvar då alla medborgare inte har samma förutsättningar till boende. 
Tillgängligheten och hissar är ett krav som påverkar en investering i form av ökande 
kostnader och därmed senareläggande av vinst. 

Var i beslutsprocessen projekterar kommunala fastighetsbolag energifrågor vid 
nybyggnation? 

Gemensamt för samtliga fastighetsföretagen är att energifrågorna skall tas upp redan från 
första mötet. Detta skall göras för att samtliga inblandade i projektet skall veta vad som gäller. 
Om detta inte görs kan det innebära att projektet fördröjs och blir dyrare än vad som är 
nödvändigt. Beträffande ledningssystem anser de mindre företagen i studien att det inte är värt 
priset som det skulle kosta att certifiera sig, dock arbetar de efter ett ledningssystem. De större 
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bolagen är certifierade eftersom de anser att det är något företagen bör arbeta efter. Vid 
enskilda energiinvesteringar som till exempel en värmepump använder sig flertalet av 
företagen pay-off metoden eftersom det är ett bra sätt att se när investeringen har betalat av 
sig. 

Beslutsprocessen kan enligt författarna påverkas av partipolitiska åsikter. Detta gör att 
politiskt valda styrelsemedlemmar påverkar och beslutar i den riktning partiet förespråkar och 
skapar därmed färgade beslut. 

 

7 Förslag till framtida forskning  
Det ämne författarna valt att bearbeta i denna studie är ett område med många infallsvinklar. I 
detta avsnitt presenterar författarna förslag på intressanta frågor/infallsvinklar som kan vara 
intressanta att belysa i framtida forskning. 

Ett område som kan vara intressant att jämföra skillnader i hur privata och kommunala 
fastighetsbolag arbetar olika/lika med beslutsprocesser. Eftersom privata fastighetsbolag drivs 
med tydligare vinstkrav från ägaren borde det vara stora skillnader i hur privata och 
kommunala fastighetsbolag ser på investeringar. 

En annan intressant vinkling som framkommit i undersökningen är hur 
konkurrenssnedvridningen påverkar marknaden.  Med detta menas att de kommunala 
fastighetsbolagen drivs utifrån självkostnadsprincipen till skillnad från de privata. Privata 
bolag har ett lönsamhetskrav som vilket annat företag som helst. Skillnaden kan i vissa fall 
vara att kommunala fastighetsbolag får otillåten hjälp med kostnaden för eget kapital, vilket 
missgynnar marknaden som skall verka i konkurrens.   
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Bilaga 1 Frågeformulär 

Grundläggande frågor om beslutsprocesser i fastighetsbolag 
1. Kan du kort redogöra för hur beslutsprocesserna går till i företaget? 
2. Kan du beskriva hur företaget går tillväga vid framtagandet av beslutsunderlag? 
- Arbetar nu utefter samma arbetssätt vid alla projekt?  
- Om ja/nej. Varför? 
3. Har ni någon mall att arbeta utefter vid investeringar? 
- Om ja. Hur fungerar de? 
- Om nej. Varför och hur går ni till väga då? 
- Följs mallarna? 
4. Gör ni investeringsbedömningarna själva eller samarbetar ni med något företag?  
- Om ja. Vilket?  
- Varför? Hur? 

Energiinvesteringar vid nyproduktion 
1. Hur arbetar ni med energifrågor i företaget? 
2. Arbetar ni utefter något ledningssystem?  
- Om ja. Vilket och hur fungerar det? 
3. När i investeringskedjan tas hänsyn till energifrågorna kring den blivande fastigheten? 
- Skulle den kunna se annorlunda ut? 
4. I vilken del av investeringsprocessen tycker du att energifrågorna skall påverka? 
5. Hur skulle det påverka investeringsbedömningen om den såg annorlunda ut? 
6. Har ni några samhällskrav som påverkar er investeringsbedömning och i så fall vilka? 
7. Har ni några interna krav som påverkar bedömningen i någon riktning och i så fall 

vilka? 

Delar i investeringsbedömningen 
1. Hur upprättas kalkyler som skall ligga till grund för investeringsbedömningen? 
2. Hur bestäms kalkylräntan i företaget?  
- Vilka faktorer påverkar räntan? 
3. Vilken tidsfaktor används vanligtvis vid kalkyleringsarbetet? 
4. Hur ser osäkerheten ut i de kalkyler ni upprättar? 
5. Tar ni hänsyn till Pay-off tid vid investeringar i olika delar av en fastighet, t.ex. 

ventilation, uppvärmningsmetod m.m.? 
6. Hur beräknar ni in- och utbetalningar hos en investering? 
- Hur ser ni på felmarginalen i bedömningen av in- och utbetalningar? 
7. Beaktas flödet av in- och utbetalningarna över tid på ett särkilt sätt vid en investering? 
- Och i så fall hur beräknas det? 
8. Hur prioriterar ni i offerterna vad gäller investeringsbeslutet? 
- Viktas något mer än något annat? 
9. Följer ni upp investeringar ni gjort och i så fall hur? 
10.  Är det något du tycker att vi har missat som är väsentligt att veta för att få en korrekt 

helhetsbild? 
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