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Förord 
 
Denna uppsats har varit beroende av många olika personer för att kunna genomföras. Främst 

riktas ett stort tack till fallföretaget HFAB och respondenterna Sonja Bjärudd, Ulf Johansson 

och Erik Johansson. Även ett stort tack till handledaren Sven-Ola Carlsson vilken har varit till 

stor hjälp under arbetsgången samt till opponenter vilka har bidragit med goda idéer och 

konstruktiv kritik.  
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Daniel Kjörling                                                                            Kristoffer Bergdahl 

 

___________________                                                               _____________________ 
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Sammanfattning 
Under 1950 talet var det bostadsbrist i Sverige. Detta gjorde att en massiv produktion av 

bostäder började produceras mellan åren 1961-1974, de så kallade rekordåren. Under 

rekordåren beslutade den svenska riksdagen att ge subventioner till byggföretagen. År 1965 

togs ett officiellt beslut att bygga en miljon bostäder under ett decennium. Planerna för detta 

kallas för miljonprogrammet. Hela byggsektorn revolutionerades och nya byggmaterial 

infördes. Byggnadsarbetarna var inte utbildade på det nya sättet att bygga och de nya 

materialen hade inte testats tillräckligt, stora fel i flerbostadshusen blev följden. Byggnaderna 

har nu nått en ålder då de måste genomgå en grundlig renovering. 

Syftet med uppsatsen är att författarna vill förklara hur fastighetsbolag kan utnyttja 

renoveringar och ombyggnader för att öka avkastningen på fastigheter på lång sikt. Vidare ska 

författarna beskriva vilka olika renoverings- och ombyggnadsåtgärder som ökar avkastningen 

på ett längre perspektiv. Renoveringskostnad och ombyggnadskostnad i förhållande till 

livslängd och avkastning är det primära området i uppsatsen. Författarna vill utveckla 

förståelsen för olika val av ombyggnads och renoveringsåtgärder samt hur dessa påverkar 

kostnader och intäkter under byggnadens livscykel.  

Det finns en mängd faktorer att ta i beaktande när ett allmännyttigt fastighetsbolag ska göra en 

upprustning på en byggnad. Den sociala faktorn är till exempel vad fastighetsbolaget ska göra 

med hyresgästerna vid en upprustning. Kostnaden för renoveringen i förhållande till 

avkastningen är en annan viktig faktor vid beslut om investering. Författarna har valt att ta två 

olika typer av upprustningar i beaktande under uppsatsen. Fullständig upprustning är när 

fastighetsföretaget gör en totalrenovering av byggnaden, vilket är kostsamt men ger även en 

högre hyresintäkt. Vid begränsad upprustning väljer fastighetsföretaget ut specifika delar av 

byggnaden att upprusta. Denna typ av upprustning är billigare men ger inte en lika hög 

hyresintäkt. Författarnas uppgift är att ge underlag för vilken upprustningsnivå som är bäst på 

lång sikt.  
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Abstract 
During the years of 1950 it was housing shortage in Sweden. That led during 1961-1974 to a 

massive building of apartments that’s called “the record years”. During the record years 

Swedish parliament decided to give away subsidies to construction companies and in 1965 an 

official plan to build one million housing during a decade was formed. The plans name was 

“The million program”. The whole construction sector was revolutionized and new building 

materials were introduced. The construction workers weren’t educated in the new way of 

building and the new materials weren’t tested enough which led to large errors in the multi-

dwelling houses. The building has now reached an age where they have to undergo a thorough 

renovation. 

The purpose of this essay is to explain how real estate companies can take advantage of 

renovations and alterations to increase the return on real estate in the long term. In addition, 

the authors describe the various renovation and refurbishment measures that increase the 

return on a longer perspective. Renovation costs and conversion costs in relation to the life 

and performance is the primary area in the essay. We want to develop an understanding of 

how different choices of rebuilding and renovation measures and their impact on costs and 

revenues over the building lifecycle. 

There are many factors to take in consideration when a public utility real estate company 

could make an investment on a building. The social factor is what the company will do with 

the tenants during the renovation. The cost of the renovation in relation to return income is 

another important factor to take in consideration for the real estate companies. We have 

chosen to take two different investments in consideration during the essay. Full scale 

investment is when the company does a total renovation of the building which costs a lot but 

gives a big return income. Limited investment is when the company chooses some parts of the 

building to renovate. That type of investment doesn’t cost as much but doesn’t give as much 

back either. The authors should decide which investment is best for the long term. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Under 1961 till 1975 byggdes det en stor mängd nya flerbostadsfastigheter i Sverige, i 

efterhand kallas denna epok för rekordåren. Enligt Roos och Gelotte (2004) består tjugofem 

procent av Sveriges fastighetsbestånd av dessa fastigheter. Bakgrunden till rekordåren var en 

stor bostadsbrist. År 1965 togs ett riksdagsbeslut på att massproduktion av bostäder behövdes. 

Beslutet var att en miljon bostäder skulle produceras över ett decennium och det blev senare 

känt som miljonprogrammet. Dessa bostäder har nu uppnått en ålder på ungefär 30-50 år. 

Enligt Boverket (2003) byggdes det cirka 920 000 lägenheter mellan 1961 och 1975 och av 

dessa har ungefär 85 procent eller 720 000 inte genomgått någon genomgripande renovering 

ännu. Dessa fastigheter är i stort behov av övergripande reparationer och ombyggnader enligt 

Boverket (2003). Renoveringsbehovet är än idag aktuellt, detta påvisas inte minst av att 

Fastighetstidningen nr 2 år 2010 har Miljonprogrammets problem som temanummer. 

Fastighetsägarna (2007) skriver att större delen av rekordårens fastigheter är hyresrätter. Stora 

delar av detta bestånd ägs av kommunala fastighetsägare. Eftersom Sverige inte har 

marknadsenlig hyressättning är det inte möjligt att höja hyran till den grad vilken 

investeringen kräver. Hyresnivån bestäms genom allmännyttan, det vill säga de kommunala 

bostadsföretagen, och det så kallade bruksvärdesystemet. Vad fastighetsförvaltare kan göra 

för att höja hyresnivån är att höja standarden i fastigheter för att få högre bruksvärde och 

därmed höjda hyror. Ett annat sätt att öka avkastning på en fastighet är att sänka 

driftskostnaderna, detta kan göras genom investeringar i effektivare ventilationsanläggningar 

eller exempelvis tilläggsisolera vid genomgripande renoveringar.  

1.2 Problemdiskussion 

När ett företag ska göra en investering är den naturliga tanken att de medel som avvaras idag 

ska ge en större nytta imorgon. För att detta ska fungera för ett fastighetsförvaltande företag 

måste antingen hyrorna höjas eller också måste driftskostnaderna minska för att ge en ökad 

avkastning. Därmed kan också investeringar göras utifrån två perspektiv, kostnadsminskande 

eller intäktshöjande. Det finns olika svårigheter med att höja hyrorna i en hyresfastighet då 

detta är starkt reglerat enligt svensk lag. När det gäller det stora bestånd av fastigheter vilka 

byggdes under rekordåren har dessa uppnått en sådan ålder att de kräver stora investeringar 

och reparationer. Eftersom denna typ av investeringar skall ge en fungerande fastighet under 

många år är ett längre perspektiv intressant. Då både kostnader och intäkter ses under ett 
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perspektiv som sträcker sig under hela investeringens livslängd. Det problem författarna ser 

framför sig är hur de kommunala fastighetsägarna ska räkna hem dessa stora kostnader. Ska 

det ske genom höjda hyror, sänkta kostnader eller både och.  

Problemformulering lyder enligt följande: Hur kan kommunala fastighetsägare utnyttja 

investeringar för att öka den långsiktiga avkastningen från rekordårens fastigheter? 

1.3 Syfte  

Författarna vill förklara hur fastighetsbolag kan utnyttja renoveringar och ombyggnader för att 

öka avkastningen på fastigheter på lång sikt. Vidare ska författarna beskriva vilka olika 

renoverings- och ombyggnadsåtgärder som ökar avkastningen på ett längre perspektiv. 

Renoveringskostnad och ombyggnadskostnad i förhållande till livslängd och avkastning är det 

primära området i uppsatsen. Författarna vill utveckla förståelsen för hur olika val av 

ombyggnads och renoveringsåtgärder samt hur dessa påverkar kostnader och intäkter under 

byggnadens livscykel.  

1.4 Definitioner 

Flerbostadshus är ett hyreshus vilket är bostad åt tre familjer eller fler 

(Fastighetsbeskattningskommittén 2000). 

Bruksvärde: Bruksvärdet handlar om att fastighetsägare bara ska kunna ta skälig hyra för 

sina lägenheter. Enligt JB 12:55§ är hyran skälig om den är lika hög som likartade bostäder på 

orten. Bruksvärdet styrs av de allmännyttiga bostadsföretagen. 

A-temp: Enligt Boverket (2008) är A-temp samtliga våningsplans area vilka uppvärms till 

mer än 10 ºC, med begränsningar av klimatskärmens insida. Det är arean vilka upptas av 

innerväggar, schakt, trappa och liknande utrymmen. Garage tas inte med i dessa beräkningar. 

BOA/LOA: Boarean förkortas BOA och är enligt Boverket (2009) den bruksarea för 

utrymmen gjort för boende och som är ovanför mark. Arean räknas från ytterväggarnas 

insidor, dock tas delar av tjocka innerväggar och schakt bort från beräkningar. Lokalarean 

förkortas LOA och är bruksarean för andra ändamål än boende. Utrymmen för verksamheter, 

personal och intern kommunikation ingår i LOA. Det ingår inte i beräkningarna med 

utrymmen allmänna kommunikationer och drift. 
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2. Teori 

2.1 Miljonprogrammet 

Författarna har valt att ge läsaren en djupare inblick i de beslut vilka ledde fram till att detta 

stora antal nya flerbostadshus byggdes under rekordåren. Därav startar uppsatsens teoriavsnitt 

med en bakgrund om detta. För att läsaren ska förstå var svårigheterna i att höja hyran ligger 

följer ett avsnitt om hyresrätten. Däri behandlas även de åtagande och skyldigheter 

fastighetsägaren har gentemot hyrestagaren. Därefter behandlar teorin det stundande 

förnyelsebehovet. Vilket leder vidare till hur fastighetsbolag kalkylerar olika 

investeringsbeslut vilka ska leda till ett upprustningsbeslut. 

2.1.1 Bakgrund 

Efter andra världskriget hade Sverige en stor ekonomisk tillväxt. Det rådde således även en 

stor industriell tillväxt och den offentliga sektorn blev bredare och fick större inflytande. 

Realinkomsterna för de svenska medborgarna ökade vilket i sin tur gjorde att efterfrågan på 

bostäder snabbt ökade. En urbanisering och invandring ökade på trycket på byggsektorn och 

en revolution av material och byggteknik var nödvändig (Industrifakta, 2008). 

Hall (1999) skriver att mellan åren 1965-1974 gjordes en stor satsning i Sverige för att 

uppföra en miljon bostäder. Detta är förmodligen Europas största planerade byggnation 

någonsin. I folkmun blev satsningen känd som miljonprogrammet. Bakgrunden till 

miljonprogrammet var en stor bostadsbrist vilket kom att bli en stor börda för våra dåvarande 

politiker. Därav antog riksdagen beslutet att på tio år färdigställa en miljon bostäder. Detta 

revolutionerade byggnadsindustrin då stora och prefabricerade hus började produceras (Hall, 

1999).  

Nya hustyper, produktionssätt och material fick stor genomslagskraft under rekordåren. 

Produktionsanpassade lösningar utformades av tillverknings- och byggnadsindustrin. Regler 

för byggandet och finansieringen ändrades drastiskt och allt detta inverkade på 

miljonprogrammets bostäder (Hall, 1999). 

Staten lovade delfinansiering av byggandet av miljonprogrammet samt använde sig av 

subventioner såsom bostadsbidrag för de boende i miljonhusen (Eriksson, 1994). 
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2.1.2 Miljonprogrammets problem 

Eriksson (1994, s 161.) skriver  

”Kvalitetsmässigt fick det som byggdes under miljonprogramsperioden en del 

karakteristiska fel. Läckande tak, ruttnande fönster, plastmattor som inte höll för 

slitage, dåliga fogar mellan byggelement mm förekommer ofta på denna lista. Det 

antyder att den tekniska kompetensen hos beställare och utförare och de använda 

kontrollinstrumenten inte räckte till för att kvalitetsmässigt hantera den strida 

ström av nya material och konstruktioner som industrialiseringen visade sig 

avkasta” 

Vidén och Lundahl (1992) skriver att efter uppförandet av de stora bostadsområdena blev det 

snabbt ett negativt tonläge angående områdena. Bristerna med uppförandet var tydliga då de 

behövdes stora reparationsåtgärder och det fanns onormalt slitage. Många hyresgäster 

vantrivdes och hade det svårt socialt vilket ledde till att det fanns stor omsättning på 

hyresgäster (Vidén & Lundahl, 1992). 

Det pågår en förnyelse av miljonbostäderna vilken är genomgripande för hela bostadsmiljön. 

Det blir dyrt för både boende och för samhället att göra dessa tekniska förbättringar och det 

har ibland lösts utan hänsyn till miljön (Vidén & Lundahl, 1992). 

2.2 Hyresrätten  

Med hyra menas den betalning fastighetsägaren erhåller av hyresgästen. I motprestation 

erhåller hyresgästen en lägenhet i byggnaden. Hyreslagen innehåller regler vilka är tvingande 

i förmån för hyresgästen. Reglerna garanterar hyresgästen rättigheter (Institutet för värdering 

av fastigheter och samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 

Enligt Gregow (12:55§, 2010) kan hyresvärden för bostaden begära ”skälig hyra”.  Hyran är 

skälig om den stämmer överens med den såkallade bruksvärdeshyran, vilket innebär att den 

ska vara lika hög som likartade bostäder på orten. Institutet för värdering av fastigheter och 

Samfundet för fastighetsekonomi (2008) skriver att bruksvärdessystemet styrs av de 

allmännyttiga bostadsföretagens hyressättning. Vidare kan bruksvärdet höjas genom att en 

standardhöjande åtgärd genomförs på fastigheten. 
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2.2.1 Hyresgästens inflytande vid ombyggnad 

Hyresgästföreningen skriver i sitt faktablad Ditt inflytande vid ombyggnad (2007) att 

hyresgästernas inflytande sträcker sig över två delar. Den ena är standardhöjande åtgärder 

vilka ökar lägenhetens bruksvärde. Den andra är när lägenhets förändras väsentligt och 

påverkar planlösningen (Hyresgästföreningen, 2007). Även ombyggnad av husets 

gemensamma delar ska godkännas av hyresgästen, hälften av de berörda hyresgästerna ska då 

godkänna ombyggnaden. De berörda hyresgästerna är personer vilka bor i trappuppgången 

eller de som har rätt att använda de allmänna utrymmena (Hyresgästföreningen, 2007). 

Gregow (JB 12:18d§, 2007) förklarar att de ombyggnader vilka påverkar lägenhetens 

bruksvärde kräver ett godkännande från hyresgästen. Det vill säga sådana åtgärder vilka på ett 

betydande sätt påverkar standarden i en lägenhet.  

2.2.2 Fastighetsägares ansvar 

Boverket (2009) skriver i sin rapport Professionell renovering i SABO-företag att det krävs 

god planering och samordning vid ett ombyggnadsprojekt vilket kommer att utföras hemma 

hos hyresgästerna. Det krävs att hyresvärden informerar i god tid om den stundande 

ombyggnationen, och sedan informerar under tiden hur arbetet fortskrider.  Frågor kring 

eventuella evakueringslägenheter, kommande hyreshöjningar, tider och omfattning är sådana 

frågor vilka hyresgästerna är mest intresserade av. Det är viktigt att alla dessa frågor är 

någorlunda uträtade innan ombyggnationen startar. (Boverket, 2009). Vidare anser de att 

renoveringar kan delas in tre olika grupper. Nämligen genomgripande renoveringar och 

ombyggnationer, renovering av badrum och kök samt enstaka underhållsåtgärder. 

Genomgripande renoveringar och ombyggnationer innebär att byggnaderna i princip får 

nybyggnadsstatus och kräver att hyresgästerna evakueras. Evakueringen är enligt Boverket 

(2009) förknippade med stora kostnader, då det lång tid i förväg krävs planering för att 

åstadkomma de vakanser vilka är nödvändiga för att få plats med evakueringshyresgästerna. 

Även kostnader såsom flytt av möbler, abonnemangsflyttar med mera är kostnader vilka 

drabbar bostadsföretaget. De två andra åtgärderna kräver inte att hyresgästerna flyttar ut under 

ombyggnadstiden. Det ytterst viktigt att hantverkare och hyresvärden visar respekt för 

hyresgästen under tiden arbetet pågår om hyresgästen bor kvar i lägenheten under arbetes 

gång (Boverket, 2009). 
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2.3 Förnyelsebehovet 

2.3.1 Definition av underhåll och 

investering 

SABO beskriver i rapporten Handbok 

i kostnadsjakt (2002) att underhåll 

karakteriseras av begreppet 

vidmakthålla. De förklarar att flertalet 

tekniska system förslits under en 

byggnads livslängd och kräver en 

förnyelse för att inte den ursprungliga 

standarden ska sänkas. Institutet för 

värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi definierar underhåll enligt 

följande: 

”Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion.” (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2008, s. 566) 

Vidare anser de att underhåll aldrig kan lyfta en fastighet över den ursprungliga 

standardnivån. För att detta ska ske måste en investering äga rum. I figur 2.3.1  visas hur 

underhåll kan återställa standarden på en bostadsfastighet till ursprunglig standard. En 

investering kan däremot höja standarden över den ursprungliga standarden. Vid en 

ombyggnation eller ändring av byggnaden sker således en standardhöjning av byggnaden. 

SABO (2003) anser att en investering är en åtgärd vilken tillför nya funktioner till en 

fastighet. Ett exempel på en sådan åtgärd är ett större och bättre utrustat badrum. 

Även Redovisningsrådet (1999) visar att underhåll kan härledas till sådana åtgärdas vilka 

syftar till att återställa eller bevara byggnadens ursprungliga standard. Bokföringsmässigt ska 

kostnader som uppkommer i samband med underhåll belasta företagets resultaträkning och 

ska således redovisas som kostnad för den specifika perioden. För att en investering skall få 

läggas till anskaffningskostnaden och på såsätt ge möjlighet till planenliga avskrivningar, 

krävs det enligt Redovisningsrådet (1999), att sådana ingrepp ska syfta till att förlänga 

byggnadens nyttjandeperiod eller höja byggnadens prestanda i jämförelse till då den 

anskaffades. Ett annat scenario är att ett fastighetsföretag förvärvar en fastighet med känt 

Figur 2.3.1, Bättre koll på underhåll (2003) 
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reparationsbehov, enligt Redovisningsrådet (1999)  kan sådana kostnader läggas på 

anskaffningskostnaden och därmed planenligt skrivas av.  

2.3.2 Det eftersatta underhållet 

Enligt Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi (2008) är 

det inte ovanligt att det kan finnas betydande skillnad mellan vad som faktiskt har utförts och 

vad som skulle ha utförts enligt den fastställda underhållsplanen. När en byggnad har kommit 

till detta stadium är den ofta redo för en total ombyggnation. Följande figur nedan visar hur 

det planerade underhållet förhåller sig till verkligt gjorda underhållet. Fig. 2.3.2  

Enligt Reppen och Vidén 

(2006) är bostäderna från 

rekordåren ett växande 

underhållsberg. Vidare 

påpekas också att det 

underhåll som väntar inte 

endast kan syfta till att 

vidmakthålla de 

egenskaper husen hade 

som nya. Det måste till 

investeringar i form av 

moderniseringar för att möta de 

nya krav och behov vilka framtiden ställer. Även för att tillfredsställa de nya kraven från 

myndigheter på energihushållning och tillgänglighet som ställs på fastigheter. Investeringarna 

ska även vara hållbara ur teknisk och ekonomisk synpunkt i det långa loppet.   

2.3.3 Fastighetens livslängd 

Rekordårens byggnader uppfördes mellan åren 1961-75, det innebär att byggnaderna har nått 

åldern 35-50 år. Enligt Boverket (2003) finns fyra olika livslängdsbegrepp för en byggnad 

eller byggnadsdel. Teknisk livslängd anger den tid vilken byggnaden eller byggnadsdelen 

kommer att fungera ur ett tekniskt perspektiv. Den funktionella livslängden påvisar den tid då 

en byggnadsdel eller byggnad är ändamålsenlig. Funktionella krav kan ändras under tiden och 

ändamålet kan då förändras. Vid sådana fall kan det motiveras ett byte av komponenten innan 

den tekniska livslängden är till ända. Ekonomisk livslängd anger hur länge en byggnadsdel är 

lönsam. Det sista livslängsbegreppet kallas för brukstid och beskriver den tidsperiod då en 

Figur 2.3.2, Institutet för värdering av fastigheter och 

Samfundet för fastighetsekonomi (2008) 
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byggnad kan användas till sitt tänkta ändamål utan andra åtgärder än normalt underhåll och 

åtgärder för att möjliggöra en effektiv ekonomisk drift . Bejrum (1999) skriver att brukstiden 

påverkas också av faktorer såsom klimat, skötsel och nyttjande. Vidare förklarar Bejrum 

(1999) att estetiska och ekonomiska aspekter kommer att bidra till ökad omodernitet vilket 

resulterar i att brukstiden lider mot sitt slut även om det kan vara åratal kvar på den tekniska 

livslängden.  

2.3.4 Energikrav 

Bebo (2008) skriver att behovet av köpt energi ska halveras till 2050 jämfört med dagens mål. 

De skriver att miljonprogramshusen är intressanta då de närmar sig åren för upprustning och 

är väldigt lika när det kommer till energistatus, byggnads- och installationsteknik. 

Energibesparingsmålet är högt satt då det tar 40 år tills husen ska genomgå nästa stora 

renovering. För att klara målen måste företagen ta ett helhetsgrepp och då blanda de mest 

kostnadseffektiva åtgärderna med de åtgärder vilka kanske inte hade gjorts på enskild hand. 

De mest kostnadseffektiva åtgärderna ska då hjälpa till att betala av de mindre lönsamma 

åtgärderna vilket leder till att det totala åtgärdspaketet uppfyller lönsamhetskravet. 

Energimyndigheten (2010) skriver att Sverige ska minska sin energianvändning i bostäder 

med 20 % till år 2020. De fortsätter med att energianvändningen ska ner 50 % till år 2050 och 

då krävs det att energieffektiviseringen sker genom hela sektorn på såväl nybyggnationer och 

ombyggnationer.  

Cerbof (2008) skriver i 

sin artikel ”Mycket 

energi att spara i 

miljonprogrammet!” Att 

miljonprogramshusen har 

mycket energi att spara 

då de anser att 

klimatskärmen är 

bristfällig i dessa 

byggnader pågrund av 

dåliga u-värden och för lite 

isolering. Detta leder till 

Figur 2.3.4,  Cerbof (2008) 
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stora värmeförluster på byggnaderna. Vidare finns det stora köldbryggor vid balkonger och 

fundament samt ett självdragsystem utan värmeåtervinning. Figuren 2.3.4 visar olika steg en 

fastighetsägare kan göra för att minska energianvändningen i sina fastigheter. 

2.3.5 Kostnadsbedömning 

Enligt rapporten Hem för miljoner (2009) krävs en enorm upprustning på rekordårens 

fastighetsbestånd. Följande nivåer av ombyggnad avhandlades i rapporten. 

 Fullständig upprustning: 12000 kronor per kvadratmeter skulle det ungefär kosta att 

upprusta till nybyggnadsstandard. Utbyte av installationer, renovering av badrum och 

kök, miljö anpassning, energieffektivisering, fasad renovering samt att utemiljön 

förnyas. Om en fullständig renovering av rekordårens fastigheter skulle göras 

uppskattas den sammanlagda kostnaden till ungefär 275 miljarder kronor. 

 Begränsad upprustning: 6000 kronor per kvadratmeter skulle det ungefär kosta när 

speciellt valda delar väljs ut för upprustning. Utbyte av installationer, stambyte, kök 

och badrum, tak och fasad samt små åtgärder för resurshushållning och tillgänglighet.  

 Minimal upprustning: 2000 kronor per kvadratmeter skulle det kosta att göra de akuta 

bristerna i fastigheterna. Det är framför allt tekniska brister vilka orsakar stora 

kostnader för fastighetsföretaget samt är oacceptabla för hyresgästen. Detta görs för att 

behålla fastighetsbeståndet. 

 Riva: 1000 kronor per kvadratmeter kostar det att riva fastigheterna. Dessutom 

kommer nedskrivningsbehovet för en riven fastighet att landa runt 3000kr/kvm. 

2.4 Investeringsbedömning  

Enligt Fastighetsägarna Sverige (2007) används investeringskalkyler inom 

fastighetsbranschen för att bedöma beslut vilka innebär betalningskonsekvenser under flera år 

framöver. Kalkylerna grundar sig i stor utsträckning på prognoser om framtida in och 

utbetalningar vilken investeringen ger upphov till. Vidare anser de att en investeringskalkyl 

ska användas till beslutsunderlag där samtliga betalningskonsekvenser beaktas och vägs 

samman till ett jämförelsetal. Jämförelsetalet grupperar investeringsalternativen efter 

lönsamheten. Investeringskalkylering kan användas till en rad olika syften. Inom 

fastighetsbranschen används det ofta i samband med att bedöma om en ny-, om- eller 

tillbyggnad är försvarbart ur en ekonomisk synvinkel. 
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2.4.1 Fastighetsekonomisk bedömning 

För att undervika periodiseringsproblem vid en fastighetsekonomisk analys kan företagen 

istället för att utgå från intäkts- och kostnadssidan, utgå från in- och utbetalningar. In- och 

utbetalningarna delas till en början istället upp i (Bejrum och Lundström, 1993). 

 Hyra och övriga inbetalningar 

 Driftutbetalningar 

 Underhållsbetalningar 

 

Hyra och övriga intäkter minus drift och underhållsutbetalningar är driftnettot. Till detta 

adderas även finansiella betalningar såsom räntor och amorteringar. Resultatet av dessa ger 

betalningsnettot vilket visar fastighetens lönsamhet med hänsyn till 

finansieringsmöjligheterna (Bejrum och Lundström, 1993).  

2.4.2 Avkastningskrav 

Enligt Lind (2004) är direktavkastning sambandet mellan en fastighets driftnetto och 

marknadsvärde. Marknadsvärdet är det mest sannolika priset för fastigheten om den skulle 

säljas idag. Driftnetto har redovisats tidigare i uppsatsen. Ett synsätt för att bestämma 

direktavkastningen är att den ska motsvara total avkastning på en alternativ placering av 

kapitalet. Vissa justeringar kan göras angående risk. Lind (2004) påpekar att 

direktavkastningskravet ser annorlunda ut beroende på vilket typ av fastigheter företaget äger 

samt fastigheternas geografiska läge. Direktavkastningen är lägre på bostadsfastigheter än på 

kontorsfastigheter beroende på att vakanser och bostadshyror skiftar mycket mindre på 

bostadsfastigheter. Direktavkastningen är lägre på expansiva orter än på stagnerande orter, 

beroende på att den framtida förväntade driftnettoutvecklingen är bättre eller svängningarna i 

driftnettot är lägre på den expansiva orten. Även i centrala delar av större orter är 

direktavkastningen lägre än i de yttre delarna av orten.  Enligt forum fastighetsekonomi 

(2009) samlar de den svenska fastighetsmarknaden i ett marknadsdatasystem de kallar för 

FMI. FMI visar information om marknadshyror, direktavkastning och vakansuppgifter. 

2.4.3 Kalkylränta 

Det krävs en noggrann analys av avkastningskravet vilket ofta kallas för kalkylränta 

(Wramsby & Österlund, 2006). Hansson, Olander och Persson (2009) då den är helt 

avgörande om en investering bedöms lönsam eller inte. Kalkylräntan är den alternativa 

kostnaden för kapitalet eftersom att det kapital vilket inte är bundet i en investering kan 
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generera en alternativ avkastning, exempelvis genom förräntning. Därav måste en investering 

generera en lönsamhet som är lika med, eller högre än den alternativa avkastningen. 

Kalkylräntan används främst för att värdera effekterna av en investering över en längre 

tidsperiod. Wramsby och Österlund (2006) anger att kalkylräntan bestäms med utgångspunkt 

från avkastningen på alternativa investeringsmöjligheter. Den näst bästa investeringens 

avkastning ska då stå som kalkylränta. En förenklad modell vilka företagare i vissa fall 

använder enligt Wramsby och Österlund (2006) är att kalkylräntan ska beräknas som 

obligationsräntan plus riskpremie. Enligt Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet 

för fastighetsekonomi (2008) är kalkylränta summan av realränta, inflation och riskfaktor. 

Enligt Riksbanken (2010) är inflationsmålet i Sverige sedan en tid tillbaka två procent 

plus/minus en procent. Inflationen mäts med hjälp av konsumentprisindex vilken baseras på 

en stor del av de svenska hushållens konsumtion (Riksbanken, 2010). Den reala kalkylräntan 

är enligt Yard (2001) oberoende av inflationstakten samtidigt som den anpassar sig till  

nominella kalkylräntan efter inflationstakten. För att beräkna den reala samt den nominella 

kalkylräntan används det så kallade Fisher sambandet enligt Yard (2001). Fisher sambandet 

beräknas enligt följande formel där rq är den nominella kalkylräntan vid inflationstakten q, q 

är inflationen samt r är den reala kalkylräntan. 

 

                   

 

Ett annat synsätt att bestämma kalkylräntan är enligt Yard (2001) att utgå från hela 

verksamheten i ett företag där det viktade genomsnittliga förräntningskravet är en vanlig 

utgångspunkt för bestämning av kalkylräntan. Viss risk kan läggas till för ett enskilt 

investeringsbeslut om objektet kan antas ligga över eller under genomsnittlig risk. Denna 

metod kallas för WACC, det kommer från engelskans ”Weighted Average Cost of Capital” 

(Yard, 2001). För att beräkna WACC används enligt Nilsson,  Isaksson och Martikainen 

(2002) följande formel. 

               
 

    
     

 

   
 

 

Rwacc = Genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) 

rs = Kostnad for skulder (ränta) 

t = Skattesats 

re = Avkastningskrav 

S = Skulder 

E = Eget kapital 
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2.4.4 Livscykelanalys 

Hansson, et al (2009) påpekar att ett livscykliskt resonemang utgår från att i hög grad förutse 

de intäkter och kostnader som ny- till- eller ombyggnad förväntas generera på lång sikt. Den 

är tänkt att implementeras under det tidiga skede där en ny- eller ombyggnad ska bedömas 

vara ekonomisk försvarbar eller inte. Då behovet för en större reparation eller ombyggnation 

närmar sig för en fastighet kan en livscykelekonomisk analys ge bra och tydliga indikationer 

om vilka beslut som ska tas för att ge bästa möjliga långsiktiga lönsamhet på fastigheten. 

Det är framförallt frågor kring miljöaspekter och energianvändning som har styrt och drivit på 

utvecklingen mot kalkyler baserade på livscykelanalyser (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 2008). Vidare förklarar Hansson et. al 

(2009) livscykelvinstmodellen som en nuvärdesberäkning av hyresintäkter och investerings-, 

drift-, och underhållskostnader under kalkylperioden. Detta sker i förhållande till den nytta 

kalkylobjektet generar under sin ekonomiska livslängd. Livscykelkostnad används då 

investeringen inte kommer att generera några ökade intäkter. Istället nuvärdesberäknas alla 

kostnader investeringen kommer att generera under livscykeln som tidigare nämnts. Eftersom 

livscykelanalyser är baserade på nuvärdesberäkningar har även här kalkylräntan stor betydelse 

på resultatet.  

2.4.5 Nuvärdesmetoden 

Wramsby och Österlund (2006) skriver att nuvärdesmetoden används som 

investeringsbeslutsfaktor. Det vill säga ska vi investera eller inte? Vidare förklarar de att 

fördelen med nuvärdesberäkning är att metoden tar hänsyn till framtida betalningsflöden och 

till pengars tidsvärde. Vidare menar de att en nackdel är att det krävs relativt korrekta 

uppgifter angående framtida in- och utbetalningar. Hansson et. al (2009, s. 94) skriver att 

”Nuvärdesbedömningen är summan av alla betalningskonsekvensers nuvärden över den 

kalkylperiod som investeringskalkylen avser” Hansson et. al (2009) konstaterar att 

investeringen är lönsam om nuvärdet är lika med eller större än noll. För att beräkna nuvärdet 

där inbetalningsöverskottet är lika stora från år till år används ofta följande formel enligt Yard 

(2002) där r är kalkylräntan och n är antalet år inbetalningsöverskottet kommer att inkaseras. 

Nuvärde = Inbetalningsöverskott ×  
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För att avgöra om investeringen är lönsam måste nuvärdet av inbetalningsöverskottet jämföras 

med den grundinvesteringen vilken är knuten till investeringen. Detta kallas för nettonuvärde 

enligt Yard (2001). Om nuvärdet av inbetalningsöverskotten överstiger grundinvesteringen är 

investeringen lönsam (Yard, 2001). När det förekommer specifika prisförändringar på 

betalningsströmmarna måste detta tas i beaktning. Yard (2001) anser att en framberäknad 

diskonteringsränta ska användas för att nuvärdesberäkna betalningsströmmar vilka har 

specifika prisförändringar. För att beräkna diskonteringsräntan använder sig Yard (2001) av 

följande formel där ri är den reala diskonteringsräntan, r är den reala kalkylräntan och qi är 

den reala prisförändringen. 

 

Diskonteringsränta= ri = 
     

    
   

Yard (2001) påpekar att det en investering skapar en räntefri skattekredit. Denna uppkommer 

när skattemässig avskrivning vilken investeringen ger upphov till beaktas. Dock kan denna 

typ av beräkningar vara missvisande då det inte alls är säkert att investeringen påverkar det 

beskattningsbara resultatet på sådant sätt vilket kunde ha antagits, detta skulle isåfall leda till 

en överskattning av kalkylen. Yard (2001) anser att den vanliga före-skatt-kalkylen med 

möjlighet till indirekt skatteeffekt är att föredra. För att beräkna den ränta vilken investering 

avkastar används en metod vilken kallas för internräntemetoden. Enligt Wramsby och 

Österlund (2006) är internräntan den internränta vilken gör att ett investeringsalternativs 

nettonuvärde är lika med noll. Om internräntan överstiger kalkylräntan är investeringen 

lönsam, och den bör därmed genomföras. En fördel med internräntemetoden är att det går att 

jämföra olika investeringsalternativ. Den tar pengars tidsvärde i beaktande samt använder sig 

av samtliga betalningsströmmarna. Det negativa med metoden är att den kräver en 

uppskattning av framtida in och utbetalningar investeringsalternativet ger Wramsby & 

Österlund, 2006). 

2.5 Sammanfattning 

När en byggnad har uppnått en ålder av cirka 20-30 år och behovet av större och dyrare 

reparationer eller förnyelse uppkommer kan ofta ett livscykelekonomsikt tänkande ge klara 

indikationer på vad som bör göras enligt Hansson et. al (2009). Enligt Reppen och Vidén 

(2006) är rekordårsbostäderna ett växande underhållsberg. Underhållet ska inte enbart behålla 

egenskaperna i husen utan fastighetsföretagen måste investera i både modernisering och ur 
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energisynpunkt.  Rapporten Hem för miljoner (2009) beskriver olika upprustningsnivåer på 

rekordårsfastigheter. En fullständig upprustning innebär att fastighetsföretagen gör en helt 

genomgripande upprustning på fastigheten där i stort sett samtliga komponenter förbättras 

eller byts ut. En begränsad upprustning innebär att fastighetsföretagen väljer bestämda delar 

av fastigheten att förnya och byta ut. Den minimala upprustningen inriktar sig mer på att 

åtgärda de akuta delarna för att förbättra driftnetto och behålla beståndet. Sista alternativet är 

rivning. 

Fastighetsägarna Sverige (2007) skriver att investeringskalkyler används för att bedöma 

investeringsbeslut vilka ger betalningskonsekvenser under flera år. Kalkylerna grundar sig på 

prognoser om framtida in och utbetalningar en investering ger. Enligt Bejrum och Lundström 

(1993) visar driftnettot fastighetens lönsamhet. Enligt Institutet för värdering av fastigheter 

och Samfundet för fastighetsekonomi (2008)  styrs hyressättningen av bruksvärdesystemet. 

Bruksvärdet kan höjas genom investeringar från fastighetsföretag vilka höjer standarden i 

fastigheten. Hyresgästföreningen (2007) beskriver att en sådan investering kräver ett 

godkännande av hyresgästen för att fastighetsföretaget ska få ingripa. Gäller investeringen 

gemensamma delar måste fastighetsföretaget få godkännande från mer än hälften av 

hyresgästerna. 

  



23 

 

3 Metod 

I metodkapitlet beskriver författarna hur de har genomfört den empiriska studien för att 

kunna besvara frågeställningen vilken uppsatsen utgår ifrån. I kapitlet beskrivs vilket 

metodval författarna valt att använda. Kapitlet syftar till att läsaren själv ska kunna bedöma 

relevansen och trovärdigheten i uppsatsen. 

3.1 Metodstrategi 

Målet med en studie är att uppnå ny kunskap (Jacobsen, 2002). Vidare menar Jacobsen (2002) 

att det finns två olika huvudtyper för att utveckla ny kunskap nämligen beskrivande och 

förklarande undersökning. En beskrivande undersökning innebär att forskaren vill ha bättre 

insikt om hur ett fenomen ser ut. För att förklara hur ett fenomen uppstod eller varför något 

speciellt hände använder forskaren en förklarande undersökning. En sådan undersökning är 

till för att utreda sammanbandet mellan orsak och verkan.  

Flera kommunala fastighetsföretag drivs i vinstsyfte, det vill säga att de vill att deras kapital 

ska öka i värde. Författarna har valt Halmstad Fastighets AB eftersom de är ett kommunalt 

fastighetsföretag med ett vinstintresse vilket förvaltar och hyr ut hyresrätter. Författarna vill 

beskriva hur ett kommunalt fastighetsbolag använder sig av ombyggnationer och reparationer 

för att öka avkastningen på sina fastigheter från rekordåren. Författarna vill samtidigt förklara 

om det finns olika samband mellan olika nivåer av ombyggnad och renovering och hur dessa 

påverkar avkastningen på lång sikt. Författarna anser att det ska bli intressant att få ta del av 

vilka metoder Halmstad Fastighets AB använder för att bedöma en investering.  

Jacobsen (2002) påpekar att det finns olika upplägg för en uppsats. Uppsatsen kan vara av 

extensiv art och går då på bredden eller intensiv art då den går på djupet. När få enheter 

undersöks kallas undersökningen intensiv. Syftet med ett sådant intensivt upplägg är enligt 

Jacobsen (2002) att få en så fullständig bild som möjligt av en situation, fenomen eller 

händelse. En Fallstudie är ett exempel på en intensiv studie, den är lämplig när forskaren vill 

få en djupare förståelse av en viss händelse (Jacobsen, 2002). Vid en intensiv uppsats är det 

lämpligt att välja en kvalitativ ansats, då denna får fram många nyanser av ett problem och 

kräver att forskaren koncentrerar sig på ett fåtal enheter. 

Författarna har valt att göra en fallstudie på det kommunala fastighetsbolaget Halmstad 

Fastighets AB. Författarna vill med fallstudien se hur processen med olika analyser och 

kalkyler leder till en investering i form av ombyggnad eller renovering vilken ska generera 
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avkastning på lång sikt. Fallstudien ske ge kännedom om vilka investeringsnivåer som ger 

bäst avkastning på ett längre tidsperspektiv. 

Författarna väljer att utföra kvalitativ studie då endast Halmstad Fastighets AB ska intervjuas 

om deras flerbostadshus från rekordåren. Författarna anser att det är det bästa sättet för att 

svara på problemformuleringen. De intervjuer vilka ska äga rum kommer vara intensiva vilket 

innebär att de ska gå in på djupet. Författarna ska försöka skildra problemet på ett objektivt 

sätt och kritiskt granska all data vilken kommer att användas.  

3.2 Metod för litteratur 

För att finna relevant teori har författarna använt sig av olika sökmotorer såsom 

högskolebiblioteket på Högskolan i Halmstad och stadsbiblioteket i Halmstad. Även 

sökmotorn Libris har använts för att finna teori vilken inte har varit tillgängliga på de ovan 

nämnda biblioteken, denna teori har då fjärrlånats. Sökord vilka har använts är:  

fastighetsekonomi, flerbostadshus, miljonprogrammet, rekordåren, avkastning, 

livscykelekonomi, hyra med fler. 

Även tidigare uppsatser av studenter på Högskolan i Halmstad har använts del för att finna ett 

problemområde med hjälp av deras förslag till fortsatt forskning. De tidigare uppsatsernas 

referenslistor har också utnyttjats för att finna relevant teori. Uppsatserna har uteslutande 

hittats med hjälp av sökmotorn uppsatser.se. 

 

3.3 Metod för empiri 

Den empiriska studien består av kvalitativa intervjuer och dokumentundersökningar.  

3.3.1 Val av företag och respondenter 

Författarna valde fallföretag efter vissa avgränsningar. Först och främst ville författarna arbeta 

mot rekordårens bostäder då dessa bostäder är i stort behov av upprustning. Författarna valde 

sedan att avgränsa sig till flerbostadshus där hyresrätter hyrs ut. För att sedan avgränsa 

ytterligare valde författarna att använda sig av en geografisk punkt i form av Halmstad då 

detta är författarnas bostadsort. Författarna ansåg att det centrala i studien var att träffa 

personer som kalkylerar, planerar och följer upp investeringar och ombyggnationer för 

HFABs räkning. Därav har författarna intervjuat Sonja Bjärudd på HFAB angående HFABs 

miljonprogram och fakta kring dessa. Bjärudd är projektkoordinator på företaget och har god 
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kunskap när det gäller HFABs fastighetsbestånd. Hon har även god inblick i de 

ombyggnadsprojekt uppsatsen är koncentrerad till. Vidare har Erik Johansson intervjuats 

angående de ekonomiska aspekterna när det gäller ombyggnation av en hyresfastighet. Erik 

Johansson är fastighetsekonom på HFAB. Tidigare har han jobbat på Familjebostäder i 

Göteborg. Författarnas tredje intervjuperson heter Ulf Johansson, han är styrelsemedlem i 

HFAB och jobbar med VVS och energifrågor.  

Författarna har valt att inrikta sig på området Andersberg i Halmstad. Här finns HFABs 

största bestånd av fastigheter uppförda mellan åren 1961-75. I Andersberg har författarna valt 

att koncentrera sig på ett kvarter vid namn Hjässan. På Hjässan finns idag tolv byggnader 

vilka alla är uppförda år 1969. HFAB har upprustad samtliga tolv byggnader men på två olika 

nivåer. Området har numera delats upp efter dessa två nivåer namngivna Hjässan Terasshus 

och Hjässan Låghus. 

 

3.3.2 Insamling av kvalitativ data 

Jacobsen (2002) anser att i en individuell öppen intervju är forskarna intresserade av vad 

individens uppfattning är samt dess tolkningar av ett fenomen. Platsen för intervjuer kommer 

äga rum på respondenternas kontor i Halmstad. Eftersom att respondenten då befinner sig i sin 

naturliga miljö tror författarna att de kommer att erhålla ett mer uttömmande svar.  

Med dessa metodval kan författarna granska Halmstad Fastighets AB på djupet och således 

omfatta många av de problem de står inför vid en ombyggnad av ett flerbostadshus från 

rekordåren. Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika strategier för att samla in data nämligen 

deduktiv och induktiv datainsamling. Den deduktiva strategin innebär att forskaren först 

skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och sedan går ut och samlar in den 

verkliga empirin för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Forskaren 

går med andra ord från teori till empiri. Denna ansats bygger på tidigare teorier och enligt 

Jacobsen (2002) får den kritik mot att ansatsen kan leda till att författarna bara söker 

information de anser vara relevanta och tenderar därför att enbart ge stöd åt förväntningarna 

de hade vid uppsatsens början. Den induktiva strategin innebär att forskaren går åt motsatt 

håll, från empiri till teori (Jacobsen, 2002). Författarna har valt att tillämpa den deduktiva 

strategin då avsaknaden av tillräcklig bakgrundskunskap för att genomföra en induktiv studie 

är för stor.  
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Författarna har gjort djupgående intervjuer med Sonja Bjärudd, Ulf Johansson och Erik 

Johansson på respektive kontor för att få djupa och korrekta svar på intervjufrågorna. Sonja 

Bjärudd gav en introduktion av fastighetsbeståndet och HFABs affärsverksamhet, samt de 

investeringarna uppsatsen är koncentrerade till. Ulf Johansson berättade mer ingående om 

energibesparingen och olika kylkyler för att kunna se avkastningsmöjligheterna på dessa 

åtgärder. Erik Johansson visade vilka system HFAB använder sig av samt har han delgivet 

författarna statistik för de två ombyggnadsprojekten. Författarna har även tagit del av HFABs 

årsredovisning, samt statistik från deras fastigheter. 

3.3.3 Operationalisering 

Det empiriska materialet skall på ett relevant sätt kunna kopplas till den tidigare insamlade 

teorin och därför krävs det att respondenten ges tid och möjlighet att med ett djup svara på 

frågorna. Författarna har använt sig av en intervjuguide för att lätt kunna koppla frågor 

baserad till den framtagna teorin (Kvale, 1997). Intervjuguiden är även en säkerhet för 

författarna då inget område i uppsatsen glöms bort under intervjutillfället. Författarna har tagit 

fram frågorna genom att ta det mest relevanta ur teorin för att senare basera frågor runt dessa 

punkter. Respondenten har fått intervjuguiden i förväg för att på bästa sätt kunna förbereda 

svar och ta fram information vilken kunnat vara till nytta för författarna. Frågorna är 

framtagna på ett sådant sätt att respondenten får frihet att svara själv. Dock använder 

författarna sig av underpunkter för att behålla respondenten på rätt spår när det gäller de något 

breda frågorna. Det material författarna får fram genom intervju kommer att granskas för att 

se om svaren har varit tillräckligt uttömmande och kommer kompletteras av dokument om det 

är nödvändigt för att knyta an till teorikapitlet. Vår teori är uppdelad i fyra väsentliga delar. 

Rekordårens bostäder där författarna tittar på hur stort beståndet är och hur skicket är på 

huskropparna. Det är intressant då författarna vill se hur stort bestånd HFAB äger av 

rekordårsfastigheter samt hur dessa byggnader mår. Hyresrätten visar hur hyressättningen 

fungerar, vilka ansvar fastighetsägare har samt vilket inflytande hyresgäster har vid 

ombyggnad. Hyresrätten är en viktig del i omliggande faktorer vid planering och 

genomförande av investering, vilka åtgärder som höjer bruksvärdet, vad hyresgästerna kan 

göra vid en ombyggnad, samt hur HFAB tar hand om hyresgästerna.  Förnyelsebehovet visar 

vad som behöver göras, vilka typer av byggnadsdelar samt vad kostnaden för dessa åtgärder 

kommer kosta. Förnyelsen är viktig då författarna vill se vad HFAB gjort, vad investeringen 

kostade och hur avkastning på investeringen blev. Bedömning av investering är den sista 

delen där de väsentliga delarna är olika kalkyler och modeller för att beräkna investeringar. 
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Investeringsbedömningen ska visa hur HFAB beräknat investeringen och vilka krav HFAB 

måste uppfylla för att få igenom investeringen.   Operationaliseringsmodellen finns i bilaga 2. 

3.4 Metod för analys 

Författarna har använt sig av den såkallade ad hoc tekniken för att analysera intervjusvaren. 

Kvale (1997) anser att detta är den vanligaste formen av intervjuanalys. Forskaren kan här 

skifta mellan olika tekniker för att analysera materialet. Genom denna taktik kan även teorier 

som vid en första genomläsning ej ger något samlad innebörd hitta samband och likheter, 

vilka får betydelse för uppsatsen (Kvale, 1997). För att förfina och få fram det väsentliga ur 

intervjusvaren vilka har insamlats, har författarna använt sig av meningskoncentrering. Kvale 

(1997) förklarar att denna form av intervjuanalys innebär att längre stycken kortas ner till 

kortare och mer precisa formuleringar. Författarna har jämfört och sökt samband mellan den 

teoretiska referensramen med den insamlade intervjusvaren. Författarna har valt att följa den 

tidigare rubrikstrukturen från teori- och empirikapitlet. Detta för att få en tydlig och 

lättorienterad framställning av analysen. Detta innebär att respondenternas svar är blandade 

efter vad deras kunskapsämne är. Författarna har valt att göra analysen av de två 

ombyggnadsprojekten sist i kapitlet. Där presenteras de resultat vilka författarna har kommit 

fram till i nuvärdeskalkylerna. Själva uträkningarna ligger i bilaga 4. 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

När uppsatsen tar form är det viktigt att både giltigheten (validitet) och tillförlitligheten 

(reliabilitet) noga granskas för att undvika problem. Detta kan enligt Jacobsen (2002) uppnås 

genom att den data vilken ha samlats in kontrolleras noga. Giltigheten kan delas upp i två 

enheter, intern och extern giltighet. Den interna giltigheten mäter hur de framkomna svaren är 

giltiga eller ej. Den externa giltigheten syftar till att mäta till vilken grad författarna kan 

generalisera svaren. Jacobsen (2002) visar att en kvalitativ studie ofta har en hög intern 

giltighet. Tillförlitligheten handlar om på vilket sätt den information författarna söker ur 

respondenternas svar framkommer och om respondenterna har blivit påverkade av tidigare 

teori (Jacobsen, 2002). Ett problem Jacobsen (2002) nämner att trovärdigheten kan minskas 

vid slarv vid nedtecknande av datan respondenterna ger. Vidare anser han att en inspelning av 

intervjun kan eliminera denna risk. Författarna har använt inspelning vid intervjun av Erik 

Johansson då denne godkände detta. Vid intervjun med Sonja Bjärudd och Ulf Johansson fick 

författarna inte ett godkännande när det gällde inspelning av intervjun.  
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4. Empiri 

I detta kapitel ska författarna göra en mindre företagspresentation. Efter det kommer 

författarna att redogöra för respondenternas intervjusvar.  

4.1 Företagspresentation 

Halmstad Fastighets AB är Halmstad kommuns hyresledande bostadsföretag. HFAB ägs 

uteslutande av Halmstads Rådhus AB. Det bildades år 1942 och består nu av 9783 lägenheter 

med en totalyta på 636 227 kvadratmeter. HFAB har ungefär 75 anställda och deras 

fastigheter hade ett bokfört värde på 2348 miljoner koronor 2009. År 2009 omsatte HFAB 

613 miljoner kronor. Halmstad Fastighets AB affärside definieras enligt följande: ”HFAB ska 

på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt boende i hyresrätt”. 

Organisationen är uppdelad i fyra distrikt för att få ett tydligare resultatansvar. Distrikten 

Västöst, Mitt, Nordöst är enbart bostadslägenheter och Distrikt Lokaler Tätorter ansvarar även 

för lokaler. Det är således en geografisk uppdelning och distrikten ska arbeta utifrån tre 

huvudfunktioner: Affärsutveckling – kommunikation, Fastighetsutveckling och Ekonomi – 

finans. HFABs vision är att ”HFAB ska vara Sveriges bästa bostadsbolag och det självklara 

valet för alla som vill bo i Halmstad”. 

4.2 Miljonprogrammet 

4.2.1 Bakgrund 

Sonja Bjärudd berättar att det trots en hög utbyggnadstakt av bostäder fanns en oerhört stor 

bostadsbrist i början av 60-talet. Stora flerbostadshus blev allt vanligare, fastighetsbolagen 

skulle snabbt bygga ikapp den aktuella bostadsbristen. Detta ledde till att den snabba nya 

byggtekniken blev styrande för bostadshusen och områdens planering. När lägenheterna 

projekterades ansågs det att själva lägenhetens innehåll och funktion var det mest viktiga, inte 

byggnadens estetiska framtoning eller utemiljön. Mellan åren 1961-1975 byggdes det 5400  

nya lägenheter under HFABs regi i Halmstad. I dagsläget äger HFAB 4500 lägenheter från 

denna tid då ett större område på Andersberg har sålts till ett privat fastighetsbolag. I enbart 

Andersbergsområdet som är HFAB enskilt största miljonprogram byggdes det 1888 

lägenheter mellan åren 1964-1970. Nedan är en tabell med byggnaderna vilka är uppförda på 

Andersberg under dessa år. 
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4.2.2 Ombyggnadsobjekt 

Bjärudd berättar att kvarteret Hjässan består av tolv byggnader vilka ligger på Andersberg i 

Halmstad. Byggnaderna har genomgått två olika upprustningar. Två byggnader har genomgått 

en fullständig upprustning under åren 2005/2006, och har numera nybyggnadsstandard. 

HFAB har valt att ge dessa två byggnader ett nytt år för dess ursprungliga byggnation till följd 

av att byggnaderna har förändrats såpass totalt. Inflyttning skedde mellan 2006 och 2007. 

Ombyggnationen har inte lämnat många spår av de forna huskropparna, endast 

betongstommen behölls någorlunda intakt. Ombyggnationen resulterade i att två nya våningar 

byggdes till, vilket gav 59 nya lägenheter med utsikt mot havet och Halmstad stad. Totalt 

inhyser Terasshusen 128 bostadslägenheter med en yta av 8951 kvadratmeter och 64 

äldreboenden, totalt 194 lägenheter. Byggnaderna kompletterades med hissar för att förbättra 

tillgängligheten samt en förändring av planlösningarna. HFABs syfte med förnyelsen av dessa 

två byggnader var att skapa ett mer attraktivt boende i stadsdelen Andersberg. Detta skulle 

åstadkommas genom att integrera ett äldreboende i kvarteret Hjässan och förbättra 

Andersbergs ansikte mot Laholmsvägen. De resterande tio husen i kvarteret Hjässan benämns 

Låghusen, de har genomgått en begränsad upprustning under två etapper. I första etappen 

vilken ägde rum 2002-2004 gjordes en ombyggnation vad gäller klimatskalet och vissa inre 

förbättringar vad gäller trapphus och källare. I etapp två vilken ägde rum mellan åren 2005-

2008 gjorde stambyten på alla lägenheter, även badrum och kök renoverades i denna etapp. 

Totalt inhyser låghusen 441 lägenheter med en yta på 30 616 kvadratmeter.  

4.2.3 Miljonprogrammets problem 

Bärudd anser att fastigheterna från denna tidsepok har bra planlösningar med undantag från 

badrummen vilka vanligtvis är mindre än dagens standardbadrum. Vidare påpekar hon att 

valet av vissa nya byggnadsmaterial på den tiden har fått oönskade effekter och förslitits 

onormalt fort. Några exempel på detta är plastlister vilka har fått missfärgningar och skadats, 

även energilösningar speglade den tidens billiga energikostnad. De tekniska lösningarna har 

Tabell 4.2.1 
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visat sig bristfälliga speciellt vad det gäller badrum och sprickbildningar i husen. När 

ombyggnationen av Terrasshusen gjordes ökade den projekterade kostnaden efter att bygget 

sattes igång. Detta gäller även när de byggde om Låghusen och Terasshusen, problem uppstod 

när de skulle ändra på planlösningarna då väggarna ej låg ovanför varandra. Även asbest 

förekom i byggnaderna trotts att det var kontrollerat före ombyggnaden att det inte skulle 

förekomma asbest. Stora sättningar visade sig på Hjässans hus och Bjärudd menar att det 

beror på bristande kunskap inom det nya uppförandet enligt Bjärudd. Erik Johansson tycker 

att rekordårens bostäder har väldigt varierande standard. Vidare berättar Erik Johansson att 

planlösningarna i husen är väldigt bra och genomtänkta men det finns stora brister i 

konstruktionerna och byggnadsdelarna. Rekordårens fastigheter medför att alla 

fastighetsbolag har något att ta tag i och Erik Johansson tycker att HFAB har kommit väldigt 

långt i dessa åtgärder.  

4.3 Hyresrätten  

Erik Johansson berättar att HFAB tittar på tidigare hyresförhandlingar när de ska beräkna hur 

stora hyreshöjningar de kan göra pågrund av standardhöjande åtgärder. HFAB kan då få en 

överblick på vilka intäktshöjningar ett hus kommer ge samtidigt som de tar inflation och 

andra faktorer i beaktande när de förhandlar de nya hyrorna. Terasshusen genomgick en sådan 

stor upprustning att helt nya hyresförhandlingar hölls då hyresfastigheten ansågs vara en 

nyproduktion enligt Erik Johansson. När HFAB väljer nya material och utrustning till sina 

fastigheter väljer de sådana åtgärder och material vilka de garanterat vet får utslag på hyran. 

Eftersom Terasshusen har nybyggnadsstandard och totalt förändrades var det nödvändigt med 

en ny hyresförhandling då i princip hela byggnaden hade fått en rejäl standardhöjning. 

Däremot Låghusen vilka inte byggdes om på samma sätt fick sin hyra omförhandlad. Hyran 

höjdes med ca 80 kr per kvadratmeter tillföljd av ingreppen i Låghusen. Detta beror enligt 

Erik Johansson på att endast standardhöjande ingrepp gjordes på vissa delar av byggnaden. 

Bruksvärdessystemet bestämmer hyresnivån och är därför viktigt när HFAB räknar på 

investeringar av standardhöjande art berättar Bjärudd. Bruksvärdesprincipen finns för att 

förhindra lyxrenovering vilket skulle leda till stora hyreshöjningar för hyresgästerna enligt 

Bjärudd. Hon berättar vidare att HFAB är hyresledande och styr hyressättningen i Halmstad. 

4.3.1 Hyresgästens inflytande vid ombyggnad 

Enligt Bjärudd måste HFAB vid åtgärder vilka kan tänkas höja byggnadens standard, en 

såkallad standardhöjande åtgärd, inhämta hyresgästens godkännande. Vid ombyggnad av 

allmänna utrymmen måste minst hälften av hyresgästerna godkänna åtgärden. Om inte 
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hyresgästen godkänner ombyggnaden vänder de sig till hyresnämnden, vilka gör en 

bedömning om det är rimligt att fastighetsägaren ska få göra dessa ändringar i byggnaden. Vid 

standardhöjande åtgärder i enstaka lägenheterna måste hyresgästen godkänna de 

standardhöjande åtgärderna för att dessa ska kunna genomföras. Exempel på standardhöjande 

åtgärder är den funktionella skillnaden mellan kakel och plastmatta och förbättrad ventilation. 

Hissar är svårt att bedöma då det är omöjligt att fördela ut hyran av nyttan den ger. På 

Låghusen hade hyresgästerna valmöjligheten att inte godkänna ombyggnation vilken höjde 

bruksvärdet på deras lägenheter. HFAB förberedde då för att kunna göra de standardhöjande 

ingreppen efter den aktuella hyresgästens avflyttande utan större ingrepp i lägenheten. 

Hyresgästen hade dock inte något inflytande när det gällde upprustningen av badrum och kök 

då dessa byttes ut samtidigt som stammarna i byggnaderna byttes ut. Erik Johansson berättar 

om några investeringar av standardhöjande art på Låghusen där bland annat det gjorde 

förberedelser för tvättmaskiner, låssystemen byttes ut, nya säkerhetsdörrar installerades, 

balkongerna inglasades och breddades samt att HFAB bytte från plastmatta och våttapet till 

klinkers och kakel i badrummen. 

 

4.3.2 Fastighetsägares ansvar 

HFAB måste göra en noggrann bedömning om de hyresgäster vilka bor i lägenheterna har råd 

med den hyreshöjningen vilken skulle bli aktuell efter en upprustning av byggnaden.  Det 

sista HFAB vill åstadkomma är ett hus med stora vakanser enligt Bjärudd. I planeringsstadiet 

är det mycket viktigt att ha en bra kommunikation med hyresgästerna. HFAB arbetar efter 

mallen att de ska informera hyresgästerna tidigt om det stundande arbetet vilket kommer att 

ske i deras lägenhet och hyreshus. De ska även få information efterhand bygget fortskrider 

och en tidig presentation av hyreshöjningen. Till sist skriver hyresgästerna på ett kontrakt där 

hyreshöjningen är dokumenterad. När Terasshusen byggdes om gjordes en fullständig 

upprustning. Det enda som stod kvar var delar av betongstommen och därför var byggnaderna 

under ombyggnationen helt tomma från hyresgäster. Alla hyresgäster fick erbjudande om 

likvärdiga hyresrätter, de flesta på Andersberg berättar Erik Johansson. När ombyggnationen 

var färdig fick alla erbjudandet att flytta in igen, dock var det ingen som valde att göra det. På 

Låghusen där ingreppen inte var lika omfattande bodde hyresgäster kvar under 

ombyggnationen. När hyresgästerna bor kvar under ombyggnationer har HFAB en 

ombyggnadsvärdinna vilken ska hålla hyresgästerna nöjda och informerade under den tid 

ombyggnationen fortskrider. 
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4.4 Förnyelsebehovet 

4.4.1 Definition av underhåll och investering 

Erik Johansson berättar att gränsdragningen mellan underhåll och investering är väldigt svår. 

Det finns olika faktorer vilka ett fastighetsbolag får ta hänsyn till när det kommer till 

investering eller underhåll. Investeringen höjer standarden och kan tillföra en ny funktion. 

Underhåll behåller och förlänger standarden. Exempel på underhållsåtgärder vilka gjordes på 

Låghusen var tilläggsisolering, byte av stuprännor fönsterbyte och underhåll på fasaden med 

flera åtgärder.  En investering kan läggas på byggnadens anskaffningsvärde och därmed 

skrivas av enligt plan. En underhållsåtgärd kan HFAB direkt dra av som en kostnad på 

resultaträkningen. Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten. Skatteverket kräver dock 

att fastighetsbolagen ska redovisa hur de har resonerat när de har satt upp de olika posterna på 

respektive plats. Erik Johansson anser att mervärdet av en åtgärd ska tas upp som en 

investering och resten ska bokföras som underhåll. På Terasshusen valde HFAB enligt Erik 

Johansson att lägga hela kostnaden för huset på anskaffningsvärdet. Hela kostnaden sågs som 

en investering och ger fördelen att kostnaden kan fördelas över byggnadens ekonomiska 

livslängd, vilken är femtio år enligt Erik Johansson. På Låghusen behölls i större grad den 

ursprungliga standarden, därför lades femtio procent av kostnaden för ombyggnationen på 

anskaffningsvärdet och kan därmed skrivas av på femtio år, resterande belastade 

resultaträkning. 

4.4.2 Det eftersatta underhållet 

Bjärudd anser att deras eftersatta underhåll på Andersberg inte är så stort vilket kan förmodas. 

Detta beror på att södra Andersberg med 1800 lägenheter har renoverats under senare år. 

Bjärudd anser att det är väldigt viktigt att göra en inventering av sina fastigheter för att få en 

bra och tillförlitlig överblick över standarden i lägenheterna samt vilka upprustningsbehov 

som föreligger för de olika byggnadsdelarna. HFAB har under en lång tid tillbaka fört statistik 

över vattenskador i byggnaderna samt över hyresgästomsättningen. HFAB ser det som ett 

tecken att göra stambyte när vattenskador mer frekvent drabbar en och samma byggnad. Det 

kan även vara sociala behov vilka ger upphov till en upprustningsidé. De sociala faktorerna 

vilka spelar in är hur investeringar kan påverka ett område positivt. När HFAB byggde om 

Terrasshusen integrerades ett äldreboende i en av byggnaderna, detta skapade sjuttio nya 

arbetstillfällen, både heltid och deltidsanställda. Bjärudd påpekar dock att företaget måste 

bedöma varje enskilt fall individuellt om investeringen klarar av företagets uppsatta 

avkastningskrav eller inte.  
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4.4.3 Fastighetens livslängd 

Enligt HFABs årsredovisning från år 2010 har deras fastigheter en ekonomisk livslängd på 

femtio år. De använder sig inte av komponentavskrivning enligt Erik Johansson utan har 

samma livslängd för hela byggnaden. Dock har de kortare livslängd för vissa maskiner såsom 

kylskåp och tvättmaskiner. Skillnaden på ekonomisk och teknisk livslängd är enligt Erik 

Johansson att den ekonomiska livslängden är under den tid investeringen är lönsam och den 

tekniska livslängden den tid vilken investeringen fungerar. När det gällde Terasshusen och 

Låghusen var de byggda år 1961 och hade därmed uppnått en ålder av fyrtiosju år. Därmed 

hade de vid ombyggnadsåret uppnått en ålder av ca 44 år. Erik Johansson anser därmed att 

ombyggnadsbeslutet låg rätt i tiden då det endast återstod sex år av den ekonomiska 

livslängden. 

4.4.4 Energikrav 

Ulf Johansson berättar att HFAB använder sig av A-temp när de ska beräkna 

energiförbrukningen i fastigheterna. Tidigare Använde HFAB och alla andra fastighetsbolag 

av Boa/Loa vilket är en förkortning på bostadslokal area. Då mätte HFAB enbart den yta de 

tog betalt av i hyra. De siffrorna kunde bli väldigt missvisande då enbart lägenheterna mättes 

men HFAB tittade inte på trapphus och källare. A temp definieras likt ytterväggens insida 

som är uppvärmd till mer än 10 grader Celsius. I A tempen tar HFAB även med trapphus och 

källare samt alla andra uppvärmda utrymmen i husen. Då kan HFAB enkelt se hur stor yta 

som är uppvärmd och hur mycket energi huset drar per kvadratmeter. Kallförråd och 

varmgarage räknas inte med i arean när beräkningar enligt A-temp utförs. Vid A-temp 

beräkningar tar HFAB hänsyn till värme, varmvatten och fastighets el och tillsammans utgör 

de den totala energiförbrukningen för en fastighet enligt Ulf Johansson.  

BBRs nybyggnadskrav är 110 kwh/kvm A-temp på fastigheter, HFABs samlade bestånd har 

127 kwh/kvm i genomsnitt. Ulf Johansson tycker det är en väldigt bra siffra med tanke på det 

blandade beståndet HFAB har av fastigheter. Terrasshusen har en energiförbrukning på 80 

kwh/kvm vilket är långt under det krav BBR ställer på nybyggnader. Låghusen har en 

energiförbrukning på ungefär 120 kwh/kvm och med tanke på att HFAB gjorde en begränsad 

upprustning är även detta bra siffror. Ulf Johansson säger att Hjässans huskroppar tidigare 

hade en energiförbrukning på 170 kwh/kvm. Fastighets el är den el pumpar, fläktar och 

trapphusbelysning drar, berättar Ulf Johansson. Ökar HFAB belysningen i trapphus och sätter 

in ett större fläktsystem kommer fastighetens elförbrukning öka. Dock ger ofta en ny fläkt lite 

större siffror på fastighets el men minskar energiförbrukningen och den totala 
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energiförbrukningen kan gå ner berättar Ulf Johansson. I Terasshusen har HFAB gjort många 

steg för att minska energianvändningen berättar Ulf Johansson. Några av åtgärderna är 

fönsterbyte, FTX system till äldreboendet och frånluft till övriga huset och tilläggsisolering. 

På Låghusen berättar Ulf Johansson att fönster byttes och HFAB tilläggsisolerade. Vidare 

anser han att LCC energibegreppet är en viktig faktor när HFAB fattar beslut om 

investeringar. Då väger HFAB summan av de framtida besparingarna mot kostnaden för 

investeringen. 

Ulf Johansson berättar att kostnadseffektiviteten är viktig då de visar investeringsalternativen 

för HFABs styrelse. Han berättar att helhets tänket är viktigt vid upprustning för att få en bra 

kostnadseffektivitet. HFAB bygger då ihop ett upprustningsförslag med olika del 

investeringar som är olika kostnadseffektiva. Vissa investeringar har väldigt hög 

kostnadseffektivitet samtidigt som andra har väldigt låg kostnadseffektivitet och inte hade gått 

igenom om de gjort investeringen enskilt. När HFAB gör en helhetsinvestering höjs 

kostnadseffektiviteten till en godkänd nivå. Ulf Johansson berättar att energimyndigheterna 

har mål om att halvera energibehovet i fastigheterna fram till år 2050. Ulf Johansson tycker 

att det är högt satta mål men att det inte alls är omöjligt för fastighetsföretagen att lyckas med 

dem. Vidare säger han att Terasshusen nästan är där redan idag, pågrund av den fullständiga 

upprustningen. 

 

4.4.5 Kostnadsbedömning 

Bjärudd berättar att HFAB har olika nivåer av investeringstyper, antingen vill HFAB förbättra 

byggnaden eller vill de endast förlänga dess livslängd. HFAB har förnyat stora delar av 

Andersberg och gjort flera olika nivåer av förnyelse på området. Bjärudd anser att förnyelsen 

av Låghusen var en lägre grad av ombyggnad, hon kallar denna typ för begränsad 

upprustning. Terasshusen genomgick en fullständig upprustning, enligt Bjärudd. Terasshusens 

byggnader fick i princip endast behålla betongstommen. Bjärudd berättar att HFAB håller på 

att göra en minimal upprustning på Maratonvägen i Halmstad på 206 lägenheter. Vidare 

förklarar hon att HFAB inte behövt riva något miljonprogramshus men att de har sålt av en 

mindre del av beståndet till privata fastighetsägare. Om en rivning hade varit aktuell skulle 

kostnaden för denna vara ungefär 1000 kr per kvadratmeter. HFAB bedömer kostnaden för en 

ombyggnad med kronor per kvadratmeter. Kostnaden består av entreprenadkostnad där bygg, 

VVS och styrteknik är inkluderat. Även momsen och HFABs egna kostnader tillräknas. De 
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kostnader vilka är förbundna med en ombyggnad kan enligt Bjärudd vara konsultarvoden, 

kostnader för planändringar, i viss mån marknadsföring och evakueringskostnader. Enligt 

Erik Johansson hade Terasshusen en ombyggnadskostnad på 19 428 kr per kvadratmeter. För 

en trea på sjuttiofem kvadratmeter innebär det en ombyggnadskostnad på cirka 1,46 miljoner 

kronor. Terasshusen har en yta på 14 541 kvadratmeter (BOA/LOA). Detta ger en total 

investering på 282 498 393 kronor. Erik Johansson påminner om att ombyggnationen av 

Terasshusen mer liknar en nyproduktion än en fullständig upprustning, detta då 

nyproduktionskostnaden ungefär ligger på 22 000 kr per kvadratmeter (BOA/LOA). 

Ombyggnationskostnaden för Låghusen hamnade på 3 817 kronor per kvadratmetern 

(BOA/LOA). En trerumslägenhet på sjuttiofem kvadratmeter kostar då 286 275 kronor att 

förnya. Den totala ytan på låghusen är 31 424 kvadratmeter (BOA/LOA), det ger en total 

investering på 119 960 036 kronor.  

4.5 Investeringsbedömning  

Erik Johansson berättar att när HFAB beräknar avkastningen för en investering använder de 

sig av investeringskalkyler. Vidare berättar Erik Johansson att nuvärdet styr om HFAB 

kommer göra en investering eller inte.  

 

4.5.1 Fastighetsekonomisk bedömning 

I HFABs årsredovisning från 2010 definieras driftnettot som hyresintäkter minus drift och 

underhållsutgifter. Ett schablontal vilket används inom HFAB för att beräkna kostnaden för 

underhållet i en fastighet är 110 kr/kvm. Enligt HFABs årsredovisning värderas deras bestånd 

genom att det förväntade kassaflödet de kommande tio åren nuvärdesberäknas samt det 

bedömda restvärdet år elva nuvärdesberäknas. Summan av värdena ger en bedömning av det 

aktuella värdet. Byggnaderna vilka upprustas ska givetvis ge en avkastning och 

marknadsvärdet på husen får inte sjunka. Samtidigt måste HFAB ha nöjda hyresgäster vilka 

ska trivas och vill bo kvar i lägenheterna. Har HFAB inga hyresgäster får företaget ett 

negativt driftnetto på fastigheterna. Det är väldigt viktigt med låg vakans då vi värderar våra 

fastigheter utifrån en kassaflödesanalys vilken starkt påverkas av hyresbortfall påpekar Erik 

Johansson. I tabell 4.5.1.1 – tabell 4.5.1.3 är betalningsströmmarna från Hjässans ursprungliga 

tolv byggnader, Terasshusen och Låghusen sammanställda. Underlaget är hämtat från statistik 

Erik Johansson har sammanställt. Sammanställning i sin helhet finns att läsa i bilaga 3. 

Hyresnivån vilken anges för 2008 och 2009 på Terasshusen är dock inte helt korrekta då det 
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enligt Erik Johansson blev ett fel i beräkningen av hyran för äldreboendet. Vid beräkningen av 

index för 2008 gjordes en felberäkning. Felet upptäcktes inte förrän under 2009. En kredit 

skickades då till Halmstad Kommun och belastade därför 2009 år resultat. Detta innebär att 

hyresintäkterna för 2008 är för höga och 2009 är för låga. Därav har ett medelvärde för 2008 

och 2009 framställs i tabellerna 4.5.1.1 – 4.5.1.3 nedan. Även ett medelvärde beräknades för 

åren 2002 och 2003 när det gäller de ursprungliga tolv husen. År 2002 och 2003 var de två 

sista åren innan större ingrepp gjordes i byggnaderna och ger en överblick hur driftnettot var 

före ombyggnationen enligt Erik Johansson. 

Hjässans ursprungliga 12 hus 2002, 2003 medelvärde   

BOA+LOA 38 863 kvm   

  Summa Kr/kvm 

Hyresintäkter              23 690 000 kr                  610 kr  

Uppvärmning                2 785 790 kr                    72 kr  

Fastighetsel                    912 676 kr                    23 kr  

Underhåll                3 886 300 kr                  100 kr  

Driftnetto              16 105 234 kr                  414 kr  
 

  Terasshusen 2008 & 2009 medelvärde     

BOA+LOA 14 541 kvm   

  Summa Kr/kvm 

Hyresintäkter              13 603 301 kr                  936 kr  

Uppvärmning                    594 020 kr                    41 kr  

Fastighetsel                    541 611 kr                    37 kr  

Underhåll                1 599 510 kr                  110 kr  

Driftnetto              10 868 160 kr                  747 kr  
 

  Låghusen2008 & 2009 medelvärde     

BOA+LOA 31 424 kvm   

  Summa Kr/kvm 

Hyresintäkter              23 495 310 kr                  748 kr  

Uppvärmning                2 846 970 kr                    91 kr  

Fastighetsel                    509 753 kr                    16 kr  

Underhåll                      31 424 kr                  110 kr  

Driftnetto              20 107 163 kr                  531 kr  
 

Tabell 4.5.1.2 

Tabell 4.5.1.1 

Tabell 4.5.1.3 
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4.5.2 Avkastningskrav  

HFABs avkastningskrav vad gäller totalt kapital ligger på 4 % enligt HFABs årsredovisning 

från 2010. Enligt Erik Johansson ligger Andersbergsområdets direktavkastning mellan 7,25 % 

- 8,25 %. Direktavkastningskravet hämtas från ett värderingsinstitut vilka bestämmer 

direktavkastningskravet med hänsyn till det geografiska läget och storleken på orten. I 

centrala delarna av Halmstad ligger direktavkastningskravet mellan 4,75 % och 6 %. I HFABs 

årsredovisning från 2010 förklarar företaget att direktavkastning är driftnettot i förhållande till 

fastighetens värde. Vidare skrivs det att om direktavkastningskravet sjunker ökar värdet på 

fastigheterna vid oförändrade driftnetton eller ökade driftnetton. Därmed anser Erik Johansson 

att om HFAB kan behålla eller öka direktavkastningen vid en investering ökar värdet på 

fastigheten. Vid det omvända sjunker värdet på fastigheterna. Klarar investeringen inte 

avkastningskravet får andra fastigheter hjälpa till att betala investeringen eftersom företagets 

avkastningskrav ska hållas. Målet för HFAB är att investeringen ska klara avkastningen själv 

enligt Bjärudd.  

4.5.3 Kalkylränta 

När beräkningar görs på kalkylräntan väger HFAB ett genomsnitt på den tioåriga SWAP 

räntan säger Erik Johnasson. För tillfället ligger den nominella kalkylräntan på fem procent 

plus riskpremien. Riskpremien beror på risken för vakans i området samt vilka substitut det 

finns för hyresrätter. I centrum ligger risken på en procent och på Andersberg där Terasshusen 

och Låghusen ligger risken på tre procent. Den nominella kalkylränta HFAB använder sig av 

är alltså åtta procent. Storleken på risken beror på att om en ny fastighetskris skulle slå till blir 

det snabbare vakanser på Andersberg än i centrum där det fortfarande kommer vara samma 

låga vakanser en längre tid enligt Erik Johansson. Vidare är det mycket viktigt att 

kalkylräntan representerar en verklighetstrogen bild av investeringsobjektet då kalkylräntan är 

en mycket viktig komponent i en investeringsbedömning då denna påverkar resultatet i hög 

grad berättar Erik Johansson 

4.5.4 Livscykelanalys  

Erik Johansson förklarar att det har funnits diskussioner kring ett livscykelekonomiskt 

tänkande men att HFAB inte har kommit längre än så. I framtiden är det mycket möjligt att de 

tar det i beaktande vid investeringsbedömningar enligt Erik Johansson. Enligt Ulf Johansson 

förekommer dock ett livscykelekonomisk tänkande vid energisparande åtgärder där 

tillexempel ett vanligt självdragsventilationssystem ska bytas ut mot ett modernare 

frånluftsventilationssystem. I det fallet uppskattas den beräknade insparingen i energi kontra 
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den ökning av fastighetsel det skulle innebära att driva värmepumpen och fläktarna. Ulf 

Johansson anser att livscykelekonomibegreppet är en viktig faktor när HFAB fattar beslut om 

investeringar. Då väger HFAB summan av de framtida besparingarna mot kostnaden för 

investeringen.  

4.5.5 Nuvärdesmetod 

HFAB gör en kalkylering på investeringens kostnad i förhållande till avkastningen den 

frambringar genom ökade hyror och minskade kostnader och därmed ett bättre driftnetto. Det 

är en nuvärdeskalkyl vilken sträcker sig över tolv år. Faktorer HFAB tar i beaktande är hur det 

ser ut innan investeringen och hur mycket hyrorna kan utvecklas i positiv riktning för HFAB 

om en investering skulle utföras. Denna information sammanställs i en kalkyl där det tydligt 

framgår vad driftnettot skulle ligga på om tolv år om investeringen inte skulle utföras och vad 

driftnettot skulle ligga på om investeringen utfördes. Om det är ett högre driftnetto efter tolv 

år med en investering är det ett starkt incitament att utföra den. De variabler vilka kan ändras 

och är svåra att förutspå är hyreshöjningarna eftersom de förhandlas fram. Oftast används 2 % 

som ett riktvärde när hyrorna prognostiseras. Även energikostnaden kan variera över tiden 

och bör tas med i beräkningarna. Erik Johansson förklarar att dessa scenarion kan användas 

för att göra en såkallad känslighetsanalys. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer författarna att jämföra den teoretiska referensramen med de intervjuer 

vilka är representerade i empirikapitlet, det empiriska materialet från HFABs årsredovisning 

samt statistik från Terasshusen och Låghusen. Senare i kapitlet presenteras de två 

ombyggnadsobjektens kalkylresultat vilka ha framräknats i kalkyler vilka baseras på 

teorikapitlet. 

5.1 Miljonprogrammets problem 

Eriksson (1994) skriver att en rad karakteristiska fel visade sig på de byggnader vilka 

uppfördes under miljonprogrammet. Han antyder att felen uppkom på grund av att det varken 

fanns nog med kompetens hos beställare och utförare för att hantera de nya materialen. 

Samma fenomen har HFAB stött på då de byggde om Hjässan området. Bjärudd berättar att 

vissa byggnadsmaterial gav oönskade effekter och förslets väldigt fort, bland annat har 

plastlister fått bytas ut tidigare pågrund av missfärgningar och skador.  

Vidén och Lundahl (1992) skriver att bristerna på uppförandet av rekordårsfastigheterna blev 

tydliga då det krävdes stora reparationsåtgärder. HFAB har byggt om de flesta av sina 

fastigheter och några av bristerna de har stött på är att väggarna i konstruktionen inte låg rakt 

ovanför varandra, stora sprickbildningar, bristfälliga tekniska lösningar och dåliga 

energilösningar. Även sättningar vilka har drabbat konstruktionen har försvårat projektet. 

Detta berättar Bjärudd har haft inverkan vid ombyggnationen av Terasshusen och Låghusen, 

problemen har gjort att de projekterade kostnaderna har ökat efter att arbetet sattes igång. 

Vidén och Lundahl (1992) skriver att det pågår en stor förnyelse att miljonbostäderna vilka är 

genomgripande för hela bostadsmiljön. HFAB har förnyat större delen av sitt bestånd berättar 

Erik Johansson men säger samtidigt att alla fastighetsbolag har något att ta tag i när det 

kommer till miljonprogramsfastigheterna.   

5.2 Hyresrätten  

Enligt JB 12:55§ kan hyresvärden för bostaden begära ”skälig hyra”.  Hyran är skälig om den 

stämmer överens med den såkallade bruksvärdeshyran, vilket innebär att den ska vara lika 

hög som likartade bostäder på orten. Det stämmer väl överens med vad Bjärudd berättar då 

hon säger att bruksvärdessystemet bestämmer hyresnivån och vid standardhöjande 

investeringar höjs bruksvärdet. 
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Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi (2008)  skriver att 

bruksvärdessystemet styrs av de allmännyttiga bostadsföretagens hyressättning. Vidare kan 

bruksvärdet höjas genom att en standardhöjande åtgärd görs på fastigheten. HFAB är 

allmännyttiga och styr därför hyressättningen enligt Erik Johansson. Vidare berättar han att 

när HFAB ska göra en standardhöjande åtgärd tittar de på tidigare hyresförhandlingar för att 

se hur hyrorna kan utvecklas. När det gäller Terasshusen gjordes en såpass stor upprustning 

att de ansågs vara nyproduktion, därav gjordes en helt ny hyresförhandling. På Låghusen 

gjordes en vanlig omförhandling då ombyggnationen inte var av lika stor omfattning. Dock 

höjdes lägenheternas bruksvärde till den grad att hyran påverkades. 

5.2.1 Hyresgästens inflytande vid ombyggnad 

Hyresgästföreningen (2007) skriver att vid utförande av arbeten vilka höjer standarden i 

lägenheterna måste fastighetsägaren inhämta hyresgästernas godkännande för att kunna 

genomföra åtgärden. Bjärudd berättar att hyresgästen måste godkänna en åtgärd som är 

standardhöjande i lägenheten för att HFAB ska få göra ingreppet. Ett exempel är på Låghusen 

där hyresgästerna fick välja vilka standardhöjande åtgärder de ville ha i sin lägenhet. Bjärudd 

säger att den funktionella skillnaden mellan plastmatta och kakel är ett bra exempel på en 

standardhöjande åtgärd vilken påverkar hyresnivån på ett positivt sätt. Erik Johansson berättar 

att det gjordes ett antal standardhöjande investeringar vilka höjde bruksvärdet på Låghusen, 

Bland annat gjorde HFAB förberedelse för tvättmaskin, låssystem byttes ut, säkerhetsdörrar 

installerades, balkonger inglasades och breddades. 

 Hyresgästföreningen (2007) påpekar även att mer än hälften av alla hyresgäster måste ge sitt 

godkännande när det kommer till investeringar på fastighetens gemensamma delar. Bjärudd 

delar vad hyresgästföreningen säger och berättar att minst hälften av alla hyresgäster måste 

godkänna åtgärden. Om hyresgästerna inte godkänner åtgärden kan HFAB vända sig till 

hyresnämnden vilka gör en bedömning om det är rimligt att HFAB får göra sin investering.  

5.2.2 Fastighetsägares ansvar 

Boverket (2009) skriver att det krävs att hyresvärden informerar i god tid om den stundande 

ombyggnationen, och sedan informerar under tiden hur arbetet fortskrider.  På samma sätt 

arbetar HFAB enligt Bjärudd då de arbetar efter mallen att de ska informera hyresgästerna 

tidigt om det stundande arbetet vilket kommer att ske i deras lägenhet och hyreshus. De ska 

även få information efterhand bygget fortskrider och en tidig presentation av hyreshöjningen. 

Att HFAB väljer att på ett tidigt plan informera hyresgästerna om hyreshöjningen får stöd av 
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Boverket (2009) då de anser att frågor kring den kommande hyreshöjningen är något vilket 

hyresgästerna är mest intresserade av. Erik Johansson berättar att när Terasshusen byggdes 

om gjordes en fullständig upprustning. Det enda som stod kvar var delar av betongstommen 

och därför var byggnaderna under ombyggnationen helt tomma från hyresgäster, alla 

hyresgäster fick erbjudande om likvärdiga hyresrätter. Enligt Boverket (2009) är det vid en 

sådan ombyggnation tvunget att evakuera hyresgästerna vilket gjordes på Terasshusen. 

Evakueringen är enligt Boverket (2009) förknippade med stora kostnader, då det lång tid i 

förväg krävs planering för att åstadkomma de vakanser vilka är nödvändiga för att få plats 

med de evakuerade hyresgästerna. Även kostnader såsom flytt av möbler, abonnemangsflyttar 

med mera är kostnader vilka drabbar bostadsföretaget. När det gäller Låghusen behövdes inte 

några evakueringsflyttar göras då hyresgästerna hade möjlighet att bo kvar i sina lägenheter 

enligt Erik Johansson. När hyresgästerna bor kvar under ombyggnationer har HFAB en 

ombyggnadsvärdinna vilken ska hålla hyresgästerna nöjda under den tid ombyggnationen 

fortskrider. Detta är ett liknande arbetssätt Boverket (2009) förespråkar då de anser att det är 

ytterst viktigt att hantverkare och hyresvärden visar respekt för hyresgästen under tiden 

arbetet pågår (Boverket, 2009). 

5.3 Förnyelsebehovet 

5.3.1 Definition av underhåll och investering 

SABO (2002), Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 

(2008) och Redovisningsrådet (1999) skriver samtliga att underhåll innebär att återställa 

fastigheten till högst ursprungsstandard. För att byggnadens standard ska höjas krävs en 

investering. De tekniska systemen i en byggnad förslits under årens lopp och behöver 

underhållas för att inte standarden i fastigheten ska sänkas. HFAB använder sig av ett 

liknande begrepp då Erik Johansson säger att underhåll behåller och förlänger fastighetens 

standard. Erik Johansson berättar att HFAB använde sig av några underhållsåtgärder när de 

upprustade Låghusen, det var bland annat tilläggsisolering, byte av stuprännor, fönsterbyte, 

stambyte och underhåll på fasaden med andra åtgärder. 

Redovisningsrådet (1999) skriver att bokföringsmässigt ska de kostnader vilka uppkommer 

vid underhåll belasta företagets resultaträkning och ska således redovisas likt en kostnad för 

perioden. När det kommer till investering skriver Redovisningsrådet (1999) att det krävs att 

byggnadens nyttjandeperiod förlängs eller att byggnadens standard höjs till förhållande från 

när den anskaffades, för att fastighetsföretaget ska kunna lägga kostnaden på 
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anskaffningskostnad och därmed skrivas av enligt plan. HFAB implementerade detta då de 

gjorde upprustningar på Andersbergsområdet. På Terasshusen valde HFAB enligt Erik 

Johansson att lägga hela kostnaden för huset på anskaffningsvärdet. Hela kostnaden sågs som 

en investering och ger fördelen att kostnaden kan fördelas över byggnadens ekonomiska 

livslängd. På Låghusen behölls i större grad den ursprungliga standarden, därför lades femtio 

procent av kostnaden för ombyggnationen på anskaffningsvärdet och kan därmed skrivas av 

på femtio år. 

5.3.2 Det eftersatta underhållet 

Enligt Reppen och Vidén (2006) är bostäderna från rekordåren ett växande underhållsberg. 

Vidare påpekas också att det underhåll som väntar inte endast kan syfta till att vidmakthålla 

de egenskaper husen hade som nya. Det måste till investeringar i form av moderniseringar för 

att möta de nya krav och behov vilka framtiden ställer. HFAB har kommit långt med 

underhållet av rekordårsbostäderna på Andersberg. Bjärudd säger att 1800 lägenheter på 

Andersberg har renoverats under de senaste åren och 260 lägenheter på Maratonvägen 

renoveras nu. Vidare påpekar Bjärudd att det är viktigt att göra inventeringar på 

fastighetsbeståndet för att se vilket upprustningsbehov som föreligger. 

Även för att tillfredsställa de nya kraven från myndigheter på energihushållning och 

tillgänglighet som ställs på fastigheter. Investeringarna ska även vara hållbara ur teknisk och 

ekonomisk synpunkt i det långa loppet.   

5.3.3 Fastighetens livslängd 

  Rekordårsfastigheterna är uppförda mellan 1961-1975 och har därmed nått en ålder på 35-50 

år. Boverket (2003) beskriver dyra olika typer av livslängder i en fastighet. Den tekniska 

livslängden beskriver hur lång tid en byggnad eller byggnadsdel behåller sin tekniska 

standard. Den funktionella livslängden visar hur länga en byggnadsdel är ändamålsenlig, 

dessa krav kan förändra under tidens gång och det kan motivera att en komponent byts ut 

innan den förslitits. Den ekonomiska livslängden visa hur länge en byggnadsdel är lönsam 

och den sista livslängden är brukstid vilken visar på den tid byggnadsdelen kan användas till 

sitt tänkta ändamål. Enligt HFABs årsredovisning från år 2010 har deras fastigheter en 

ekonomisk livslängd på femtio år. De använder sig inte av komponentavskrivning enligt Erik 

Johansson utan har samma livslängd för hela byggnaden. Dock har de kortare livslängd för 

vissa maskiner såsom kylskåp och tvättmaskiner. Skillnaden på ekonomisk och teknisk 

livslängd är enligt Erik Johansson att den ekonomiska livslängden är såpass lång 
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investeringen är lönsam och den tekniska livslängden är så lång som investeringen fungerar. 

När det gällde Terasshusen och Låghusen var de byggda år 1961 och hade därmed uppnått en 

ålder av fyrtiosju år. Därmed hade de vid året för ombyggnaden uppnått en ålder av cirka 44 

år. Erik Johansson anser därmed att ombyggnadsbeslutet låg rätt i tiden då det endast återstod 

sex år av den ekonomiska livslängden 

5.3.4 Energikrav  

Enligt Bebo (2008) och Energimyndigheten (2010) ska energiförbrukningen av bostäder 

halveras till år 2050. Energibesparingsmålet är högt satt då det kommer ta 40 år till nästa stora 

renovering på miljonprogramsfastigheterna. Bebo (2008) skriver att företagen måste ta ett 

helhetsgrepp om de mest kostnadseffektiva renoveringarna och de mindre lönsamma 

åtgärderna för att klara målen. De mest kostnadseffektiva ska hjälpa till att betala de mindre 

lönsamma investeringarna. HFAB använder sig av denna logik när de planerar investeringar. 

Ulf Johansson berättar att kostnadseffektiviteten är viktig vid upprustningsplanering. HFAB 

bygger ihop flera delinvesteringar med olika kostnadseffektivitet. De investeringarna med bra 

kostnadseffektivitet hjälper till att klara investeringarna med sämre kostnadseffektivitet och 

helhetspaket får enligt Ulf Johansson en bra nivå. Vidare tror Ulf Johansson att HFAB 

kommer klara energimyndigheternas mål med att minska energiförbrukningen med 50 % till 

år 2050. Han anser att Terasshusen nästan är vid det målen redan idag.   

Cerbof (2008) skriver i sin artikel ”Mycket energi att spara i miljonprogrammet!” att 

miljonprogramshusen har mycket energi att spara. De beskriver att originalhuset har många 

brister med en bristfällig klimatskärm, dåliga u-värden, för lite isolering samt att ventilationen 

inte återvinner värme. HFAB arbetar hårt för att energieffektivisera, för att minska 

kostnaderna och vara allmännyttiga. Ulf Johansson berättar att BBRs nybyggnadskrav är på 

110 kwh/kvm A-temp. Terasshusen har en energiförbrukning på 80 kwh/kvm och Låghusen 

har en energiförbrukning på 120 kwh/kvm. Ulf Johansson berättar att huskropparna på hjässan 

tidigare hade en energiförbrukning på 170 kwh/kvm. I Terasshusen har HFAB gjort många 

steg för att minska energianvändningen berättar Ulf Johansson. HFAB har bland annat bytt 

fönster, installerat FTX system för äldreboendet och frånluftsventilation i de övriga 

utrymmena samt tilläggsisolerat klimatskalet. På Låghusen berättar Ulf Johansson att HFAB 

satt in nya fönster och tilläggsisolerat klimatskalet. 
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5.3.5 Kostnadsbedömning 

Enligt rapporten Hem för miljoner (2009) krävs en enorm upprustning på rekordårens 

fastighetsbestånd. I rapporten ges det exempel på olika upprustningsnivåer. En av dem är 

fullständig upprustning vilken syftar till att i princip höja byggnaden till nybyggnadsstandard. 

De åtgärder vilka ska utföras är byte av installationer, renovering av badrum och kök, 

energieffektivisering och fasadrenovering med flera. Medelkostnaden för en fullständig 

upprustning ligger på 12 000 kronor per kvadratmeter. Denna ombyggnad stämmer väl 

överens med den upprustning vilken företogs på Terasshusen, dock anser Erik Johansson att 

HFABs upprustning på dessa byggnader mer liknar en nyproduktion. Upprustningskostnaden 

för HFAB när det gäller Terasshusen ligger på 19 428 kronor per kvadratmeter (BOA/LOA). 

En annan variant av upprustningsnivå är enligt SABO (2009) är den begränsade 

upprustningen. Den kännetecknas av att speciellt valda delar upprustas. Exempel kan vara 

utbyte av installationer, stambyte, kök och badrum, fasader samt små åtgärder för 

resurshushållning. Medelkostnaden för en begränsad upprustning enligt SABO (2009) är 

ungefär 6000 kronor per kvadratmeter. De delar vilka SABO (2009) nämner stämmer bra 

överens med de åtgärder vilka företogs på Låghusen, där bland annat kök och badrum byttes 

ut. Detta i samband med att stambyte utfördes. Enligt Erik Johansson kostade det 3817 kronor 

per kvadratmeter (BOA/LOA) att genomföra upprustningen av Låghusen. Enligt SABO 

(2009) kan även minimal upprustningen göras, det är då främst de akuta bristerna vilka 

åtgärdas. Det kan vara tekniska brister vilka orsakar stora kostnader för fastighetsägaren. 

Dessa åtgärder syftar till att endast behålla fastighetsbeståndet, alltså inte höja bruksvärdet. 

Bjärudd beskriver ett ombyggnadsprojekt de idag genomför med en minimal upprustning. Det 

är området Maratonvägen vilket renoveras, Erik Johansson har ingen uppgift på hur stor 

denna investering kommer bli eftersom området inte är färdigtställt. Det sista alternativet för 

en fastighetsägare enligt SABO (2009) är att riva byggnaden. Kostnaden för detta är 1000 

kronor per kvadratmeter enligt rapporten. Om inte ombyggnationen av de ursprungliga tolv 

husen hade skett hade det inom en överskådlig period inte gått att ha kvar husen. De hade fått 

rivas och därmed hade rivningskostnaden drabbat HFAB i slutet av byggnadernas livslängd. I 

övrigt berättar Bjärudd att antingen vill HFAB förbättra en byggnad genom en investering 

eller enbart förlänga dess livslängd genom reparationsåtgärder. I kostnadsbedömningen tar 

HFAB även med entreprenadkostnad, moms och HFABs egna kostnader. 
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5.4 Investeringsbedömning  

Enligt Fastighetsägarna Sverige (2007) används investeringskalkyler inom 

fastighetsbranschen för att bedöma beslut vilka innebär betalningskonsekvenser under flera år. 

Kalkylerna grundar sig i stor utsträckning på prognoser om framtida in och utbetalningar 

vilken investeringen ger upphov till. HFAB använder sig av investeringskalkyler när de 

beräknar avkastningen på sina investeringar berättar Erik Johansson. De siffror Erik Johanson 

har tagit fram i bilaga 2 är statistik över Låghusen och Terasshusen. Statistiken består av 

hyresintäkter och kostnader, detta har sammanställts till ett driftnetto under åren 2002-2003 

och 2008-2009. Med hjälp av dessa siffror har författarna använt sig av teori kring 

investeringskalkylering för att sammanställa underlag vilket kan användas för att rangordna 

olika investeringsobjekt, dessa beräkningar finns i bilaga 4. Fastighetsägarna Sverige (2007) 

anser att en investeringskalkyl ska användas till beslutsunderlag där samtliga 

betalningskonsekvenser beaktas och vägs samman till ett jämförelsetal. Jämförelsetalet 

grupperar investeringsalternativen efter lönsamheten. Investeringskalkylering kan användas 

till en rad olika syften. Inom fastighetsbranschen används det ofta i samband med att bedöma 

om en ny-, om- eller tillbyggnad är försvarbart ur en ekonomisk synvinkel. HFAB räknar på 

avkastning på eget och totaltkapital när de gör sina investeringskalkyler berättar Erik 

Johansson. Slutligen säger Erik Johansson att nuvärdet är styrande om HFAB ska göra en 

investering eller inte. 

5.4.1 Fastighetsekonomisk bedömning 

Bejrum och Lundström (1993) anser att fastighetsföretag bör utgå från in- och 

utbetalningssidan istället för intäkts och kostnadssidan. Detta för att undvika problem med 

periodiseringen. De förklarar att in och utbetalningarna bör delas upp i hyra och övriga 

inbetalningar, driftutbetalningar och underhållsutbetalningar. När utbetalningarna är 

subtraherade från inbetalningar fås ett driftnetto. På samma sätt räknar HFAB fram sina egna 

driftnetton på Terrass och Låghusen. Erik Johansson menar att detta driftnetto används vid 

värdering av fastigheter. Detta sker genom att det förväntade kassaflödet för de närmsta tio 

åren nuvärdesberäknas samt det bedömda restvärdet år elva nuvärdesberäknas. Dessa läggs 

sedan samman för att få fram ett värde. På de byggnader vilka upprustas måste avkastningen 

vara så hög att marknadsvärdet på huset inte sjunker berättar Erik Johansson. Därför är det 

viktigt för HFAB att ha en så låg vakans som möjligt då driftnettot och därmed kassaflödet 

försämras avsevärt om det står tomma lägenheter säger Erik Johansson. I tabellerna 4.5.1.1 – 

4.5.1.3 i empiriavsnittet syns det tydligt att driftnettot för Terasshusen är västentligt högre än 



46 

 

vad driftnettot var före ombyggnationen. Skillnaden i driftnetto när det gäller Terasshusen och 

Låghusen är cirka 217 kronor per kvadratmeter. Hyresintäkterna för Terasshusen är högre än 

vad de är på Låghusen, detta beror på att standarden i Terasshusen är högre än i Låghusen.  

Värmekostnaderna för Terasshusen är betydligt lägre än vad värmekostnaden för Låghusen är, 

detta pågrund av att den fullständiga upprustningen på Terasshusen utmynnade i bättre 

klimatskal och ventilationssystem. Dock har elförbrukningen ökat i Terasshusen vid 

jämförelse med Låghusen pågrund av att ftx-systemen och frånluftsystemet kräver 

elförsörjning. 

5.4.2 Avkastningskrav 

Enligt Lind (2004) är direktavkastning sambandet mellan en fastighets driftnetto och 

marknadsvärde. Marknadsvärdet är det mest sannolika priset för fastigheten om den skulle 

säljas idag, driftnetto har redovisats tidigare i uppsatsen. HFAB delar samma uppfattning 

angående förhållandet marknadsvärde och driftnetto . I HFABs årsredovisning från 2010 

förklarar företaget att direktavkastning är driftnettot i förhållande till fastighetens värde. 

Vidare skrivs det att om direktavkastningskravet sjunker ökar värdet på fastigheterna vid 

oförändrade driftnetton eller ökade driftnetton.  Ett synsätt för att bestämma 

direktavkastningen är att den ska motsvara total avkastning på en alternativ placering av 

kapitalet, vissa justeringar kan göras angående risk. Lind (2004) påpekar att 

direktavkastningskravet ser annorlunda ut beroende på vilket typ av fastigheter företaget äger 

samt fastigheternas geografiska läge. Direktavkastningen är lägre på bostadsfastigheter än på 

kontorsfastigheter beroende på att vakanser och bostadshyror skiftar mycket mindre på 

bostadsfastigheter. Direktavkastningen är lägre på expansiva orter än på stagnerande orter. 

Även i centrala delar av större orter är direktavkastningen lägre än i de yttre delarna av orten. 

Detta stämmer in mycket bra på HFAB vilka har fastigheter både central och längre från 

centrum. På Andersbergsområdet ligger direktavkastningskravet mellan 7,25 % - 8,25 %, 

direktavkastningskravet i centrum ligger mellan 4,75 % - 6 %. 

 

Enligt forum fastighetsekonomi (2009) samlar de den svenska fastighetsmarknaden i ett 

marknadsdatasystem de kallar för FMI. FMI visar information om marknadshyror, 

direktavkastning och vakansuppgifter. För att bestämma restvärdet i nuvärdeskalkylen nedan 

har direktavkastningskravet använts. Det driftnetto vilket är det sista i kalkylens livslängd har 

dividerats med det angivna direktavkastningskravet för Andersberg. Ur denna beräkning fås 

det bedömda marknadsvärdet.  
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5.4.3 Kalkylränta 

Det krävs en noggrann analys av avkastningskravet vilket ofta kallas för kalkylränta 

(Wramsby och Österlund, 2006). Då den är helt avgörande om en investering bedöms lönsam 

eller inte (Hansson et. al, 2009). Denna uppfattning delar även HFAB. Erik Johansson 

förklarar att det är mycket viktigt att kalkylräntan representerar en verklighetstrogen bild av 

investeringsobjektet då kalkylräntan är en mycket viktig komponent i en 

investeringsbedömning då denna påverkar resultatet i hög grad. Kalkylräntan är den 

alternativa kostnaden för kapitalet eftersom att det kapital vilket inte är bundet i en investering 

kan generera en alternativ avkastning, exempelvis genom förräntning. Därav måste en 

investering generera en lönsamhet som är lika med, eller högre än den alternativa 

avkastningen. Kalkylräntan används främst för att värdera effekterna av en investering över 

en längre tidsperiod. Wramsby och Österlund (2006) anger att kalkylräntan bestäms med 

utgångspunkt från avkastningen på alternativa investeringsmöjligheter. Den näst bästa 

investeringens avkastning ska då stå som kalkylränta. En förenklad modell vilka företagare i 

vissa fall använder enligt Wramsby och Österlund (2006) är att kalkylräntan ska beräknas som 

obligationsräntan plus riskpremie. Enligt Fastighetsekonomisk analys (2008) är kalkylränta 

summan av realräntan, inflation samt riskfaktorn.  HFAB använder den senare av de två 

modellerna då de använder sig av den tioåriga SWAP räntan. För tillfället ligger kalkylräntan 

på 5 % plus riskpremien. Riskpremien beror på risken för vakans i området samt vilka 

substitut det finns för hyresrätter. I centrum ligger risken på 1 % och på Andersberg 3 %. 

Detta beror på att om en ny fastighetskris skulle slå till blir det snabbare vakanser på 

Andersberg men i centrum kommer det fortfarande vara samma låga vakanser. Kalkylräntan 

vilken används i nuvärdesberäkningen nedan är framtagen med hjälp av Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) vilken enligt Yard (2001) är ett mycket vanlig sätt att beräkna 

kalkylräntan. Beräkningsunderlaget är presenterat i tabell 5.4.3 nedan. Risken för området och 

inflationen har medtagits i beräkningarna. För att väga samman risken och inflationen har 

Fisher-sambandet använts. Eget kapital, totalt kapital samt räntebärande skulder har inhämtats 

från HFABs årsredovisning 2010. Formeln vilken har använts för att beräkna WACC är den 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förespråkar nedan. 

               
 

    
     

 

   
 

 

Rwacc = Genomsnittlig kapitalkostnad (WACC), rs = Kostnad for skulder (ränta), t = 

Skattesats, re = Avkastningskrav, S = Skulder, E = Eget kapital. 
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Wacc 2009   
    

Eget kapital            1 186 901 kr  

Totalt kapital            2 330 728 kr  

avkastningskrav efter skatt 4,0 % 

Räntebärande skulder  1 143 827 kr 

Företagsskatt 26,30% 

Genomsnittlig ränta  2,10 % 

  
   
 Wacc 2,8 % 

Risk Andersberg 2,5 % 

Inflation 2,0 % 

Real Kalkylränta 3,3 % 

Tabell 5.4.3 
  

Den nominella kalkylräntan inklusive risk är 5,4 %. När den reala kalkylräntan beräknas 

används följande formel:                   .  Där rq är den nominella 

kalkylräntan vid inflationstakten q, q är inflationen samt r är den reala kalkylräntan. För att 

beräkna r görs följande ändring av formeln:   
    

   
  . Kalkylräntan för Terasshusen och 

Låghusen är den samma då de geografiskt och användningsmässigt är väldigt lika varandra. 

 

5.4.4 Livscykelanalys 

Hansson, Olander och Persson (2009) påpekar att ett livscykliskt resonemang utgår från att i 

hög grad förutse de intäkter och kostnader som ny- till- eller ombyggnad förväntas generera 

på lång sikt. Den är tänkt att implementeras under det tidiga skede där en ny- eller ombyggnad 

ska bedömas vara ekonomisk försvarbar eller inte. Då behovet för en större reparation eller 

ombyggnation närmar sig för en fastighet kan en livscykelekonomisk analys ge bra och 

tydliga indikationer om vilka beslut som ska tas för att ge bästa möjliga långsiktiga lönsamhet 

på fastigheten.  HFAB har inte implanterat användningen av livscykelekonomiska analyser. 

Erik Johansson berättar om att det funnits diskussioner om livscykelekonomiskt tänkande men 

HFAB har inte kommit längre. I framtiden är det mycket möjligt att de tar det i beaktande vid 

investeringsbedömningar 

Det är framförallt frågor kring miljöaspekter och energianvändning som har styrt och drivit på 

utvecklingen mot kalkyler baserade på livscykelanalyser (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 2005).  Här anser HFAB dock att det 

förekommer ett livscykelekonomisk tänkande vid energisparande åtgärder där tillexempel ett 

vanligt självdragsventilationssystem ska bytas ut mot ett modernare 
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frånluftsventilationssystem. I det fallet uppskattas den beräknade insparingen i energi kontra 

den ökning av fastighetsel det skulle innebära att driva värmepumpen och fläktarna. 

5.4.5 Nuvärdesmetod 

Nuvärde används som investeringsbeslutsfaktor, det vill säga ska vi investera eller inte? 

(Wramsby & Österlund, 2006). Vidare förklarar de att fördelen med nuvärdesberäkning är att 

metoden tar hänsyn till framtida betalningsflöden och att den tar hänsyn till pengars tidsvärde. 

Denna kalkyl stämmer väl överens om hur HFAB arbetar med sin nuvärdesbedömning. 

HFAB gör en kalkylering på investeringens kostnad i förhållande till avkastningen den 

frambringar genom ökade hyror och därmed ett bättre driftnetto, nuvärdeskalkylen HFAB 

använder sig av sträcker sig över tolv år. Faktorer de tar i beaktande är hur det ser ut innan 

investeringen och hur mycket hyrorna kan utvecklas i positiv riktning för HFAB om en 

investering skulle utföras.  En nackdel är att det krävs relativt korrekta uppgifter angående 

framtida inbetalningar och utbetalningar enligt Wramsby och Österlund (2006).  Även Erik 

Johansson påpekar att variabler vilka kan ändras och är svåra att förutspå är hyreshöjningarna 

eftersom de förhandlas fram.  Hansson et. al (2009) konstaterar att investeringen är lönsam 

om nuvärdet är lika med eller större än noll. Detta stämmer väldigt bra överens om hur HFAB 

använder sig av nuvärdesmodellen. Erik Johansson berättar att information från beräkningarna 

sammanställs i en kalkyl där det tydligt framgår vad driftnettot skulle ligga på om tolv år om 

investeringen inte skulle utföras och vad driftnettot skulle ligga på om investeringen utfördes. 

Om det är ett högre driftnetto efter tolv år med en investering är det ett starkt incitament att 

utföra den. Något som i hög grad påverkar nuvärdesberäkningen är kalkylräntan vilket 

tidigare påpekats. För beräkningarna i nuvärdeskalkylen nedan har utgångspunkten varit de 

driftresultat vilka tidigare har presenterats i empirikapitlet. De har nuvärdesberäknats över en 

tidslängd på 50 år, med hjälp av följande formel vilken Yard (2001) förespråkar: 

 

Nuvärde = Inbetalningsöverskott ×  
         

 
 

  

5.4.6 Nuvärdeskalkyler på Terasshusen och Låghusen 

Grundinvesteringen för de båda investeringarna skiljer sig avsevärt. På Terasshusen var den 

totala investeringen 282 498 393 kr. Fördelas grundinvesteringen på Terasshusens yta blir 

kostnaden 19 428 kronor per kvadratmeter. För Låghusen var grundinvesteringen 119 960 036 

kronor. Fördelad på Låghusens yta ger det en kostnad på 3 817 kronor per kvadratmeter. 

Skillnaden i investeringskostnad beror på att olika upprustningsnivåer har använts på 
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fastigheterna. I tabell 4.5.1.1–4.5.1.3 i empiriavsnittet är de olika byggnadernas 

betalningsströmmar presenterade. Dessa betalningsströmmar har nuvärdesberäknats med 

förutsättningen att inflationen är två procent, vilket enligt Riksbanken (2010) är Sveriges 

inflationsmål. Vidare har det antagits att betalningsströmmarna följer samma prisstegringstakt 

som inflationen. Den kalkylränta vilken har använts i nuvärdesberäkningar har bestämts 

utifrån Weighted Average Cost of Capital (WACC), till skillnad från HFAB vilka använder 

riskfri ränta plus specifik risk. HFAB bedömer den specifika risken på Andersberg till 3 %. 

Risken i den aktuella nuvärdeskalkylen är sänkt något pågrund av att det är inhyst ett 

äldreboende i Terasshusen vilket torde sänka risknivån. Vidare är nuvärdesberäkningen 

baserad på att de båda fastigheterna kommer att brukas under femtio år framöver vilket är 

HFABs ekonomiska livslängd på byggnaderna. Nuvärdeskalkylen i sin helhet finns att studera 

i bilaga 3. I tabell 5.4.6.1 är de olika beräkningsresultaten presenterade i kronor per 

kvadratmeter för Terrass- och Låghusen. 

Nuvärdesanalys Terasshusen Låghusen 

Nuvärde år 1-50 Hyra 22 756 kr/kvm 18 187 kr/kvm 

Nuvärde år 1-50 Värme 994 kr/kvm 2 204 kr/kvm 

Nuvärde år 1-50 Fastighetsel 906 kr/kvm 395 kr/kvm 

Nuvärde år 1-50  Underhåll 2 676 kr/kvm 2 676 kr/kvm 

Nuvärde Driftnetto 1-50 18 180 kr/kvm 12 913 kr/kvm 

Nuvärde av restvärdet år 50 1 965 kr/kvm 1 396 kr/kvm 

Nettonuvärde år 1-50 718 kr/kvm 10 491 kr/kvm 

Internränta 3 % 14 % 

 

Trots ett högre nuvärde på driftnettot för Terasshusen än för Låghusen blir Låghusens 

nettonuvärde betydligt högre. Detta beror på att grundinvesteringen för Terasshusen är 

mycket större än för Låghusen pågrund av skillnaden i upprustningsnivå. Det förmodade 

restvärdet är nuvärdesberäknat med hjälp av driftnettot år femtio samt att 

direktavkastningskravet är 7,5 % även i framtiden. Detta tillvägagångssätt för att beräkna 

byggnadens marknadsvärde anser Lind (2004) är korrekt då han beskriver direktavkastningen 

som ett samband mellan en fastighets driftnetto och marknadsvärde. 

För att nettonuvärdet ska bli noll krävs en internränta på 3 % vad gäller Terasshusen och 14 % 

när det gäller Låghusen.  Enligt Wramsby och Österlund (2006) är en investering lönsam om 

internräntan överstiger företagets kalkylränta. Enligt HFABs egna beräkningar är den 

Tabell 5.4.6.1 
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nominella kalkylräntan ungefär 8 %, realt blir den cirka 5 % . När kalkylräntan beräknas 

enligt WACC för HFAB är den reala kalkylräntan 3,3 %.  Terasshusen klarar inte 

lönsamhetskravet, då den understiger de båda kalkylräntorna. Däremot överstiger Låghusens 

internränta kalkylräntorna ordentligt. Om inte investeringen hade gjorts på varken 

Terasshusen eller Låghusen hade nuvärdet per kvadratmeter efter elva år istället varit enligt 

tabell 5.4.6.2, dessa siffror är baserade på det empiriska materialet där driftnettot för de 

ursprungliga tolv husen har redovisats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det relativt höga nettonuvärdet beror på att det inte förekommer någon grundinvestering. 

Kostnaden för att riva de ursprungliga husen är enligt Bjärudd och SABO (2009) 1000 kr per 

kvadratmeter. Denna kostnad medtas i nuvärdesberäkningen och antas belasta HFAB år tolv 

då byggnaden hade överskridit sin beräknade livslängd. 

 

Eftersom Terasshusen och Låghusen har olika driftresultat är de mer eller mindre känsliga för 

olika prisstegringstakter på olika poster såsom hyresinbetalningar eller energiutbetalningar. 

Om exempelvis risken minskar med en procent på Andersberg och hyresnivån får en nominell 

ökning på tre procent stiger nettonuvärdet från 718 kronor per kvadratmeter till 12 458 kr per 

kvadratmeter på Terasshusen. På Låghusen skulle samma scenario få nettonuvärdet att stiga 

från 10 491 kronor per kvadratmeter till 19 415 kronor per kvadratmeter.   

 

Om prisstegringstakten för el och värme skulle vara fem procent nominellt samtidigt som 

prisstegringen för hyresinbetalningarna antas följa inflationen skulle Terasshusen 

nettonuvärde minska från 718 kronor per kvadratmeter till -960 kronor per kvadratmeter och 

motsvarande scenario för Låghusen skulle innebära att nettonuvärdet skulle minska från 10 

491 kronor per kvadratmeter till 8196 kronor per kvadratmeter. Den specifika 

diskonteringsräntan vilken har använts för att nuvärdesberäkna de olika betalningsströmmarna 

Nuvärde år 1-11 Hyra 5 547 kr/kvm 

Nuvärde år 1-11 Värme 652 kr/kvm 

Nuvärde år 1-11 Fastighetsel 214 kr/kvm 

Nuvärde år 1-11 Underhåll 910 kr/kvm 

Driftnetto 1-11 3 771 kr/kvm 

Nuvärde av rivningskostnad år 12 -700  kr/kvm 

Nettonuvärde år 1-11 3 072 kr/kvm 

Tabell 5.4.6.2 
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har beräknats enligt den formel Yard (2001) förespråkar för diskonteringsränta. Nedan är en 

tabell med olika nominella ökningar i variabler och hur dessa påverkar den reala 

diskonteringsräntan när inflationen är två procent. En tabell med hur olika 

prisförändringsscenarion förändrar nettonuvärdet finns att studera i bilaga 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riskanalys       

 Variabel 

Nominell 

ändring 

Real 

ändring 

Real 

diskonteringsränta 

Hyreshöjning 2,00% 0,00% 3,30% 

Elpris 5,00% 2,94% 0,35% 

Värmepris 5,00% 2,94% 0,35% 

Underhåll 2,00% 0,00% 3,30% 

Tabell 5.4.6.3 
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6 Slutsats 

6.1 Slutdiskussion 

Uppsatsen handlar om hur olika upprustningsnivåer av rekordårens fastigheter påverkar 

byggnadernas avkastning på lång sikt. Uppsatsen ska ge läsaren en uppfattning om vad de 

olika upprustningsnivåerna innebär och även få en insikt i hur HFAB gjorde när de valde att 

renovera och bygga om kvarteret Hjässan på Andersberg, där två olika nivåer användes på 

tolv byggnader. Vidare har författarna analyserat HFABs arbetssätt vad gäller deras 

inställning till rekordårens fastigheter samt vilka problem de har haft med byggnaderna från 

denna tidsepok. Även analys av hur HFABs kalkylmässiga metoder för att bestämma 

huruvida en upprustning ska ske eller inte har gjorts och  är förankrad i teorin. 

 

Genom de intervjuer vilka har gjorts med de utvalda respondenterna på HFAB finns det klara 

paralleller från deras svar till den utvalda teorin. Både när det gäller hur HFAB förhåller sig 

till fastigheterna i fråga och hur de försöker anpassa sig mot hyresgästerna när det gäller deras 

ansvar som fastighetsägarna stämmer väl överens med teorin. Där det skiljer sig avsevärt från 

de uppgifter HFAB har lämnat mot den presenterade teorin är hur mycket en total upprustning 

ska kosta. Dock är det så att upprustningen av Terasshusen mer liknar en nybyggnation och 

vissa kostnader har därmed ökat. För att återkoppla till problemformulering: ” Hur kan 

kommunala fastighetsägare utnyttja investeringar för att öka den långsiktiga avkastningen 

från rekordårens fastigheter?” Kalkylmässig sett är det enligt de beräkningar vilka har gjorts 

enligt teorikapitlets metoder helt klart att den begränsade upprustning på Låghusen ger den 

bästa avkastningen på lång sikt. Detta beror på att den initiala grundinvesteringen är mycket 

stor för Terasshusen. Det hjälper inte att driftnettot är högre för Terasshusen då investeringen 

nästan överstiger det långsiktiga nuvärdet av betalningsströmmarna. Om HFAB hade gjort 

samma investering de gjorde på Låghusen på alla tolv hus hade avkastningen varit mycket 

högre än idag. Dock hade de då missat möjligheten att förbättra Andersbergsområdets 

utseende mot Laholmsvägen samtidigt som inga nya arbetstillfällen i Andersberg hade 

skapats. Sammanfattningsvis är den totala investeringen vilken gjordes på Hjässan en god 

investering, då Låghusens goda avkastning väger upp Terasshusen mindre bra avkastning. 

Tillsammans kommer dessa två investeringar långsiktigt öka avkastning för HFAB. Om 

endast en investeringstyp hade varit aktuell för området hade författarna rekommenderat den 

begränsade upprustning ur ett ekonomiskt perspektiv då den ger en bättre avkastning. 
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6.2 Egna tankar 

Författarna anser att det är viktigt med olika typer av upprustning när det gäller 

miljonprogrammet, även om det är den begränsade upprustningen som ger den bästa 

ekonomiska effekten jämfört med den fullständiga upprustningen. Den fullständiga 

upprustningen ger det aktuella området mer trygghet och detta i sin tur kan leda till att 

kostnader för skadegörelse och hyresgästomsättning minskar. Författarna anser att HFAB har 

ett ansvar genom att vara ett kommunalt bostadsbolag och på ett föredömligt sätt visat detta 

när det gäller ombyggnationen av kvarteret Hjässan, både när det gäller ekonomiska aspekter 

och sociala aspekter. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har många intressanta ämnen för fortsatt forskning dykt upp. 

Rekordårsbostäderna byggdes utan någon hänsyn till miljön och står idag för en stor del av 

Sveriges energiförbrukning av bostäder. Vilket tidigare nämnts i uppsatsen har 

Energimyndigheterna satt upp mål till 2020 och 2050 för att bespara energiåtgången i 

fastigheter. Ett väldigt intressant ämne på fortsatt forskning är hur Energimyndigheternas krav 

på energibesparing styr fastighetsföretagens investeringar av rekordårsfastigheter.   
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Sonja Bjärudd, projektkoordinator. HFAB. 

 Hur stort är ert bestånd av flerfamiljs fastigheter från åren 61-75? 

Hur stor är upprustningsbehovet på dessa fastigheter? 

Har ni planerade eller gjorda investeringar i husen? Dokument? 

Vilka typ av hus äger ni (lamell, punkt mm)? 

Hur är er inställning till rekordårens fastigheter överlag? 

Hur är er inställning till investeringar på rekordårens hus? 

 

 Hur påverkar bruksvärdessystemet era investeringsbedömningar? 

Vilka typer av upprustningar påverkar hyresnivån? 

Hur stort inflytande har era hyresgäster när det kommer till upprustning? 

Hur ser dialogen ut med hyresgästerna? 

Känner ni ett ansvar mot era gäster när ni tittar på investeringar? 

Hur gör ni för att prognostisera framtida hyreshöjningar vilka kommer från 

upprustningar? 

 

 Hur stor är upprustningsbehovet från dessa fastigheter? 

Specifika byggnadsdelar vilka behöver bytas? 

Kommer det göras intäktshöjande eller kostnadsbesparande upprustning? 

Finns det beräkningar på hur mycket inbetalningar och utbetalningar angående dessa 

åtgärder? 

 

 Var upprustningar av Terrass och Låghusen var lönsamma? 

Vilka typer av kalkylerings modeller använder ni er av? 
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Hur bestämmer ni kalkylräntan? 

Har ni olika kalkylränta på olika fastigheter? 

Använder ni er av ett livscykelekonomiskt tänkande när ni gör investeringar? 

Påverkar dessa era beslut vid investeringar? 

 Har ni något schablontal på hur mycket ni vill öka er avkastning vid upprustning? 

Hur såg avkastningen ut före renoveringen av husen och hur ser beräkningarna ut för 

framtiden? Kostnader och intäkter. 

Erik Johansson, Fastighetsekonom. HFAB 

 Vilka typer av investeringar har Ni gjort på Terrass och Låghusen? 

Vilka minskade kostnaderna? 

Vilka höjde intäkterna? 

Vad kostade investeringarna? 

Hur skiljer sig avkastningen före/efter investeringen? 

Hur skiljer sig verkligheten jämfört med beräkningarna? 

Var investeringarna lönsamma? 

Har ni några schablontal? 

 Vilka olika Kalkyler och modeller använder Ni er av när NI beräknade era 

investeringar på Terrass och Låghusen? 

Kalkylräntan 

Skiljer sig kalkylräntan mellan olika fastigheter? 

Direktavkastning 

Använder ni er av livscykelekonomiskt tänkande vid investeringar? 

Kalkyleringsmodeller? 

Ulf Johansson, VVS och Energisamordnare. HFAB 

 Hur mäter Ni energiåtgången på ett hus? 
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Använder Ni er av BOA/LOA? 

Använder Ni er av A-temp? 

Vad är energiåtgången i Terrass och Låghusen? 

Vad var den för investering? 

 Vilka krav ställs på Er angående energibesparing? 

Vilka åtgärder gjorde Ni för att minska energiåtgången på Terrass och Låghusen? 

Hur beräknar Ni investeringar på energibesparande åtgärder? 

 Använde Ni er av helhetsbegrepp vid investeringarna på Terrass och Låghusen? 

Varför använder Ni er av det? 
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Bilaga 2 

Operationaliseringsschema 

 

Område Teori Underliggande begrepp Variabel 

    

 Rekordårens 

bostäder 

Hur ser ägaren på 

beståndet? 

 

Antal hus och skick. 

   

 

 

Hyresrätten 

Hyressättning. 

Hyresgästinflytande. 

 

Fastighetsägarens 

ansvar. 

Vilka upprustningar påverkar 

hyresnivån? 

Vad har hyresgästerna att 

säga till om vid ombyggnad? 

 

Vilket ansvar har 

fastighetsägarna mot gäster 

vid ombyggnad? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnyelsebehovet 

Skick på byggnader. 

Vilket behov finns. 

 

Vilka byggnadsdelar är 

aktuella 

 

Kostnad för 

upprustningen. 

 

Hur mår era fastigheter idag? 

Vad behöver ni åtgärda på 

ert bestånd? 

 

Vilken typ av upprustning 

ska ni göra? 

 

Vad kommer investeringen 

kosta och hur finansieras det 

på sikt? 
  

Bedömning av 

investering 

Avkastningskrav. 

Användning av 

nuvärdesmodeller. 

 

Hur bestäms 

avkastningskravet? 

Hur använder ni er av 

kalkyleringsmetoder? 
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Bilaga 3 

Empirisk sammanställning av statistik på området Hjässan. 

Hjässans Ursprungliga 12 hus   

  Boa+Loa 2001-2002 38863 

  

    
Terasshusen 

  

Låghusen 

Basfakta     Basfakta 
Boa+Loa 14 541 

 

31 424 

Totalkostnad projekt 282 498 393 kr 

 

119 960 036 kr 

Kostnad per kvm 19 428 kr 

 

3 817 kr 

  

  

  

Andel investering 100% 

 

50% 

  

  

  

Uppvärmning före 169 

 

169 

Fastighets El före 7 

 

7 

Totalt 176 

 

176 

  

  

  

Uppvärmning efter 52 

 

114 

Fastighets El efter 28 

 

9 

Totalt 80   123 

    

Intäkter       

Hyresintäkt 2002 23 410 000 kr 

 
23 410 000 kr 

Kr/kvm 602 kr 

 

602 kr 

Hyresintäkt 2003 23 970 000 kr 
 

23 970 000 kr 

Kr/kvm 617 kr 
 

617 kr 

Hyresintäkt 2008 13 659 949 kr 
 

23 080 123 kr 

Kr/kvm 939 kr 
 

734 kr 

Hyresintäkt 2009 13 546 653 kr 

 
23 910 496 kr 

Kr/kvm 932 kr   761 kr 

    

Kostnader       

  
  

  

Värmekostnad 2002 2 988 869 kr 

 
2 988 869 kr 

Kr/kvm 77 kr 

 

77 kr 

Värmekostnad 2003 2 582 711 kr 

 
2 582 711 kr 

Kr/kvm 66 kr 

 

66 kr 

Värmekostnad 2008 465 538 kr 

 
2 730 597 kr 

Kr/kvm 32 kr 

 

87 kr 

Värmekostnad 2009 722 502 kr 

 
2 963 342 kr 

Kr/kvm 50 kr 

 

94 kr 
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Elkostnad 2002 455 798 kr 

 
455 798 kr 

Kr/kvm 12 kr 

 

12 kr 

Elkostnad 2003 456 878 kr 

 
456 878 kr 

Kr/kvm 12 kr 

 

12 kr 

Elkostnad 2008 482 296 kr 

 
470 754 kr 

Kr/kvm 33 kr 

 

15 kr 

Elkostnad 2009 600 926 kr 

 
509 753 kr 

Kr/kvm 41 kr 

 

16 kr 

  

  

  

Total energikostnad 2002 3 444 667 kr 

 
3 444 667 kr 

Kr/kvm 89 kr 

 

89 kr 

Total energikostnad 2003 3 039 589 kr 

 
3 039 589 kr 

Kr/kvm 78 kr 

 

78 kr 

Total energikostnad 2008 947 834 kr 

 
3 201 351 kr 

Kr/kvm 65 kr 

 

102 kr 

Total energikostnad 2009 1 323 428 kr 

 
3 473 095 kr 

Kr/kvm 91 kr 

 

111 kr 

  

  

  

Totala driftskostnader 2002 10 299 294 kr 

 
10 299 294 kr 

Kr/kvm 265 kr 

 

265 kr 

Totala driftskostnader 2003 11 321 732 kr 

 
11 321 732 kr 

Kr/kvm 291 kr 

 

291 kr 

Totala driftskostnader 2008 3 228 491 kr 

 
12 866 106 kr 

Kr/kvm 222 kr 

 

409 kr 

Totala driftskostnader 2009 4 057 845 kr 

 
13 198 836 kr 

Kr/kvm 279 kr   420 kr 

    
Driftnetto       

  

  

  

Driftnetto 2002 10 299 294 kr 

 
10 299 294 kr 

Kr/kvm 265 kr 

 

265 kr 

Driftnetto 2003 11 321 732 kr 

 
11 321 732 kr 

Kr/kvm 291 kr 

 

291 kr 

Driftnetto 2008 10 249 202 kr 

 
-13 632 311 kr 

Kr/kvm 705 kr 

 

-434 kr 

Driftnetto 2009 9 426 884 kr 

 
7 885 858 kr 

Kr/kvm 648 kr   251 kr 
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Bilaga 4 
 

Nuvärdesanalys 

               

               

 

Terasshusen efter investering 
            

 
År År                    0 1 2 3 4 5 6 7 ………. 50 

   

 
Grundinvestering -19 428                   

   

 
Hyresintäkter   936 936 936 936 936 936 936   936 

   

 
Värme   41 41 41 41 41 41 41   41 

   

 
El   37 37 37 37 37 37 37   37 

   

 
Underhåll   110 110 110 110 110 110 110   110 

   

 
Driftnetto -19 428 747 747 747 747 747 747 747   747 

   

               

 
Avkastningskrav 3,30% 

            

 
Nuvärde år 1-50 Hyra  22 756 kr / kvm  

            

 
Nuvärde år 1-50 Värme       994 kr / kvm 

            

 
Nuvärde år 1-50 El       906 kr / kvm  

            

 
Nuvärde år 1-50  underhåll   2 676  kr / kvm 

            

 
Driftnetto 1-50  18 180 kr / kvm 

            

 
Nuvärde av restvärdet efter 50 år      1 965 kr / kvm 

            

 
Nettonuvärde år 1-50         718 kr / kvm 

            

 
Internränta             3 % 
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Låghusen efter investering 

            

 
År År                    0 1 2 3 4 5 6 7 ………. 50 

   

 
Grundinvestering -3 817                   

   

 
Hyresintäkter   748 748 748 748 748 748 748   748 

   

 
Värme   91 91 91 91 91 91 91   91 

   

 
El   16 16 16 16 16 16 16   16 

   

 
Underhåll   110 110 110 110 110 110 110   110 

   

 
Driftnetto -3 817 531 531 531 531 531 531 531   531 

   

               

 
Avkastningskrav 3,30% 

            

 
Nuvärde år 1-50 Hyra 18 187 kr / kvm 

            

 
Nuvärde år 1-50 Värme 2 204 kr / kvm 

            

 
Nuvärde år 1-50 El 395 kr / kvm 

            

 
Nuvärde år 1-50  underhåll 2 676 kr / kvm 

            

 
Driftnetto 1-50 12 913 kr / kvm 

            

 
Nuvärde av restvärdet efter 50 år  1 396 kr / kvm 

            

 
Nettonuvärde år 1-50 10 491 kr / kvm 

            

 
Internränta                14 % 
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Hjässans ursprungliga 12 hus, (före 
investering) 

 
År År                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Grundinvestering 0                       -1 000 

 
Hyresintäkter   610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 0 

 
Värme   72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 0 

 
El   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 

 
Underhåll   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

 
Driftnetto 0 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 -1 000 

               

               

 
Avkastningskrav 3,30% 

            

 
Nuvärde år 1-11 Hyra       5 547 kr / kvm  

            

 
Nuvärde år 1-11 Värme          652 kr / kvm  

            

 
Nuvärde år 1-11 El          214 kr / kvm 

            

 
Nuvärde år 1-11  Underhåll          910 kr / kvm 

            

 
Driftnetto 1-11       3 771 kr / kvm  

            

 
Nuvärde av rivningskostnad år 11        -700 kr / kvm 

            

 
Nettonuvärde år 1-11      3 072 kr / kvm 
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Känslighetsanalys, nominell förändring av variabel 

 

Riskanalys       

 Variabel 
Nominell 
ändring Real ändring 

Real 
diskonteringsränta 

Hyreshöjning 4,00% 1,96% 1,31% 

Elpris 3,00% 0,98% 2,30% 

Värmepris 3,00% 0,98% 2,30% 

Underhåll 2,00% 0,00% 3,30% 

 

Variabel   Terasshusen   Låghusen   Ursprungliga   

 
   Nettonuvärde  Kr/kvm  Nettonuvärde Kr/kvm  Nettonuvärde Kr/kvm 

Oförändrad   10 433 780 kr 718 kr 329 678 937 kr 10 491 kr 119 376 130 kr 3 072 kr 

Risk 1% 134 414 532 kr 9 244 kr 519 981 649 kr 16 547 kr 159 530 817 kr 4 105 kr 

  2% 44 757 012 kr 3 078 kr 382 362 954 kr 12 168 kr 150 709 319 kr 3 878 kr 

  3% -18 587 172 kr -1 278 kr 285 133 588 kr 9 074 kr 142 590 340 kr 3 669 kr 

  4% -64 372 704 kr -4 427 kr 214 855 654 kr 6 837 kr 135 106 549 kr 3 476 kr 

Inflation 1% -19 115 177 kr 1 315 kr 284 323 132 kr 9 048 kr 142 513 234 kr 3 667 kr 

  2% 44 757 012 kr 3 078 kr 382 362 954 kr 12 168 kr 150 709 319 kr 3 878 kr 

  3% 133 378 929 kr 9 173 kr 518 392 063 kr 16 497 kr 149 441 560 kr 4 103 kr 

  4% 258 201 142 kr 17 757 kr 709 986 367 kr 22 594 kr 168 745 884 kr 4 342 kr 

Hyresnivå 1% -17 423 821 kr -1 198 kr 274 965 647 kr 8 750 kr 138 653 285 kr 3 568 kr 

  2% 44 757 012 kr 3 078 kr 382 362 954 kr 12 168 kr 150 709 319 kr 3 878 kr 

  3% 126 965 090 kr 8 732 kr 524 350 863 kr 16 686 kr 163 554 012 kr 4 208 kr 

  4% 236 997 983 kr 16 299 kr 714 397 150 kr 22 734 kr 177 240 211 kr 4 561 kr 

Elpris 1% 47 232 721 kr 3 248 kr 384 693 040 kr 12 242 kr 151 173 787 kr 3 890 kr 

  2% 44 757 012 kr 3 078 kr 382 362 954 kr 12 168 kr 150 709 319 kr 3 878 kr 

  3% 41 483 924 kr 2 853 kr 379 282 392 kr 12 070 kr 150 214 467 kr 3 865 kr 

  4% 37 103 000 kr 2 552 kr 375 159 158 kr 11 939 kr 149 687 195 kr 3 852 kr 

Uppvärmning 1% 47 472 283 kr 3 265 kr 397 706 568 kr 12 656 kr 152 127 030 kr 3 914 kr 

  2% 44 757 012 kr 3 078 kr 382 362 954 kr 12 168 kr 150 709 319 kr 3 878 kr 

  3% 41 167 203 kr 2 831 kr 362 077 458 kr 11 522 kr 149 198 867 kr 3 839 kr 

  4% 36 362 359 kr 2 501 kr 334 925 969 kr 10 658 kr 147 589 459 kr 3 798 kr 

 


