
EX
A

M
EN

SA
RBETE



Högskolan i Halmstad    

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

Energiekonomprogrammet 180 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbeslut för 

energieffektivisering i monarken 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp 

Slutseminarium: 2013-05-27 

 

Författare: 

Riccardo Alvarez, 910517 

Oscar Lönn Martinsson, 900926 

 

Handledare: Arne Söderbom 

Examinator: Jan-Olof Muller   



  

2 

 

Förord 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Falkenberg bostad AB och Victoria Bengtsson, 

fastighetsekonom, Gerhard Andersson, ingenjör/tekniker och Olle Boholm, energitekniker 

som alla har visat engagemang och stort intresse för oss och vårt arbete. Ett tack till Marcus 

Linder på Mockfjärds fönster som har bidragit med hjälpfull information.  

Vi vill även tacka Arne Söderbom för handledningen som genom konstruktiv kritik och 

vägledning har hjälpt oss slutföra uppsatsen. 

 

 

 

________________________  __________________________ 

      Riccardo Alvarez         Oscar Lönn Martinsson 

  



  

3 

 

Sammanfattning 

Ämnet för uppsatsen kom att handla om energieffektiviseringsåtgärder då vi själva redan hade 

intresse för ämnet. Valet av fallföretag blev Falkenberg bostad AB (Fabo) då vi tidigare hade 

varit på studiebesök hos namne. Vi känner att intresset för energianvändning och miljö växer 

internationellt vilket gör valet av uppsatsämne intressant. 

Syftet med uppsatsen är att göra bedömning av utvalda energieffektiviseringsåtgärder för 

fastighetskomplexet Monarken. Vi vill undersöka och diskutera balansen mellan ekonomiska 

och miljömässiga faktorer gällande investeringar för att redogöra för en annan del av 

investeringsprocessen och se dess påverkan på beslutet av investeringar.  

För att få ett relevant resultat för forskningsfrågan har vi utvecklat en egen analysmodell där 

vi skiljer på beräkningsunderlag för investeringar och underlag som behandlar miljö och 

andra faktorer, exempelvis nöjdkundindex. Valda beräkningsunderlag är återbetalningstid och 

nuvärdemetoden vilka är de två mest förekommande beräkningsmetoder vid 

investeringsbedömning. Vi har även analyserat utvalda åtgärder via en livscykelkostnads 

analys (LCC) från Fabo för att få ett ytterligare beslutsunderlag för en 

energieffektiviseringsåtgärd.  

Empirisk data har mestadels insamlats genom intervjuer, diskussioner och möten med våra 

kontaktpersoner hos Fabo och Mockfjärds fönster.  

De två åtgärderna vi har lagt vikt på vid beräkningarna är installation av solfångare och byte 

av fönster till solskyddsfönster. Vi har även sett på åtgärder som injustering av värme i 

fastigheten och att införskaffa icke-manipulerbara radiatorer. Det finns inga beräkningar på 

dessa åtgärder i uppsatsen då det hade krävts en mer ingående undersökning, helst via ett 

energiberäkningsprogram.  

Solfångare är en intressant lösning som komplement till det befintliga uppvärmningssystemet 

för fastigheter. Enligt våra beräkningar är en investering av solfångare på monarken lönsam 

sett till nuvärdemetoden och återbetalningsmetoden utom vid en kalkylränta på 8 % vid en 

livslängd på 20 år.  

Byte till solskyddsfönster gav ett negativt nettonuvärde som visar på att investeringen inte är 

lönsam vid en kalkylränta på 5 % och en livslängd på 40 år. LCC kalkylen visade ett resultat 

som visar att det krävs en hyra på 2041 kr per lägenhet och år för att kunna skriva av 

investeringen på 40 år. 

Med bakgrund till våra beräkningsresultat analyserade vi även beräkningsunderlagen med en 

miljöaspekt för att se om det går att argumentera för en investering även om beräkningarna 

visar att den inte är ekonomiskt lönsam. 
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Abstract 

Our purpose with this study is to judge different energy efficient actions for the property of 

monarken. We want to examine and discuss the balance between the economic and 

environmental factors when investement decisions are ready to be done.  

We have developed our own analysis model to be able to get relevant results for our research 

question where we separate calculations for investments and environmental or other factors 

that can get an impact on an investment decision. The chosen calculations for the investments 

are present value and pay-off method which are the most common calculation methods for 

investments. We have also analysed chosen actions with a life cycle costing (LCC) from our 

case company Fabo to have another investment decision basis.  

The empirical data has been collected mostly from interviews, discussion and meetings with 

our contacts at Fabo and Mockfjards fonster.  

There are two actions we have chosen to focus on with our calculations and these are solar 

collectors and window change to sun protective windows. We have also examined actions like 

balancing of heating in the property and non-manipulable radiators.  These actions wont have 

any calculations made for because they needs more in-dept examines through specific 

energyprograms.  

Sun collector is an interesting solution as complement to the already existing heating system 

for the property. According to our present value calculations, an investment of sun collector 

for monarken seems profitable except when we used a discout-rate of 8 % and a life-span of 

20 years. 

The results of calculations for the sun protective windows show that the investment is not 

profitability at a discout-rate of 5 % and a life-span of 40 years. The result of the LCC 

analysis show that an investment demands a rent of 2041 kr per apartement to be able write 

the investment off in 40 years.  

With background to our calculations, analyses are made with the environmental aspect to 

examine if the investment may be topical even tho the calculations show the opposite 

.  

Keywords: energy efficiency, investment, environment, strategic and non-strategic 

investment.  
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1.0 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att framföra vårt fallföretag Falkenberg bostad AB (Fabo) som är ett 

fastighetsföretag i Sydsverige. Vi kommer att förklara bakgrunden samt problemdiskussionen 

som leder fram till syfte, avgränsningar och forskningsfråga.  

1.1 Bakgrund 
Energieffektivisering handlar om att göra den tillförda energin ekonomiskt effektiv som 

möjligt för att kunna skapa ett framtida hållbart samhälle utan energiförluster på grund av 

exempelvis dålig isolering eller dåliga fönster. Energieffektivisering leder i sin tur till 

försörjningstrygghet då fastigheter inte är lika beroende av bränslen och det ger en mindre 

belastning på miljön då det behövs mindre tillförd energi (Wingfors 2012).  

 

Under de senaste 40 åren har insikt och kunskap om vad som krävs för att styra mot en hållbar 

utveckling och att försöka stabilisera klimatet ökat. Hållbar utveckling beskrivs som en 

utveckling som tillfredsställer dagens människor utan att äventyra kommande generationens 

förutsättningar att leva ett liv med behov. Samtidigt ökar antalet människor där 

världsbefolkningen har gått från drygt fyra miljarder till närmare sex och en halv miljard de 

senaste 30 åren och livsstilen i den rika delen av världen blir mer och mer påfrestande för 

miljön. Miljö definieras som den miljö och ekosystem som omger människan och hennes 

aktiviteter (Persson & Persson 2010). 

 

I takt med att miljö och energi blir allt viktigare, får också energieffektivisering en nyckelroll. 

Genom att energieffektivisera fastigheter belastar människan inte naturens resurser lika 

mycket och skapar en hållbar utveckling. Genom att minska energianvändning i fastigheter 

sparas både pengar och koldioxidutsläpp, då ca 40 % av Sveriges energi går åt till 

bostadsfastigheter (Energiläget 2012).  

 

Monarken är ett lägenhetskomplex i Falkenberg på ca 100 lägenheter och blev färdigställt 

1990 med en kostnad på 68 874 000 kr. 

Fabo är ett bostads- och serviceföretag vars affärsidé är att bygga och hyra ut fastigheter och 

lokaler som finns inom egna fastigheter. Fabo har en stark miljöpolicy där bland annat 

energieffektiva fastigheter är något Fabo jobbar hårt med. All ny- och ombyggnation sker 

med hög standard för att fullfölja de ägardirektiven som finns angående att alltid använda det 

senaste byggmaterial och teknik för ett hållbart utvecklande. Fabo har som vision att ge 

möjlighet att utforma sitt eget boende individuellt med god service, att leda utvecklingen 

inom boende, förvaltning och byggnation samt skapa en helhetssyn för alla kundkategorier för 

boendet. (Falkenberg bostad AB 2013) 
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1.2 Problemformulering 
Världens energianvändning har ökat dramatiskt det senaste århundradet på grund av ökad 

befolkningsmängd, större samt fler industrier och ekonomisk tillväxt. Det är inte hållbart i 

längden vilket bidrar till att energi och klimatfrågor blir allt mer uppmärksammade i takt med 

att energianvändningen och utsläppen ökar.  

I studien energieffektivisering, möjligheter och hinder (2009) kan vi se att Sveriges totala 

energitillförsel 2006 uppgick till 624 TWh och huvuddelen stod råolja, kärnbränslen, 

biobränslen och vattenkraft för. Bebyggelsen stod för 145 TWh 2006, fram till år 2020 

bedöms potentialen för energieffektivisering vara 41 TWh. Det visar att bebyggelsen har både 

potential och behov av investering i energieffektivisering. 

Europeiska Unionen (EU) har arbetat fram tre EU-direktiv som påverkar energianvändningen 

i byggnader.  

Byggnaders energiprestanda: Detta direktiv gäller byggnaders energiprestanda. Det ställer 

krav på att energideklarationer genomförs. Det ställs krav på att år 2020 ska alla nya 

byggnader i Sverige vara näranollenergibyggnader, en typ av byggnadskonstruktion. 

Ekodesigndirektivet: Detta direktiv reglerar produkters energieffektivitet. Energieffektiva 

produkter gynnas medan ineffektiva produkter missgynnas.  

Energimärkningsdirektivet: Direktivet anger för konsumenten hur energieffektiv produkten 

är. Konsumenten ska på ett enkelt sätt kunna ta hänsyn och se hur energieffektiv produkten är 

vid inköpstillfället (Energimyndigheten 2012, mål för Sverige och EU). 

Är då energieffektivisering en nödvändig åtgärd för en hållbar utveckling? 

Energieffektivisering anses vara en nödvändig åtgärd för en hållbar utveckling i samhället och 

världen. EU har format ett energieffektiviseringsdirektiv som har ambitionen att minska 

energianvändningen (primärenergitillförseln) med 20 % till år 2020. Åtgärder skall bedrivas i 

industri, offentlig sektor, fastigheter och energibolag (Energiläget 2012). 

Inom byggnadssektorn har vi ett behov av att förändra våra byggnader genom att minska 

energianvändningen. Med nämnda direktiv från EU kan kanske sektorn få ett incitament i rätt 

riktning. Att bygga energisnålare byggnader är av stor prioritet idag, men även befintliga 

bostäder måste energieffektiviseras. Det är viktigt att ta vara på den bebyggelse som finns, då 

det har gått åt mycket resurser och energi för att uppföra dessa (Svenska 

byggnadsvårdsföreningen 2011).  

Enligt William Montgomery och Henry Montgomery (2012) finns det många investeringar 

som gynnar både miljön och företagets ekonomi. Montgomery menar att det är möjligt att 

minska energianvändningen med 11 procent genom att genomföra 

energieffektiviseringsinvesteringar som är ekonomiskt försvarsbara på kort sikt. Men vidare 

menar dem att enbart ca 15 procent av investeringarna som kan minska energianvändningen 

genomförs vilket betyder att majoriteten av inveseringar enbart fokuserar på den finansiella 

faktorn. Varför inte fler av de lönsamma gröna investeringarna görs beror mycket på 

psykologiska förklaringar. Hur människan värderar nuet jämfört med framtiden, företagets 

kultur och organisation (Montgomery, W. & Montgomery, H. 2012). 

Investeringar kräver i allmänhet beslutsunderlag som ofta är i form av beräkningsmetoder och 

kalkyler men vilka beräkningsmetoder och kalkyler är då relevanta som beslutsunderlag vid 

investeringar?  

Det finns många olika modeller och metoder att använda sig av när företag vill få fram 

beslutsunderlag för investeringar. Enligt studien Strategic capital investment decision-

making: A role for emergent analysis tools? är nuvärdemetoden och återbetalningsmetoden 
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populärast bland företag i Storbritannien. I boken principles of corporate finance förespråkas 

nuvärdemetoden vid investeringsbedömning (Brealey, Myers & Allen 2011). 

För att kunna energieffektivisera äldre bostäder krävs investeringar av olika slag (Tuvér & 

Fredriksson 2009). En investering brukar definieras som en kapitalsatsning som ger 

betalningskonsekvenser under en viss tid (Brealey, Myers & Allen 2011). Storleken på 

investeringen beror på bostadens befintliga skick, men investeringarna måste göras och kan 

påverka bostadsföretag som Falkenbergs bostads AB genom extra kostnader i form av en 

investering. Investeringar är dock inte bara pengar. Idag inkluderar det även energi och miljö i 

den bemärkelsen att investeringar görs inte enbart bara för att få ekonomisk avkastning utan 

även för att påverka energianvändningen i företaget. Traditionellt inom industrin ses miljön 

bara som en kostnad (Tuvér & Fredriksson 2009).  

1.3 Forskningsfråga 

 Vilka specifikt utvalda energieffektiviseringsinvesteringar är lönsamma och hur 

balansen mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer ser ut i samband med beslut 

av investeringar? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en bedömning av specifika energieffektiviseringsåtgärder på 

huskroppen A i fastighetskomplexet monarken hos Falkenbergs bostad AB. Analyser och 

relevanta beräkningar kommer göras för att på ett överskådligt sätt se huruvida en åtgärd är 

aktuell. Vidare kommer vi undersöka och diskutera balansen mellan ekonomiska och 

miljömässiga faktorer gällande investeringar för att redogöra för en annan del av 

investeringsprocessen och att se dess påverkan på beslutet av investeringar.  

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar kommer att tillämpas för att uppsatsen inte ska bli för omfattande. Detta för att 

läsaren ska få en mer detaljrikedom inom studien.  

 

Vi kommer inte undersöka fastigheter som är i planeringsfas då detta inte kommer att ge 

några konkreta resultat. Studien behandlar endast fastigheten monarken som är en färdig 

konstruktion. Endast specifika energieffektiviserings åtgärder kommer att behandlas för att ge 

uppsatsen ett större djup. Monarken är uppdelad i fyra huskroppar belägna i en kvadratisk 

formation. Utifrån det väljer vi att analysera huskropp A som är placerad i sydlig riktning. 

Beräkningar kommer inte att genomföras på injustering av värme och icke-manipulerbara 

radiatorer. Då detta skulle kräva en mer ingående studie samt användning av program som 

VIP+ för att få ett bra resultat. 

 

  

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:223348
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1.6 Disposition 
Uppsatsens disposition förklarar kapitlens innehåll med en kort redogörelse. 

 

 
Figur 1. Dispositionsmodell 

  

Inledning 
• Redovisar bl.a forskningsfrågor, syfte och avgränsningar. 

Teori 
• Tillämpning av teorier, begrepp, metoder och kalkyler. 

Metod 
• Redogör metodval, metod för insamling av empiri och litteraturinsamling.  

Empiri 
• Redovisning av insamlad data.  

Analys 
• Analysering av empiri.  

Slutsats 
• Resultat redovisas och kopplas med resterande studieinnehåll och syfte. 
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2.0 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet framförs den teori står som grund till arbetet och begrepp för att förstå 

uppsatsen och syftet. Ska användas som ett verktyg för att på bästa möjliga sätt analysera 

material vi får fram längre fram i uppsatsarbetet. De huvudområden vi sökt teoretisk kunskap 

inom är; energianvändning, ventilation, fönster, uppvärmningssystem, investering och 

kunskap inom strategisk och icke-strategiska investeringar. 
 

2.1 Sammanfattning 
Vi har en forskningsfråga som innefattar energi, miljö och ekonomi ur ett 

lönsamhetsperspektiv och balansen mellan miljö och ekonomi gällande investeringar. Därför 

ska vi här utveckla våra nyckelbegrepp, beräkningsmetoder och modeller som är viktiga för 

vår studie. Den teori vi sammanställt anser vi länka till de begreppen studien grundar sig på 

energi, miljö och ekonomi. 

 

Energieffektivitet ses som kvoten mellan den tillförda energin och hur mycket som utvinns ur 

samma mängd energi. Energieffektivitet är hårt kopplat till energianvändningen (Diesendorf 

2007). 

Det finns olika synsätt att se på miljö, tillväxt och investeringar. Vi har beskrivit olika 

hypoteser och antaganden från olika författare och forskare. Detta för att skapa en bred 

översikt inför analysen. 

 

I teorin tar vi även upp förhållandet mellan tillväxt och miljöbelastning. Två hypoteser 

redovisas, porterhypotesen (Brännlund & Kriström 2012). Den omvända U-kurvan 

(miljökuznetskurvan) (Hermele 2002). 

 

De åtgärder vi presenterar i teorin är åtgärder vi anser vara relevanta för studien. De åtgärder 

vi tar upp i teorin är solfångare, ventilation, fönster, injustering av värme och icke-

manipulerbara radiatorer.  

 

De valda ekonomiska beräkningsmetoderna i kapitlet är nuvärdemetoden, 

återbetalningsmetoden och livscykelkostnad-analys (LCC). Valet av beräkningsmetoderna 

återbetalning och nuvärde grundar sig på undersökningar gjorda av Alkaraan och Northcott 

(2006) vars resultat visade att namne metoder är de vanligaste vid investeringsbedömning. En 

annan faktor att se på vid investeringsbedömning är nöjdkundindex då det kan ge andra 

fördelar än bara ekonomiska.  
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2.2 Miljö och energi 
I den här delen av kapitlet kommer vi att behandla energi, miljö och samspelet mellan miljö 

och ekonomisk tillväxt.  

2.2.1 Energianvändning 
Idag används energi i stor utsträckning världen över men för ett par tusen år sedan var föda 

den enda energikälla människorna använde sig av. Människan har skaffat sig ett större behov 

av tjänster vilka är mer energikrävande. Några exempel på tjänster som kräver energi är 

belysning, värme, kyla, transport och tillverkning (Areskoug & Eliasson 2012) 

 

 
Figur 2. Procentuell fördelning av Sveriges energianvändning.  

Källa: Egen bearbetning (Areskoug & Eliasson 2012). 

 

Energi går inte att förbruka, energi kan bara omvandlas innan den återvänder till rymden i 

form av strålning. När energin används försvinner den aldrig men den blir mer utspridd och 

mindre användbar. I alla energiomvandlingar minskar inte energimängden men energikvalitén 

blir lägre. Med bakgrund av detta kan vi lösa första viktiga huvudsatsen av termodynamiken. 

Energi går inte att förstöra och kan inte skapas, bara omvandlas från en form till en annan. Vi 

kan också läsa ut termodynamikens andra huvudsats: energikvaliteten minskar i varje 

omvandlingsprocess (Areskoug & Eliasson 2012). 

2.2.2 Energi för hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling används ofta när det pratas om energi och miljö. Begreppet 

introducerades 1987 av Brundtland-kommissionen som tillsattes av Förenta nationerna (FN). I 

rapporten vår gemensamma framtid (1987) beskrivs hållbar utveckling som: 

 

”Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Areskoug & Eliasson 2012, s. 123) 

 

Målet eller idén med begreppet hållbar utveckling är att människan inte ska urholka jordens 

naturresurser, inte släppa ut miljö- och hälsofarliga utsläpp samt inneha en ekonomisk och 

social rättvisa. Målet är att skapa långsiktigt hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt (Areskoug & Eliasson 2012). 

  

Det finns ett handlingsprogram för en hållbar utveckling, Agenda 21-dokumentet. Det är ett 

gemensamt globalt antagande för att skapa och uppnå en hållbar utveckling, både ekonomiskt, 
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Sveriges energianvändning 

Industri

Inrikes transporter

Bostäder och service

Övrigt



  

14 

 

socialt och ekologiskt. Det antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de 

Janeiro (Areskoug & Eliasson 2012). 

Miljöfrågor är ofta motstridiga gentemot ekonomi och det sociala. Sveriges riksdag har 

antagit 16 nationella miljömål, som behandlar miljö- och överlevnadsfrågor. Ett av 

miljömålen är att begränsa klimatpåverkan och minimera halten av växthusgaser (Areskoug & 

Eliasson 2012). 

2.2.3 Tillväxt och miljöbelastning 
Enligt Brännlund och Kriström (2012) finns det tre olika synsätt att se om miljön sätter 

gränser på den ekonomiska tillväxten. Det första synsättet, vilket skulle kunna kallas 

”pessimister” innebär att jorden är ett slutet system och sätter en tydlig gräns för den 

ekonomiska tillväxten.  Enligt detta synsätt leder ökad ekonomisk tillväxt till ökat resursuttag 

samt miljöpåverkan. Till slut tar resurserna slut och ekonomisk tillväxt omöjliggörs 

(Brännlund & Kriström 2012). 

Det andra synsättet ”optimisternas” säger att om vi låter marknadskrafterna råda kommer 

jordens resurser aldrig att ta slut. De menar att tillväxten kan fortgå i all evighet. Optimisten 

stöder antagandet om att ökad tillväxt till en början kommer att leda till ett ökat resursuttag 

och ökat tryck på miljön. Dock menar optimisten på att ett ökat resursuttag kommer leda till 

högre resurspriser, vilket leder till att resurssnåla tekniker utvecklas. På samma sätt kommer 

ökade utsläpp att leda till högre kostnader för avfallshantering, dessa kostnader ger till följd 

mer återvinning och återanvändning.  Denna ökade tillväxt kommer då leda till mindre andel 

avfall i förhållande till producering, mindre resursåtgång per producerad enhet och detta 

skulle innebära ekonomisk tillväxt (Brännlund & Kriström 2012). 

 

Det tredje synsättet, Brännlunds och Kriströms (2012), även kallat miljöekonomens synsätt 

grundar sig på optimistens synsätt. Dock finns det ett tillägg att marknadsmisslyckanden ger 

upphov till felaktig resursallokering, vilket betyder att resurserna inte utnyttjas optimalt. 

Därmed hindrar det en långsiktig hållbar utveckling. Dem menar på att brister på definierade 

äganderätter, externa effekter och ofullständig information ger upphov till 

marknadsmisslyckande. Detta synsätt säger inte att tillväxt föranleder till miljöproblem, utan 

att redan givna priser många gånger ger felaktiga signaler. Som exempel utnyttjande av miljö-

varor och -tjänster som saknar ett pris idag (Brännlund & Kriström 2012). 

 

Hermele i boken vad kostar framtiden (2002) ser det på ett annat sätt, han menar genom 

Simon Kuznets (1955) egna exempel. När ekonomin växer i industriländerna, ökar klyftorna i 

inkomstfördelning men att det till sist sker en utveckling och utjämning av 

inkomstfördelningen, det gäller även miljön. Hermele menar att den ekonomiska tillväxten 

betyder att människor tvingas flytta, fattigdomen ökar och miljöbelastningen ökar. Men att det 

sedan vänder och blir bättre, vilket förklaras i Kuznets hypotetiska U-kurva: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figur 3. Den omvända U-kurvan, miljöKuznetskurvan. 
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Källa: Egen bearbetning (Hermele 2012) 

Figur 3 som presenteras används för att visa förhållandet mellan miljöbelastningen på Y-axeln 

och inkomstnivån (tillväxten) på X-axeln. När det gäller en resurseffektivitetsutredning som 

gjordes beskrev den ”miljöKuznetskurvan” som att tillväxt leder till förbättrad miljö då 

människor har högre vilja och mer resurser för att förbättra miljön när deras inkomst stiger, 

det finns mer svängrum för miljön i budgeten. Ekonomisk tillväxt har hittills lett till 

effektivare och mer miljövänlig teknik utvecklats, men det har resursanvändningen också 

gjort. Det är två trender ingen kan svara på vad det innebär för miljösituationen. Det är inte 

möjligt att bedöma på en generell nivå utan måste studeras på de enskilda fallen (Hermele 

2002). Kuznets fann att inkomstfördelningen har benägenhet för att vara ojämn i början av 

den ekonomiska utvecklingen, för att sedan när inkomsterna ökat, bli jämnare. 

Inkomstfördelningen har benägenhet för att sedan bli ojämnare, ju rikare ekonomin bli 

(Brännlund & Kriström 2012). 

En slutsats drogs av denna resursanvändningsutredning; 

 

”Tillväxt leder inte alltid till ökad miljöbelastning. Tillväxt och minskad miljöbelastning kan 

gå hand i hand” (Hermele 2002, s.121). 

 

Det är svårt att säga var vändpunkten ligger på miljöKuznetskurvan. Det råder även stor 

förvirring om var vändpunkten möjligen kan ligga där tillväxt går från att vara negativ för 

miljön, till att bli positiv. 

Kenneth Hermele citerar världsbanken: 

 

”Miljöproblem kan förvärras eller förbättras som en följd av inkomsttillväxt; en del förvärras 

för att därpå förbättras” (Hermele., 2002, s.121). 

 

Enligt Kågeson (1998) i sin doktorsavhandling, prövade han ett antal hypoteser och fann 

följande: 

”Det finns få, om ens några, verkliga konflikter mellan tillväxt och förbrukningen av ändliga 

resurser.” (Brännlund & Kriström 2012, s.311) 

 

”Inom OECD
1
-länderna har tillväxten inneburit en bättre, snarare än en sämre, miljö.” 

(.ibid) 

 

Brännlund och Kriström (2012) menar att ekonomisk tillväxt nödvändigtvis inte leder till att 

naturens resurser utraderas helt, detta styrks av att många typer av utsläpp och negativ 

miljöpåverkan tycks avta när länder blir tillräckligt rika (Brännlund & Kriström 2012). 

 

”Ökad tillväxt kan leda till bättre miljö, via ett samspel mellan preferenser, tekniskt kunnande 

och ökade inkomster” (Brännlund & Kriström 2012, s.27) 

 

På kort sikt kan det sägas att tillväxtökningar och miljökvalitet är motsatser då tekniken inte 

hunnit utvecklas tillräckligt snabbt för att konflikter mellan miljökvalitet och tillväxt ska 

kunna undvikas. På lång sikt ger tillväxtökningar förutsättningar för att teknikutveckling ska 

kunna ske samt att miljövärderingarna ändras vilket i sin tur ger förutsättningar för högre 

miljökvalitet. Hermele (2002) menar att denna modell av hur sambandet mellan tillväxt och 

miljöbelastning kan tänkas se ut som beskriven i figur 3 men det är inte säkert (Brännlund & 

Kriström 2012). 

                                                 
1
 Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org 2013) 
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Detta samband kan tillämpas mellan ekonomi och miljö. I början är det industriella 

fundamentet litet och utsläppen små. När ekonomin växer tenderar utsläppen att öka och i 

detta stadium är efterfrågan på materiell välfärd relativt stor. När konsumtionen ökar så avtar 

nyttoökningen relaterad till konsumtion och istället ökar betalningsviljan för miljökvalitet. 

Under denna process ökar teknisk utveckling vilket innebär att man kan producera mer vid en 

given nivå på utsläppen. Produktionen blir effektivare och utnyttjar mindre material och 

energi per enhet. Detta ger i sin tur positiva effekter på miljön (Brännlund & Kriström 2012). 

 

Hur lång tid det tar för vändningen är oklart även om tillväxten fortsätter öka. Maynard 

Keynes som var och är en känd brittisk ekonom (Schumpeter 1946) kommenterar åsikterna 

som påstår att allt ordar sig på lång sikt genom följande citat: 

 

”på lång sikt är vi alla döda” (Hermele 2002, s.126) 

 

Det finns negativa aspekter med U-kurvan. För det första kan miljöproblemen i ett land som 

ska vara i vändpunkten till höger i kurvan bli positivt och kanske minska men att det samtidigt 

ökar i de länder som producerar varorna landet i fråga importerar. 

U-kurvans minskade utsläpp behöver inte nödvändigtvis betyda att miljöbelastningen blir 

mindre. Det kan vara så att försämringen bara sker i långsammare takt (Hermele 2002). 

 

Porterhypotesen innebär att ekonomisk tillväxt och en bättre miljökvalitet kan gå hand i hand; 

en strängare miljöpolitik ger miljöfördelar och högre ekonomisk tillväxt (Brännlund & 

Kriström 2012). 

Många har uppfattningen att ökade miljökrav medför ökade kostnader av olika slag för 

företag. Ökade kostnader leder till försämrad konkurrenskraft genom att produktiviteten 

försämras. Hårdare miljökrav och försämrad konkurrenskraft brukar föras samman till två 

faktorer. Den första är att miljöinvesteringar tränger undan eller sker på bekostnad av vanliga 

produktiva investeringar. Den andra effekten är att ökade miljökrav leder till sämre 

produktivitet för att företagen då får mindre handlingsutrymme, detta innebär högre 

produktionskostnader i förhållande till deras konkurrenter. Det finns en mängd 

förklaringsansatser men vilken vi än väljer är den allmänt utbredda uppfattningen att 

miljöregleringar leder till försämrad konkurrenskraft (Brännlund & Kriström 2012). 

 

Detta påstående ifrågasattes starkt under 1990-talet av Harvardprofessorn Michael Porter 

(1995).  

Porter menade att ökad klarhet i miljöpolitiken, om det tillämpas på rätt sätt, kan det leda till 

högre produktivitet eller fördelar i någon form och därmed förbättrad konkurrenskraft och 

detta leder i slutändan till ökad tillväxt. Porter menar att sambandet mellan miljöpolitik och 

konkurrens (produktivitet) till största delen ligger till grund för ett felaktigt synsätt. Synen på 

miljöregleringar ses i ett alltför statiskt perspektiv. I denna typ av värld där företagen minskar 

sina kostnader ger miljöregleringar oundvikligen ett upphov till kostnader och lutar åt att 

minska de inhemska företagens möjligheter till att konkurrera på en internationell marknad. 

Denna miljöreglering enligt porthypotesen påverkas företag via två kanaler, direkt och 

indirekt. Den direkta kanalen är via produktutveckling som ökar produktvärdet och 

konkurrenskraften. Den indirekta är produktivitetsförbättringar som leder till lägre kostnader 

för företaget och därmed förbättrad konkurrenskraft. Detta kan ske direkt via förändringar i 

företagets interna organisation och högre effektivitet eller indirekt via investeringar i 

forskning och utveckling. Miljöregleringar kan ge upphov till investeringar i ny teknik och 

forskning och utveckling (Porter & Van der Linde 1995). 
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Miljöregleringar, enligt porter kan bidra till att företag i allmänhet blir mer miljömedvetna 

och att dessa regleringar reducerar den osäkerhet som är förknippad med investeringar. 

Uppstår miljöregleringar måste företag göra miljövänliga investeringar vilket reducerar 

antalet andra alternativ (Porter & Van der Linde 1995). 

Brännlund och Kriström (2012) kritiserar porterhypotesen, de menar att Porters argument för 

sin hypotes kan kritiseras på flera punkter. De menar att företag frivilligt kan välja att göra de 

investeringar och de utsläppsminskningar som innefattas av Porters resonemang. Att de inte 

väljer dessa frivilligt antyder att sådana investeringar är olönsamma. Dock ger miljöavgifter 

och andra styrmedel incitament för företagen att söka efter förbättringsmöjligheter. De menar 

att porters hypotes i sådant fall innefattar outnyttjade förbättringsmöjligheter som iså fall 

kommer fram genom strängare miljöregleringar, piska och morot scenariot. De menar att 

miljöinvesteringar tränger undan andra investeringar som kanske hade lett till större 

produktivitetsvinster, hänsyn måste tas till alternativkostnaden (Brännlund & Kriström 2012). 
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2.2.4 Energieffektivisering 
Energieffektivisering har idag blivit ett aktuellt ämne då nya direktiv från EU har lagstiftats 

och att framtida miljöproblem kommer allt närmare. Bland annat har kalla vintrar och höga 

elpriser varit faktorer som bidragit till ett större intresse för just energieffektivisering. 

Bebyggelsen står för ca 40 % av energianvändningen i Sverige vilket visar att det finns 

potential för förbättring i sektorn (Energiläget, 2012). Under 1970-talet präglades 

energipolitiken i stor utsträckning av de två oljekriserna 1974 och 1979.  Oljekrisen 1974 

berodde på Oktoberkriget 1973 vilket resulterade i att OPEC
2
-länderna minskade sin 

oljeproduktion och en prischock blev resultatet. 1979 års oljekris var orsakad av den iranska 

revolutionen som skapade turbulens i världsekonomin samtidigt som miljörörelser växte fram 

där energifrågorna väcktes. Sammantaget var det 1970-talet som kom att bli grogrund för att 

pröva idéer och utmaningar som tidigare inte var aktuella. Det var nu som bostäder med lägre 

energianvändning utvecklades genom pionjären och arkitekten Hans Eeks samarbete med 

Wolfgang Feist, studerande i Sverige (Andrén & Tiren 2012). 

 

Det finns ett antal övergripande mål för energieffektivisering i Sverige och EU: 

 50 % förnybar energi inklusive vattenkraft 

 10 % förnybar energi i transportsektorn 

 20 % effektivare energianvändning i byggnader 

(Andrén & Tirén 2012) 

 Andelen förnybar energi ska i Sverige vara 50 % till år 2020 och inom EU ska andelen 

förnybar energi ligga på 20 % 

 Minska utsläpp av växthusgaser inom Sverige med 40 % och inom EU med 20 % 

(Energläget 2012) 

 

Det finns tre EU direktiv inom energieffektiviseringsområden:  

 

 Byggnaders energiprestanda: Striktare byggnormer, samt lag om energideklarationer 

på fastigheter. Det skapar ett ”tryck” på utvecklingen och att företag konstant försöker 

förbättra byggnader som i sin tur skapar en energieffektivisering.  

En byggnads energiprestanda är ett mått på byggnadens energianvändning som ger en 

vägledning om dess energieffektivitet och uttrycks normalt i kWh/m
2
. I 

myndighetssammanhang definieras energiprestanda som den mängd energi som 

behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt 

bruk av byggnaden under ett år (Andrén & Tirén 2012). 

 

 Ekodesigndirektivet: Främjar utvecklingen av mer energieffektiva produkter som 

ledlampor och missgynnar dåliga ineffektiva produkter som glödlampor. Ett direktiv 

som energieffektiviserar produkterna vilket också bidrar till den totala 

energieffektiviseringen. 

 Energieffektiviseringsdirektivet: Samlingsbegrepp för energieffektivisering.  

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2012) 

 

  

                                                 
2
 OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries (opec 2013) 
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2.2.5 Energiprisutvecklingen 
Energipriserna har ökat stadigt och en allt snabbare ökning har konstaterats under de senaste 

tio åren. Utvecklingen av priset påverkas av en rad olika faktorer, som i alla 

marknadsekonomier styrs ett pris av efterfrågan och tillgång, politiska styrmedel t.ex. 

beskattningar och subventioner är andra faktorer som påverkar. En mer sammansvetsad 

energimarknad, nordisk och europeisk har medfört kraftigt ökade energipriser i Sverige.  Den 

allt mer öppna energimarknaden och att överföringskapaciteten byggts ut innebär att det nu är 

möjligt att sälja el där betalningsviljan är som störst. Enligt Andrén och Tirén (2012) har 

elpriserna mer än fördubblats i Sverige sedan år 2000 (Andrén & Tirén 2012). 

 

2.2.6 Naturgaspris 
Naturgaspriset ligger enligt Varbergs energi och Öresunds kraft på cirka 0,80- 0,84 kr/kWh. 

(Varbergs energi (2013), Öresundskraft (2013). Därför tycker vi att ett pris på 0,82 kr/kWh är 

ett rimligt antagande i våra beräkningar.  

 

Energipriset är en intressant faktor när en energiinvestering ska göras, för att veta betalning- 

och intäktsflöden vilket senare resulterar i ett resultat, huruvida investeringen är lönsam eller 

inte. 

2.3 Energieffektiviseringsåtgärder 
Här kommer vi att redogöra för de åtgärder vi valt att analysera, energifönster, Solfångare och 

ventilation. 

2.3.1 Energifönster och solskyddsglas 
Fönster har en viktig del inom energieffektivisering. Det finns flera olika modeller av fönster 

och dess prestanda kan variera kraftigt.  

Den energieffektivaste varianten är energimärkt på grund av att det ska underlätta för 

konsumtenter att både välja rätt men även underlätta energideklarering. Energieffektiva 

fönster har ett värmereflekterande skikt, har tre lager av glasskikt och en ädelgas som fylls 

mellan de tre glasskikten. Med en sådan konstruktion nås ett U-värde under 0,1 d v s dubbelt 

så effektivt som ett vanligt treglasfönster och tre gånger så effektivt som ett tvåglasfönster. 

Utöver energifönster finns alternativet att installera solskyddsglas. Solskyddsglaset har idag 

utvecklats till den grad att det går att stänga ute två tredjedelar av den totala solvärmen (Gross 

2010). 

U-värde är ett mått på värmeförluster, det vill säga hur bra fönstret isolerar. 

(energimyndigheten 2013, fönster och dörrar). Med det värmereflekterande skiktet menas ett 

mycket tunt skikt av ett metalliskt material med bra värmereflekterande egenskaper men 

samtidigt har en mer eller mindre 100 % solinstrålning. Värmereflekterande skikt är skapade 

av varierande material beroende på fabrikatör men de vanligaste materialen i lågemissionsglas 

är baserade på silver eller tennoxid. Man skiljer även mellan två olika typer av 

värmereflekterande skikt. Lågemissionsglas släpper in mycket av solinstrålningen medan 

solskyddsglas släpper in synligt ljus men blockerar resterande ljus så mycket som möjligt 

vilket bidrar till att minska övervärmning under sommarhalvåret. (Gross 2010). 

Allmänt är skillnaden mellan fönster stor. Med ett bra fönster kan uppvärmningsbehovet 

under vinterhalvåret minska och under sommartid kan fönstret minska kylbehovet och skydda 

från buller. (Energifonster, 2013, energimärkning)  
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2.3.2 Solfångare 
Solen är av central betydelse för mänskligheten. Energin (solinstrålningen) som träffar 

jordens yta innehåller våglängder som sträcker sig från det ultravioletta(det osynliga ljuset) 

till infrarött ljus (värmestrålning) där majoriteten av energimängden härstammar från det 

infraröda området. Det är vitalt att ha kunskap om detta då det krävs att solens hela 

våglängdsområde ska kunna absorberas för att få ett bra tillvaratagande av solinstrålningen. 

Material och ytskikt med hög andel absorption och låg andel emittans är att föredra.  

Dock är det bara en bråkdel av solens energi som når jordens yta. Solinstrålningen har en 

medeleffekt på 1370 w/m
2
 på en yta som är vinkelrät mot solen. Värdet 1370 w/m

2 
kallas 

solarkonstanten och är alltså den medeleffekt som finns utanför vår atmosfär. Väl innanför 

atmosfären reflekteras en del tillbaka ut i rymden och en andel absorberas av ozon, koldioxid 

och syre som finns i vår atmosfär. Vattenånga påverkar också den totala solinstrålningen då 

även den absorberar en liten del. Det är efter alla absorptions hinder som solinstrålningen blir 

tillgänglig för oss dvs. når markytan. En medeleffekt av 1000 W/m
2 

är ett värde som går att 

räkna med när ett investeringsbeslut av solfångare är aktuellt. Dock är det annorlunda längs 

ekvatorn då både vinkeln mot solen (infallsvinkeln) är mer optimal och att atmosfären är 

kortast vid ekvatorn, dvs. det är en lägre grad av absorptions hinder. I ökenområden ligger 

medeleffekten på solinstrålningen kring 2500 w/m
2
 (Andrén 2007). 

 

Hur solfångarna ska vara vinklade beror på hur solen står sig i skyn. Normalt är den optimala 

placeringen av solfångarna ett rakt söderläge med 25-60 graders lutning från horisontalplanet. 

I flerbostadshus kan solvärmeanläggningar fungera som viktiga komplement till det befintliga 

uppvärmningssystemet. VVS-systemet (varmvattencirkulationssystemet) har även 

värmeförluster som bör tas till hänsyn när solfångare installeras till flerbostadshus. 

Värmeförlusten brukar uppskattas till 20 % av tappvarmvattenbehovet på årsbasis vilket gör 

en investering av solfångare mer attraktivt. (.ibid)  

 

Verkningsgraden är förhållandet mellan tillförd energi (solinstrålningen) och den nyttiggjorda 

energin (värmeutbytet). Detta samband anges i kW eller procent (Andrén 2007). Alla 

processer har förluster vilket ger en verkningsgrad på en viss energiomvandling. Exempelvis 

ger elektrisk energi en mycket hög verkningsgrad på kanske 95 % men om den utnyttjas till 

värmeprocesser kan verkningsgraden begränsas till 40-50 %. Det kanske viktigaste för ett 

flerbostadshus är nog ändå bränslereduktionen solfångare kan bidra med. Istället för att stirra 

sig blind på solvärmesystemets värmetillförsel kan värmereduktionen vara mer intressant. Om 

solfångarna producerar 400 kWh/m
2
 och år men den egentliga bränslebesparingen kan uppgå 

till 800 kWh/m
2
 är det en stor skillnad på resultat beroende på hur det ses (Andrén 2007). 

 

Det finns två olika typer av solfångare: 

Plana solfångare: Den plana solfångaren är den som är mest testad och använd, den består 

utav en glasad låda, i lådan finns så kallade absorbatorer, vilket är svarta metallplattor som 

fångar solinstrålningen och på dessa sitter rör som det cirkulerar vatten i. Årsutbytet för plana 

solfångare är ca 300-530 kWh/m
2
. (energimyndigheten 2013, solvärme) 

 

Vakuumsolfångare: Detta är en konstruktion som består utav glastuber istället för en glasad 

låda. Glastubernas uppbyggnad kan variera men grunden är att det finns vakuum i tuberna 

som minimerar att värmestrålningen då vakuum inte leder varken kyla eller värme. Årsutbytet 

för vakuumsolfångare är 450-800 kWh/m
2
. Vakuumsolfångare är alltså effektivare än plana 

solfångare, men dem är också dyrare. (.ibid) 
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2.3.3 Ventilation 
Ventilation behövs för att byta ”gammal” mot ”ny” luft och för att skapa ett bra och 

välbehagligt inomhusklimat. Det finns många sätt att ventilera på men på sommaren är det 

enkelt. Då kan den klassiska fönstervädringen användas. Det kallare halvåret är däremot 

svårare, hur ventilation ska fungera utan att öka energianvändning på grund av värmespill. 

Äldre hus använder sig oftast utav självdragssystem, S-system. Det betyder att kall luft 

kommer in mot den varma byggnaden. Den nya luften värms upp och stiger mot taket och tar 

sig ut genom otätheter i byggnaden. Det betyder att det måste vara temperaturskillnad mellan 

inne och uteluften, är det inte någon temperaturskillnad så står luften stilla i byggnaden och 

ventilationen blir väldigt ineffektiv. Med självdragssystem går det inte att kontrollera 

luftflödena och energiförlusterna kan bli väldigt stora (Energifönster, 2013, ventilation och 

ventiler). 

I nyare bostäder används inte detta system utan tekniska system som bygger på fläktar. Ett av 

dem är frånluftssystem, F-system. Ny luft tas utifrån och låter den gamla sugas ut via en fläkt 

(.ibid). 

 

Ett annat alternativ är att använda ett från- och tilluftsystem, FT-system. Då stys både luften 

in och luften ut via en mekanisk fläkt (Energimyndigheten 2013, ventilation). 

 

Ett fjärde system som finns är från och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX-system. 

Detta system styrs inte av vädret och är dessutom energieffektivt. Värmen i frånluften 

återvinns, samtidigt kan tilluften värmas och renas som i FT-system, vilket inte går i F-system 

eller S-system. I ett FTX-system finns en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt som ventilerar 

huset genom två kanalsystem. Värmen i frånluften återförs till en värmeväxlare där den kalla 

uteluften är. Genom att återvinna värmen på detta sätt kan energibesparing göras med ca 50-

80 % jämfört med om värmen inte återvinns (Energimyndigheten 2013, FTX-system). 

 

Det finns två versioner av värmeväxlare; Plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare: 

 

 Plattvärmeväxlare kallas även korsströmsvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare 

och är den vanligaste typen värmeväxlare på marknaden. Systemet används i första 

hand i flerfamiljehus som monarken då den varma och svala luften i värmeväxlaren 

aldrig blandas utan den varma luften värmer aluminiumplåtar, därefter den kallare 

luften tar upp värmen. Korsströmsvärmeväxlare 50-60 % och motströmsvärmeväxlare 

kan komma upp i 90 %. 

 

 Roterande värmeväxlare är uppbyggd runt ett roterande hjul som består av 

aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn. Rotorn värmer i sin tur 

upp den kalla tilluften. Problemet denna konstruktion stöter på är att det finns en risk 

för överläckning av förorenad frånluft till tilluftssidan. (Svensk ventilation 2013) 
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2.4 Ekonomi 
I ekonomidelen presenteras olika beräkningsmetoder, kalkyler för underlag till beslut, 

strategiska och icke-strategiska investeringar. 

2.4.1 Investering 
Historiskt sett visar det sig att de utvecklingsländer som efter krigstider har haft en snabb och 

stark ekonomisk tillväxt är de länder som formulerat en investeringsstrategi (Hermele 2002). 

 

Med en investering menas kapitalanvändning eller ekonomisk satsning som får långsiktiga 

betalningskonsekvenser (Holmström & Lindholm 2011). Betalningskonsekvenser innebär 

inbetalningar och utbetalningar på lång sikt (Skärvad & Olsson 2007). Det är allmänt känt att 

de strategiska fördelarna av investeringsprojekt ofta beror på konkurrenskraftig positionering 

som fås genom ökad kvalitet, effektivitet, innovation och kundtillfredsställelse (Alkaaran & 

Northcott 2005). Det finns en mängd olika investeringar, både materiella och immateriella 

(Skärvad & Olsson 2007). De kan också vara av strategisk, taktisk eller operativ karaktär 

(Holmström & Lindholm 2011).  

 

Investeringskalkyleringens huvudsyfte är att förse företagets beslutsfattare med ett 

beslutsunderlag (Holmström & Lindholm 2011). Oftast förknippas ordet investering med 

investeringar i anläggningstillgångar såsom fastigheter, inventarier och maskiner. Investering 

syftar oftast till att öka företagets lönsamhet (Skärvad & Olsson 2007). Meningen är att 

investeringarna lönar sig bättre än den alternativa kapitalanvändningen (Holmström & 

Lindholm 2011).  

 

Detta kan ske genom rationaliseringsinvesteringar, vilket menas med att investeringar som 

görs för att sänka kostnaderna i företaget. Lönsamheten kan ökas genom intäktshöjande 

investeringar (Skärvad & Olsson 2007).  

Det finns investeringar som bara innebär kostnader och som oftast är en följd av lagstiftning 

eller myndighetsbeslut (Holmström & Lindholm 2011). Alla investeringar syftar inte till att 

höja lönsamheten, inte i första hand i alla fall. Miljöinvesteringars syftar till att förbättra 

miljön, dessa investeringar kan också ge lönsamhet men det primära målet är miljön (Skärvad 

& Olsson 2007). 

Miljöinvesteringar kan vara frivilliga eller framtvingade av lagstiftning (Skärvad & Olsson 

2011). Andra investeringar kan till exempel vara finansiella investeringar vilket kan innebära 

investeringar i form av värdepapper, aktier, obligationer m.m. Eller som det nämndes ovan, 

immateriella investeringar vilket kan vara stärkandet av varumärken eller få företaget att byta 

image.  
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2.4.2 Strategiska eller icke strategiska investeringa 
Alkaraan och Northcott (2006) skriver i sin artikel a role for emergent analysis tools? om hur 

det finns olika sorters kapitalinvesteringar för företag att göra och hur företag skapar 

beslutsunderlag för investeringar. Empiriska undersökningar har utvecklat rapporter om hur 

beslutsfattandet för kapitalinvesteringar görs rent generellt. Men även fast strategiska 

kapitalinvesteringar har en viktig roll i ett företag har det inte gjorts seriösa försök med att 

återge hur beslut tas för dessa komplexa investeringsprojekt. Med strategisk investering 

menar Alkaraan och Northcott (2006) en investering med stora risker, investeringar som ska 

producera ett resultat som är immateriellt (där en miljöinvestering kan vara en strategisk 

investering för att höja anseendet för företaget eller ge företaget en långsiktlig vinst vilket 

kommer diskuteras i analysen) eller en investering som på lång sikt påverkar företagets 

resultat (Alkaraan & Northcott 2006). 

 

Idag finns det en förståelse av hur investeringsbeslut tas i praktiken men då har Alkaraan och 

Northcott (2006) funnit att det brister i information och forskning för huruvida strategiska och 

icke-strategiska investering förhåller sig till varandra. Det brister även i undersökningen om 

vilka framväxande beräkningsmetoder som används för strategiska investeringar. 

 

Flertalet undersökningar har gjorts i ämnet om vilka sorters beräkningsmetoder företag 

använder sig av när ett beslut om en kapitalinvestering ska göras. Beräkningsmetoder som 

återbetalningsmetoden eller nuvärdemetoden togs upp i undersökningen men resultaten har 

varit väldigt inkonsekventa. Det är även svårt att veta om denna inkonsekvens beror på 

skillnader i befolkningsmängd, urvalsstorlekar eller att frågorna som använts har påverkat 

resultatet i de empiriska undersökningarna. Dr. Frank Lefley som är en regelbunden referens 

av Alkaraan & Northcott (2006) rapport gjorde en studie om det och fick fram resultatet att 

återbetalningsmetoden (Alkaraan & Northcott 2006) eller pay-back som det heter i engelskan 

(Brealey, Myers & Allen 2011). användes av 94 % av de undersökta företagen i 

Storbritannien och 69 % använde sig av nuvärdemetoden och internräntemetoden (Alkaraan 

& Northcott 2006) som är en metod som visar ett mått på vilken genomsnittlig årlig 

avkastning en investering har gett företaget (Brealey, Myers & Allen 2011 ). Slutsatsen drogs 

av Lefley att resultatet kan indikera att användet av avancerade beräkningsmetoder började 

minska och istället ersattes med enklare metoder som exempelvis återbetalningsmetoden för 

strategiska investeringar. Dock antydde andra undersökningar på att bland annat 

känslighetsanalys var den mest använda tekniken för att analysera risken för 

investeringsprojekt, även nuvärdemetoden blev den mest populära metoden i undersökningar 

gjorda av andra forskare (Alkaraan & Northcott 2006). 

 

Istället för att endast motivera strategiska investeringsprojekt och deras förmåga att skapa 

ekonomiskt värde för företag ska hänsyn tas till en annan faktor. Faktorn där strategiska 

investeringar bidrar till konkurrenskraftig strategi. Produktkvalitet och passform med 

företagets affärsstrategi och förbättrad konkurrenskraft är faktorer som identifierats som 

viktiga influenser för beslutfattandet av strategiska investeringar. Det är dessa immateriella 

resultat som är svåra att mäta och värdesätta genom att använda de konventionella metoderna 

som är nämnda ovan. Vissa forskare som Alkaraan och Northcott (2006) nämner pekar på att 

riskanalyser samt finansiella analyser har en förvånansvärt liten inverkan på beslut på 

strategiska investeringar medan andra forskare säger det motsatta, vare sig det handlar om en 

strategisk eller en icke-strategisk investering. 
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Tabell 1 visar hur viktigt icke-finansiella faktorer är i samband med strategiska 

investeringsprojekt finns med i artikeln av Alkaraan och Northcott (2006). Med en skala från 

1 (inte viktigt) till 5 (mycket viktigt) har företagen fått 10 alternativ att svara på.  

 

 
 

Tabell 1. Visar icke-finansiella faktorer i samband med strategisk investering 

 1 2 3 4 5 Genomsnitt 

1-5 
Att det överensstämmer 

med företagets strategi 

0 % 0 % 7,2 % 41 % 51,8 % 4,4458 

Förbättrad företagsimage 7,2 % 36,1 % 38,6 % 14,5 % 3,6 % 2,7108 

Kundernas krav 4,8 % 1,2 % 12,1 % 50,6 % 31,3 % 4,0241 

Hålla jämna steg med 

konkurrenter 

6 % 3,6 % 22,9 % 51,8 % 15,7% 3,6747 

Skapa större flexibilitet i 

tillverkningen  

9,6 % 8,4 % 26,5 % 49,4 % 6,1 % 3,3373 

Möjligheten att expandera i 

framtiden 

1,2 % 12,1 % 30,1 % 49,4 % 7,2 % 3,4940 

Kvalitet och tillförlitlighet 

av outputs 

3,6 % 2,4 % 28,9 % 50,6 % 14,5 % 3,6988 

Förbättrade processtider i 

produktion 

10,8 % 12,1 % 47 % 21,7 % 8,4 % 3,0482 

Reducera lager nivåer 12 % 16,9 % 41 % 25,3 % 4,8 % 2,9398 

Experimentera med ny 

teknologi 

13,3 % 27,7 % 36,1 % 21,7 % 1,2 % 2,6988 

Källa: Egen bearbetning (Alkaraan & Northcott 2006). 

 

Som siffrorna visar har icke-finansiella faktorer en del vikt när beslut om strategiska 

investeringar ska göras. Att investeringen överensstämmer med företagets strategi var den 

absolut viktigaste faktorn för företagen i fråga. Kundernas krav, hålla jämna steg med 

konkurrenter, kvalitet och tillförlitlighet av outputs, möjlighet att expandera i framtiden och 

skapa större flexibilitet i tillverkningen var de faktorer som fick majoritet av sina röster på 

viktigt eller mycket viktigt (Alkaraan & Northcott 2006). 
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2.4.3 Återbetalningsmetoden  
Även kallad pay-off-metoden, är en metod som räknar antal år det tar innan det ackumulerade 

kassaflödet är lika med den initiala investeringen. Återbetalningsregeln säger att ett projekt 

bör godtas om återbetalningstiden är mindre än den angivna tidsramen (Brealey, Myers & 

Allen 2011). 

Hänsyn behöver inte tas till kalkylränta eller ekonomisk livslängd vilket gör metoden relativt 

enkel att använda men samtidigt är det också dess svaga punkt då flera faktorer inte räknas 

med (Macheridis 2005). De punkter som inte räknas med och därför ger en missvisande bild 

är: 

1. Återbetalningsmetoden ignorerar alla kassaflöden efter avbrottsdatumet 

2. Återbetalningsmetoden ger lika stor vikt till alla kassaflöden före avbrottsdatumet. 

För att återbetalningsmetoden ska kunna användas korrekt måste lämpligt avbrottsdatum 

bestämmas. Används samma avbrottsdatum oavsett ett projekts livstid kommer det hända att 

det accepteras många dåliga kortlivade projekt och förkastar många bra långlivade (Brealey, 

Myers & Allen 2011). 

 

 

 
                   

 
G = grundinvestering 

a= Inbetalning 

(Brealey, Myers & Allen 2011). 

 

Vi har valt denna metod för att få en snabb överblick över hur lång tid det tar innan 

investeringen betalat sig och få ett tidsperspektiv. Metoden kommer användas som ett 

komplement till nuvärdemetoden som beskrivs nedan.  

2.4.4 Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden, även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och 

kapitalvärdemetoden (Macheridis 2005).   

 

Metoden innebär att investeringens framtida in- och utbetalningar (betalningsströmmar) 

räknas om till tiden när grundinvesteringen (C0) genomfördes och pengarna ”flyttas” bakåt i 

tiden. Detta kallas att betalningsströmmarna diskonteras. Det finns två anledningar till varför 

kassaflödena diskonteras: 

 

1. En krona idag är värd mer än en krona imorgon 

2. En säker/riskfri krona är värd mer än en riskabel krona 

(Brealey, Myers & Allen 2011). 

Nettonuvärde (NPV) och nuvärde (PV) är numeriska uttryck av dessa två grundläggande 

idéer.  

När det gäller nettonuvärdesberäkning finns det tre punkter som är viktiga att tänka på: 

 

1. En krona idag är värd mer än en krona imorgon, tidsvärdet spelar roll 

2. Nettonuvärde beror på förväntade framtida kassaflöden från projektet/investeringen 

och alternativkostnaden för kapital 

3. Eftersom nuvärde är mätt i dagens krona, betyder det att projekten kan läggas ihop. 

Dock kan detta ge en missvisande bild. T.ex. ett projekt (B) har negativt nettonuvärde, 

ett annat projekt (A) har positivt nettonuvärde, lägg ihop dessa projekt (A+B), då 
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måste dessa projekt ha lägre nettonuvärde än A har ensamt. Därför kan det vara 

missvisande och dåliga projekt (B) kan accepteras, som ser bra ut med ett annat 

projekt (A). Nettonuvärde beror enbart på ett projekts kassaflöden och 

alternativkostnaden för kapital (Brealey, Myers & Allen 2011). 

 

Om betalningsströmmarna är felaktiga blir beräkningen missvisande. Grundinvesteringen och 

restvärdet inkluderas i beräkningen, restvärdet innebär vad investeringen är värd efter 

förbrukning eller försäljning. Om investeringens nettonuvärde är större än noll är 

investeringen lönsam och den bör genomföras. Uppvisas ett nettonuvärde som är mindre än 

noll bör investeringen inte genomföras (Brealey, Myers & Allen 2011). Väljer investeraren 

mellan olika investeringar, ska investeringen med högst nuvärde väljas. Diskonteringsräntan, 

även kallad kapitalkostnad som används vid nettonuvärdesberäkningar, är en 

alternativkostnad. Vilket innebär kostnaden för det alternativ som inte valts att nyttjas. 

En enklare definition av nettonuvärde är att nettonuvärdet är skillnaden mellan ett projekts 

värde och dess kostnad (Brealey, Myers & Allen 2011). 

 

Investeringar kan göras i fysiska- och icke fysiska objekt, t.ex. marknadsföring, IT, forskning 

och liknande investeringar som inte går att ta på men som ändå förväntas ge framtida 

inbetalningar som är svåra att beräkna. När det gäller kapitalinvesteringar finns det två regler 

att följa: 

 

Nuvärderegeln: Acceptera investeringar som har positiva nettonuvärden, samt 

avkastningsregeln som säger: Acceptera investeringar som ger avkastning som överstiger dess 

alternativkostnad för kapital. Företag bör acceptera alla projekt som är värda mer än vad dem 

kostar. Företag behöver leta fram projekt och investeringar med positiva nettonuvärden 

(Brealey, Myers & Allen 2011). 

För att få fram nettonuvärdet finns följande formel till användning: 

 

         
  

      
  

  

      
    

  

      
 

 

C0 = Grundinvestering 

C1 = Kassaflödet (betalningsströmmarna) 

r= Diskonteringsränta (kapitalkostnad) 

t= Specifikt år  

(Brealey, Myers & Allen 2011). 

 

Denna typ av räknemetod är användbar för oss när vi ska beräkna 

energieffektiviseringsåtgärder. Då kommer en investering att behöva göras och 

nuvärdemetoden kommer då att hjälpa oss att se investeringens in- och utbetalningar under en 

längre tidsperiod, samt om investeringen är lönsam att göra. Den är mer komplex än 

återbetalningsmetoden och därför mer noggrann och tar dessutom hänsyn till tiden.  

2.4.5 Nettonuvärdekvot 
Räknas det på flera olika investeringar som konkurrerar med varandra kan det vara bra att 

använda nettonuvärdekvoten. Denna metod ger en tydlig bild, då den visar vilket alternativ 

som är mest lönsamt. Uträkningen visar avkastningen för varje satsad krona. För att veta 

nettonuvärdekvoten måste först nettonuvärdet och grundinvesteringskostnaden beräknas.  
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Nettonuvärdekvot: Nettonuvärde/ grundinvestering = Nettonuvärdekvot. 

(Ax, Johansson & Kullvén 2009). 

 

Denna metod använder vi för att se vad avkastningen blir på varje satsad krona vilket ger en 

överskådlig bild över lönsamheten i investeringen per krona.  

2.4.5 Nöjdkundindex (NKI)  
Kunder möter oftast ett brett utbud av produkter och tjänster som kan tillfredsställa ett visst 

behov.  Kunder formar förväntningar om värde och kundtillfredställelse om olika erbjudande 

på marknaden. Nöjda kunder kommer att köpa igen, medan missnöjda kunder kommer att gå 

till konkurrenten. Det handlar om att sätta rätt nivå på förväntningarna, för låga förväntningar 

kommer inte att attrahera kunder. För höga förväntningar kommer att få kunderna missnöjda 

(Armstrong & Kotler 2007). 

 

Missnöjda kunder sprider lätt missnöje till andra kunder, vilket skapar en negativ 

kedjereaktion. Missnöjda kunder visar ofta inte sitt missnöje för företaget, därför är det viktigt 

att kontinuerligt mäta kundernas tillfredställelse genom nöjd kund index (NKI) (Armstrong & 

Kotler 2007). 

 

Ett sätt att mäta kundernas tillfredställese är genom att använda ett så kallat 

kundtillfredsställselseindex. Ett sådant index konstrueras och används när det är flera olika 

aspekter som skall mätas (Ax, Johansson & Kullvén 2009) 

 

Ett exempel för ett index för restauranggäster kan se ut på följande sätt: 

Miljö 3,0 

Service 3,4 

Komfort 4,5  

Städning 4,5 

Mat 4,0 

Mottagande 2,7 

Beräkning på det samlade måttet på kundtillfredsställelsen blir:  

  
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
   

 

 
     

 

 
        

 

3,78 blir värdet på kundtillfredsställelseindexet (Ax, Johansson & Kullvén 2009). 

 

Ett annat exempel på nöjd kund index, från statistiska central byrån (SCB 2013): 

Dem använder sig av tre indikatorer, frågor. Som dem utvecklat själva, dessa frågor ligger till 

grund för deras nöjdkundindex: 

1. Hur nöjd personen är med verksamheten i dess helhet 

2. Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 

3. Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan 

 

Frågorna är formade på det viset att det är en skala 1-10 på varje fråga, inte alls nöjd (1) – I 

högsta grad nöjd (10).  När beräkning av NKI skall ske används en formel: 

NKI = [((a+b+c)/3) -1) / 9] * 100 

Exempel: fråga 1 får medelbetyget 7,0, fråga b får 9,5 och fråga c får 3,0 

Då blir NKI = ((7,0+9,5+3,0) / 3) – 1) / 9] * 100 = 61 (statistiskacentralbyran 2007). 

 

NKI utformas efter verksamhetens behov. Enkäter, frågor eller på annan basis. Beräkning av 

NKI kan ske på olika sätt beroende på verksamhet.  
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Vi kommer att jämföra dessa två teorier med Fabos egna NKI modell för att se likheter och 

skillnader. Vi har valt att använda nöjdkundindex för att få en annan beslutsfaktor än 

lönsamhet. 

2.4.6 Livscykelkostnad 
Livscykelkostnad kallas ofta för LCC som står för Life Cycle Costing och är en analysmodell 

för att förklara den totala kostnaden för produkter, investeringar och dyl. genom hela dess 

livslängd. Det är ett speciellt angreppssätt som utforskar alla kostnadsdelarna av en 

investering. Resultatet av en LCC analys är till stor hjälp när ett beslut ska tas om en 

investering ska göras eller inte (Vogl 2011). 

De synliga kostnaderna av ett köp eller en investering är bara en liten del av den totala 

kostnaden. Synlig kostnad kan vara inköpspriset och andra kostnader som enkelt syns vi köp 

eller investering. Men det är de osynliga kostnaderna som är viktiga och då ger LCC 

metoderna ett bättre beslutsunderlag i alla nivåer och speciellt för investeringar i den större 

skalan. LCC ger en blick in i framtiden och de kostnader som bildas under framtida år.  

För att göra det lättare att förklara kan man se på livscykelkostnad av en köpt produkt där 

standardkostnader inkluderas (.ibid): 

 Anskaffningskostnad 

 Rörelsekostnader (kostnader för reparationer, avskrivningar, reservdelar, service och 

dyl.) 

(Vogl 2011) 

En påbyggnad av LCC definitonen har gjorts av Levin, Lilliehorn & Sandesten (2008). I deras 

rapport (2008) har byggherren gett LCC ett underlag för att beräkningar av LCC ska bli ett 

naturligt och effektivt verktyg för att implementera den ekologiska hållbarheten för ett 

byggprojekt. Då klimat- och energidiskussionen visar att fastigheternas långsiktiga 

miljöbelastning måste minskas har LCC kalkylen en viktig roll i besluten kring investeringar. 

Vidare förklaras det att LCC-beräkningar också ska ta upp kostnader för miljöbelastning 

under sin livelängd utöver faktorer som framtida drift- och underhållskostnader som Jan Vogl 

beskrev i sin rapport.  

De viktigaste komponenterna enligt rapporten från byggherren för en LCC beräkning inom 

byggprocessen är: 

 

 Energikostnader under produktens livslängd 

 Investeringskostnader för produkten 

 Underhållskostnader för produkten under dess livslängd 

(Levin, Lilliehorn & Sandesten 2008). 

Både punkten energikostnader och punkten underhållskostnader är faktorer som varierar år 

efter år vilket kan göra beräkningar lite svårare. Därför kan kostnaderna antas vara lika stora 

varje år men räknas om till dagens penningvärde med hjälp av nuvärdesfaktorn (Woodward 

1997). På så sätt kan alla kostnaderna jämföras med varandra: investerings-, energi och 

underhållskostnader. Det viktiga är att de kostnader som ska inkluderas i en standard LCC-

kalkyl är de kostnaderna som har en direkt påverkan på investeringen under dess ekonomiska 

livstid.  

Med direkt kostnad menas direkta kostnader av kapitalinvesteringar, arbetskraft, råmaterial. 

En annan sorts kostnad är indirekta kostnader som inte är fördelade till själva processen 

(Norris 2001).  

Livscykelkostnadsanalys kan vara en intressant metod för att ge beslutsunderlag huruvida en 

investering ska göras eller inte. Genom att ta hänsyn till miljöaspekt i det hela kan en 

modifierad LCC-beräkning göras. Vi valde att redogöra LCC investerings kostnad genom 

hela livslängden. 



  

29 

 

3.0 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt, vår strategi med utgångspunkt i 

vår problemformulering och forskningsfrågan. Vi kommer att förklara synsätt, ansats 

arbetsgång samt vilka metoder och litteratur vi väljer att arbeta med.  

3.1 Synsätt 
Ontologi och epistemologi är de två delarna i ett synsätt. Med ontologi menas hur vi uppfattar 

tillvaron och epistemologi representerar hur vi når kunskapen som vi söker. (Eriksson & 

Wiedersheim 2011)  

3.1.1 Ontologi 
”Den mest övergripande nivån för bestämning av hur vi uppfattar tillvaron brukar kallas den 

ontologiska.” (Åsberg 2001, s3).  

 

Det handlar om att innan empiriska undersökningar görs, har vi redan vissa bestämda 

föreställningar om hur tillvaron är runt omkring oss. Det skapar en ram där kunskapen bildas 

inom och framstår som meningsfull (Åsberg 2001). Vidare talas det om att det finns två sorter 

av ontologi; realism kontra idealism (Allwood & Erikson 2010). 

 

Realism brukar i enkel form kallas för naiv realism. Innebörden är att det antas att världen vi 

ser är precis som vi upplever den. Förhållningssättet är hårt kopplat till vårt vardagsliv men 

samtidigt kan problem upplevas med den naiva realismen då vi upplever saker och personer 

olika. Tidigare kunskaper förknippas då med våra upplevelser vilket gör att våra uppfattningar 

blir olika. Allwood och Erikson (2010) har gett denna iakttagelse ett namn, kritisk realism. 

Inom ramen för en kritisk realism kan det lyftas fram hur vår förståelse av omvärlden är 

bunden till våra förkunskaper (Allwood & Erikson 2010).  

Det betyder att vår kulturella bakgrund och förkunskaper påverkar de frågor som vetenskapen 

försöker besvara vilket påverkar i hög grad vetenskapliga verksamheter i stort. Kritiker hävdar 

att om vetenskapen bortser från den kulturella påverkan får det vetenskapen att framstå som 

överförenklat empiriskt. Det skapar åsikter om att vetenskapen ger sken av att vara objektiv 

vilket det går att dra starka paralleller till den epistemologiska idealismen. Enligt 

epistemologiska idealismen finns det en yttervärld som inte kan upplevas på något annat sätt 

än hur den verkligen ser ut (Allwood & Erikson 2010). 

3.1.2 Epistemologi 
”Behandlar frågor om kunskapens natur, möjlighet, ursprung och giltighet, vår 

kunskapsuppfattning.” (Åsberg 2001, s37.) 

 

Som sagt behandlar det epistemologiska synsättet frågan om vad kunskap är. Kunskap kan ses 

som en sann samt rättfärdigad tro och att personen som sitter på kunskapen (tron) måste tro på 

sin kunskap. Vidare måste tron som sagt vara rättfärdigad vilket betyder att personen i fråga 

måste kunna ange rimliga skäl för denna tron (Allwood & Erikson 2010). 

 

Att ifrågasätta hur kunskap nås genom epistemologiska teorier kallas skepticism och utgör en 

grund för olika former av relativistiska ståndpunkter. Det menas på att relativism är ett 

ställningstagande om att utsagor, uppgifter eller yttranden är subjektiva, det vill säga att allt är 

kopplat till enskilda individers förståelse och vidare beroende av sammanhang och personer. 

Inom relativismen finns det även två undergrupper som kallas kunskapsrelativism och 

värderelativism. Kunskapsrelativism baseras i att det aldrig säkert finns någon absolut 

kunskap eller sanning och värderelativism hävdar att det inte finns några absoluta värden 
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såsom etiska eller estetiska påståenden som gäller påståenden som gäller oberoende av exempelvis 

tidsålder, social grupp eller kultur (Allwood & Erikson 2010). 

 

Motsatsen till relativism heter realism eller kunskapsrealism och säger att absolut kunskap går 

att nå men att det även är svårt samtidigt som kunskapen kanske aldrig blir fullständig (.ibid). 

 

Då uppsatsen innehåller en empirisk del som baseras mycket på intervjuer från företag och 

relevanta personer kan empirin bli vinklad från företagen eller personernas sida. Exempelvis 

att vissa investeringsalternativ är bättre framför andra kan mycket väl bero på personernas 

tidigare erfarenheter och upplevelser och som ska tolkas som vinklade. Det bidrar med att 

epistemologin ses som vårt huvudsakliga synsätt.  

3.2 Ansats 
Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om två ansatser inom metodiken, deduktiv och 

induktiv.  

Induktiv ansats innebär att forskaren jobbar med den empiriska verkligheten, dvs. 

verkligheten som utgångspunkt och ju närmare forskaren kommer den styrs forskaren av 

kunskap och förförståelse som utvecklas efterhand. Hermeneutisk verklighetsuppfattning samt 

en subjektiv verklighetsuppfattning förknippas ofta med induktion vilket gör ansatsen 

intressant för uppsatsen. Den deduktiva ansatsen utgår från en positivistisk kunskapssyn och 

innebär att man jobbar utifrån teorier som har arbetats fram tidigare och från teorin närma sig 

empirin genom hypoteser (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Vår uppsats utvecklas med en abduktiv ansats vilket kan kort sammanfattas enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) som en blandning av induktion och deduktion och att forskaren rör sig 

mellan teorin och empirin. Patel & Davidson (2011) beskriver också abduktion som en 

kombination av induktion och deduktion.  

Vidare förklarar dem att en abduktion sker i två steg vilket ger forskaren större utrymme och 

låser inte forskare till att arbeta strikt deduktivt eller induktivt.  

Abduktion sker i två steg: 

1. Att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, 

dvs. ett förslag till en teoretisk djupstruktur 

2. Denna hypotes eller teori prövas på nya fall. 

Det första steget kännetecknas av att vara induktivt medan det andra steget har en deduktiv 

arbetssätt. Dock finns det uppenbara risker med arbetssättet. Alla forskare är färgade av 

erfarenheter och tidigare forskning och innebär att ingen forskning startar förutsättningslöst. 

Erfarenheter kan påverka forskarens val av studieobjekt och kan utesluta vissa tolkningar av 

studien då forskaren en egen hypotetiskt teori från sina erfarenheter (Patel & Davidson 2011).  

Abduktion ser vi som den mest passande ansatsen för uppsatsen. Vi vill ha möjlighet att röra 

oss mellan teorin och empirin genom att exempelvis beskriva en kalkyl i teorin och sedan 

tillämpa den i empirin för att sedan återigen återvända till teorin och jämföra huruvida 

kalkylen modifieras av företaget. Detta bidrar även till att få en bättre förståelse om hur en 

kalkyls olika faktorer men även att skapa en helhetsbild. 
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3.3 Kvalitativt och kvantitativt perspektiv 
”Ett viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de utgår från studiesubjektens 

perspektiv, medan kvantitativa studier typiskt i högre grad utgår från forskarens idéer om 

vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum.”(Alvesson & Sköldberg, 1994, s10) 

 

I vår uppsats och forskning kommer vi att använde oss utav den kvalitativa 

forskningsmetoden. Samtidigt säger Alvesson och Sköldberg (1994) att ontologin och 

epistemologin hanteras bättre av kvalitativ forskning vilket stödjer vårt val av perspektiv.  

Hermeneutiskt bygger på tolkningslära och är en kvalitativ undersökningsmetod som Allwood 

och Eriksson (2010) definierar som; hur vi kan förstå och skapa mening. Enligt Eliasson 

Rosmari (1995) sökes förståelse och inte förutsägelser av meningar eller betydelser i den 

sociala verkligheten. En annan författare beskriver hermeneutiken som en tolkningslära som 

syftar till en tolkning med ett brett perspektiv, ”cirkeln”. Med den hermeneutiska cirkeln 

menar författarna Alvesson och Sköldberg (1994) att vi bara kan förstå helheten ur delarna 

och att delarna endast kan förstås ur helheten. Genom att skifta mellan perspektiv får vi en 

djupare förståelse för delarna och helheten.  

Den hermeneutiska cirkeln kan implementeras i uppsatsarbetet genom att vi förstår de små 

delarna som exempelvis investeringar som vi sedan kombinerar och får ut en helhet som både 

kan analyseras som ett resultat men även hjälper en att förstå hur de små delarnas roll i 

helheten.  

Tabell 2. Kvantitativa och Kvalitativa perspektiv 

Källa: Egen bearbetning (Bryman 2011). 

Tabell 2 visar tydligare skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativt perspektiv där det går att 

utläsa att den kvantitativa metoden är ytligare än den kvalitativa vilket ger ett stärkt grund till 

vårt val av perspektiv. 

Ett problem med kvalitativ forskningsmetod är att forskaren lättare kan färga forskningen då 

kvalitativa metoden innebär en mer djupgående inverkan på forskningen. Men det finns dock 

inget som säger att den ena metoden är bättre än den andra. Allt beror på vilken sorts 

undersökning forskaren utför. Om variabler för konkreta fakta och samband/skillnader som 

ålder, mätdata eller siffror är av intresse ges den kvantitativa forskningen en mer passande 

position. Om resultaten däremot eftersträvar mer djupgående och förstående karaktär där 

faktorer som upplevelser, kunskap så ges den kvalitativa studien den passande situationen. 

(Bryman 2011) 

Perspektiv     

Kvantitativ Resultat i sifferform Resultat utifrån 

forskarens 

uppfattning 

Generaliserade 

resultat för valda 

populationer 

Beteende (vad, när, 

hur ofta?) 

Kvalitativ Resultat i form av 

ord 

Resultat baserat på 

deltagarens 

uppfattning 

Djupare förståelse 

utifrån given 

kontext 

Mening (hur 

kommer det sig, 

vad ligger bakom, 

hur upplevde du det 

här?) 
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3.4 Operationalisering 
Den information vi behöver kommer att tas fram genom att vi genomför intervjuer på plats 

hos företaget Fabo. Under intervjuerna kommer mobil användas för inspelning av material 

och sedan renskrivas efterhand för att kvalitetsäkra och gallra den informationen vi behöver. 

Mötena kommer ha ett ostrukturerat stuk vilket menas med att mötena blir mer en öppen 

diskussion snararen än en intervju. De metoder vi har valt har speglats i vår intervjumetod där 

kvalitativ forskningsmetod har valts. Nedan är ett axplock av intervjufrågor som använts vid 

intervju: 

 

 Vilka områden är lönsammast att energieffektivisera? 

 

En fastighet har många områden som går att beröra. När vi försökte sammanställa vår 

teoretiska referensram märkte vi att det är nog bäst att vi har med en fråga där vi konkret får 

fram vissa områden som vi kan se på och utifrån dessa specificera oss på några enstaka 

områden att energieffektivisera.  Alla områden är inte alltid ekonomiskt att energieffektivisera 

eller innebär någon vidare besparing. 

 

 Vilka kalkyler och metoder använder ni er för att beräkna en investering? 

 

Denna fråga formades då vi i vår teoretiska referensram diskuterade ett antal olika metoder 

och kalkyler för beräkning av investeringar. Återbetalningsmetoden, nuvärdemetoden, LCC-

kalkyl. Då det används olika metoder och kalkyler för investeringsbedömning beroende på 

företag var det en viktig fråga att ställa och få svar på. Teorin påvisar ett antal olika metoder 

och vilka för/nackdelar det finns med dessa. 

 

Övriga intervjufrågor har tagits fram genom att vi har analyserat den teori som vi har tagit 

fram och sett till denna, vilka delar som vi anser kommer vara adekvata för uppsatsen och den 

empiri vi samlat. Frågorna hoppas vi kan styrka studiens reliabilitet, validitet och relevansen 

för texten i arbetet. 

Datainsamling kommer ske både via intervjuerna men också genom att vi besöker fastigheten 

monarken och gör en smärre besiktning av fastigheten för att kartlägga dess geografiska 

position och hur dess uppbyggnad är. Intervjuerna kommer hållas på plats hos Fabos lokaler i 

Falkenberg. Intervjuobjekten (personerna) som kommer bli intervjuade är Victoria Bengtsson, 

fastighetsekonom, Gerhard Andersson Energitekniker och Olle Boholm, energiingenjör. 

Dessa tre jobbar allihop på Fabo och ses därmed som mycket kompetenta som intervjuobjekt. 

Det förs dock kontinuerlig kontakt med alla tre genom hela uppsatsen via e-mail och telefon 

för att kunna säkerställa ny empiri, bekräfta gammal eller användas som feedback för idéer 

och dyl. Valet av Fabo gjordes när Oscar Lönn Martinsson förde diskussion med Victoria 

Bengtsson där det framgick att monarken skulle kunna bli ett intressant objekt att arbeta med.  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta används under uppsatsskrivande.  

 

Eriksson och Wiedersheim (2011) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att 

mäta det som vi avser det ska mäta. Uppsatsen skrivs med ett kvalitativt perspektiv vilket gör 

att validitet inom kvalitativa studier är intressant. Patel och Davidson (2011) beskriver i sin 

bok skillnaden mellan validitet inom den kvantitativa- och kvalitativa forskningsmetoden: 

 

”I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan stärkas 

med god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen. I det 
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kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur.”(Patel & Davidson, 

2011, s.43) 

 

Inom den kvalitativa metoden är validiteten inte bara kopplad till själva datainsamlingen. Den 

berör hela forskningsprocessen. En forskare måste förmå att tillämpa och använda sin 

förförståelse i hela forskningsprocessen. Intervjuer är en vanlig företeelse inom kvalitativa 

studier och utskrifter av intervjuer görs. Då är det viktigt att de tolkningar forskaren gör bör 

byggas under så att läsaren av forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dess 

trovärdighet.  

 

Reabilitet handlar om hur tillförlitligt ett instrument mäter det som det avser att mäta. Om hur 

instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. Patel & Davidson (2011) beskriver det 

bra med ett exempel som behandlar ett observerat objekt:  

 

”Låt oss kalla den beskrivning vi erhåller av en individ, var sig det är i form av en poäng 

eller en beskrivning i ord, för individens ”observerade värde”. Det resultat vi får, det 

observerade värdet, innehåller både individens sanna värde och ett felvärde”(Patel & 

Davidson, 201, s.45) 

 

Felvärden är de värden som beror på instrumentets brister i tillförlitligheten och kan bero på 

faktorer som är utom forskarens kontroll. Inom den kvalitativa metoden ges också reabiliteten 

en ny innebörd jämfört med den kvantitativa metoden. Patel och Davidson (2011) beskriver 

det genom ett exempel där forskaren intervjuar en person flera gånger med samma frågor vid 

varje tillfälle men får olika svar betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken 

på låg reabilitet. Men inom den kvalitativa studien kanske intervjuobjektet har ändrat 

uppfattning, fått nya insikter eller lärt sig något sedan senaste intervjun och behöver då 

nödvändigtvis inte uppfattas som låg reliabilitet. Vidare säger Patel och Davidson (2011) att 

om forskaren lyckas fånga det unika med frågorna, det vill säga att frågorna ger nya svar men 

skapar unika situationer kan det ses som viktigare än att samma svar alltid erhålls. Reabilitet 

och validitet blir inom den kvalitativa forskningen hårt sammankopplade på grund av detta 

vilket medför att forskare sällan använder begreppet reabilitet. Validitet får istället en vidare 

innebörd, en innebörd som inte känns relevant. 

 

Validiteten ses som en viktig grundsten genom uppsatsen. Genom att arbeta oss igenom 

material i teorin och sedan upptäcka företeelser och förstå hur det ser ut i verkligheten ska vi 

försöka bygga uppsatsen med god validitet och reliabilitet.  

3.6 Litteratur 
Kurslitteratur kommer stå som grund till uppsatsen för att ge en hög tillförlitlighet i teorin. 

Kurslitteraturen kommer sedan fördjupas/toppas med utomstående litteratur och källor för att 

skapa ett bredare perspektiv förutom den kurslitteratur som finns tillgänglig. 

Företagsekonomi, kalkyler, energi, byggregler och dyl. är huvudämnen som valts i 

litteraturen. 

 

Valet av kurslitteratur baseras på uppsatsens fokus och arbetsområde. Valet av utomstående 

litteratur (litteratur som ej har använts under den treåriga utbildningen) baseras på egna 

upptäckter och efterforskning. Vi har sökt kurslitteratur som förankrar till vårt syfte med 

uppsatsen. 
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3.7 Generalisering 
Genom generalisering vill forskare få sitt arbete att fungera som stöd för andra arbeten utanför 

uppsatsens område.  Med vår generalisering menas det att uppsatsen ska kunna tillämpas för 

andra som jobbar med liknande uppdrag eller projekt. En generalisering skulle kunna göras då 

lönsamhetsberäkningarna kommer ske på objekt som solfångare, fönster och dyl. vilket kan 

vara aktuella beräkningsmetoder för andra fastigheter eller situationer liknande vår. 

Analyserna kring ovan nämna objekt kan också vara till hjälp när liknande, framtida åtgärder 

för projekt ska genomföras. I arbetets gång försöker vi vara så generella som möjligt dvs. att 

vi försöker förklara objekt, funktioner och åtgärder i ett brett perspektiv för att få största 

möjliga mängden människor att förstå. 
 

3.8 Problematik 
Valet av empiriskt studieobjekt baseras på Fabos rekommendationer och vår egna uppfattning 

kring fastigheten monarken. Valet av intervjupersoner är baserat på att de arbetar inom 

företaget eller inom företag som är relevanta för studien och ses som mycket kunniga för vår 

studie. Det som är positivt med personliga intervjuer är att det ger oss en möjlighet att 

använda fler sinnen för att tolka den information vi får, än om intervjuer hade gjorts via 

telefon. Dock finns det alltid en risk att intervjupersonerna vinklar åsikterna och svaren till oss 

vilket gör att vi måste ta hänsyn till detta under vår empiriska datainsamling. Det kan ha att 

göra med att intervjupersonerna jobbar för företaget vi har som uppdragsgivare vilket kanske 

gör dem mer benägna att svara på ett positivt sätt, för företagets vägnar. Thurén skriver i sin 

bok vetenskapsteori för nybörjare (2004) att kunskap från exempelvis intervjuer ofta kan vara 

osäkra. Det går helt enkelt inte att fullt lita på att den information vi får från våra intervjuer är 

sanna (säkra) men vi får använda vår egna tolkningsförmåga och på bästa sätt se det utifrån ett 

objektivt perspektiv. 

 

4.0 Empiri 
Detta kapitel kommer att redovisa fastigheten monarken, beskriva de empiriska problemen i 

fastigheten och redogöra för åtgärder och beräkningar som har drivits fram genom möte med 

Falkenbergs bostad AB. Empirisk data har samlats ihop via intervju med Fabo, mailkontakt, 

intervju med utomstående aktuella personer samt fysisk närvaro vid monarken.  
 

Valet av företaget Fabo gjordes under vinterhalvåret då vår klass hade studiebesök i företaget. 

Kontakt togs med Victoria Bengtsson som är fastighetsekonom på Fabo där vi frågade om vi 

fick möjlighet att skriva vår C-uppsats hos företaget. Vi fick ett positivt svar att möjligheten 

finns och att ett möte skulle planeras kommande månad för att diskutera arbetsområdet.  

4.1 Falkenberg Bostad AB 
Fabo är ett bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs 

kommun. Deras affärsidé är:  

”Fabo är ett bostads- och serviceföretag som verkar inom Falkenbergs kommun. Företaget 

bygger och hyr ut bostäder och lokaler i egna fastigheter. Enligt särskilda uppdrag utför vi 

skötsel av andras fastigheter. Affärsmässighet skall känneteckna FaBo:s verksamhet” 

(Falkenberg bostad AB:s 2012, s21). 

Fabos äger och förvaltar cirka 50 000 kvadratmeter lokaler och omsättningen låg 2012 på ca 

251 miljoner kronor. Fabos totala energianvändning under 2012 var per m
2
: 

 Värmeanvändning:113,9kWh/m
2 
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 Fastighetsel: 24,4 kWh/m
2
 

4.1.1 Falkenberg bostad AB:s företagspolicy 
”Fabo skall med fokus på god miljö, trygghet och valfrihet erbjuda ekonomiskt och kvalitativt 

optimala lösningar för boende och förvaltning. Detta skall ske bland annat genom 

resurshushållning”. 

Fabos främsta miljöpåverkan är energin för uppvärmning och varmvatten, samt förbrukningen 

av renvatten. 

Fabo:s miljömål är följande: 

I befintligt bestånd ska energianvändningen minska med 2 % per år. Utgångspunkten är 2007 

års nivå. Till år 2016 är målet att energianvändningen ska vara max 120,4 kWh/m
2
. År 2012 

års energianvändning låg på 138,3 kWh/m
2
. När det gäller nyproduktion ska den totala 

energianvändningen vara maximalt 90 kWh/m
2
 och ren vattenanvändningen ska minska med 

1 % per år med utgångspunkt år 2002s nivåer. 2016 är målet att renvattenanvändning ska 

ligga på 1233 L/m
2
 i jämförelse med 2012 års nivåer på 1300 l/m

2
. 

4.1.2 Intervjupersoner 
 Victoria Bengtsson 

Fastighetsekonom  

 Olle Boholm  

Energitekniker  

 Gerhard Andersson  

Ingenjör/tekniker.  

 Marcus Linder  

Mockfjärds fönster 

4.1.3 Intervju 2013-02-06 
Intervju genomförd på Fabos kontor i Falkenberg. Deltagande i intervjun var Victoria 

Bengtsson, Fastighetsekonom, Olle Boholm, Energitekniker, Gerhard Andersson, 

ingenjör/tekniker, Riccardo Alvarez samt Oscar Lönn Martinsson. 

 

Intervjun började med att diskutera vad som fanns att göra inom företaget Fabo. Diskussioner 

startade som behandlade energianvändning, åtgärder i fastigheter och investeringar. Dessutom 

diskuterades vilken fastighet vi skulle arbeta med. Till en början startades diskussionen om de 

fastigheter som är en del av det miljonprogram som bedrivs i Sverige. Fabo skulle börja 

renovera dessa fastigheter då standarden för dessa är väldigt dålig. Miljonprogrammet är ett 

byggnationsprojekt som infördes i Sverige under åren 1965-1974 då det var akut behov av 

bostäder. Det var hela en miljon av drygt fyra miljoner bostäder som byggdes på bara tio år, 

under 1960- och 1970-talet. Dock kom vi fram till att arbetet med att renovera 

miljonprogram-fastigheterna i Falkenberg är ett opassande arbete för oss då de själva ska 

börja med det under våren.  

Vi diskuterade vidare och landade på fastighetskomplexet monarken. Fabo var intresserad av 

vad vi skulle kunna komma på med tanke på fastigheten och vi valde därmed att planera in ett 

nytt möte senare i vår för att mer genomgående diskutera fallet.  

4.1.4 Intervju 2013-04-12 
Fram till mötet 2013-04-12 hölls det kontinuerlig kontakt med företaget Fabo för att reflektera 

åtgärder och data samt att arbetet med uppsatsen fortgick. Flera idéer hade dykt upp som vi tar 

upp med intervjupersonerna Victoria Bengtsson, Olle Boholm, Gerhard Andersson. Den här 
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intervjun står som grund till en stor del av empirin som behandlar åtgärder i fastigheten, vilket 

kan förknippas med nedanstående avsnitt. 

 

Nu började vi med att ta upp historia om fastighetskomplexet monarken som redovisas i 

avsnittet 4.3. Diskussioner om fastigheters energianvändning dök upp vilket var intressant då 

idéer för åtgärder upplystes. Det vi kom fram till var att energianvändningen skulle kunna 

vara lägre men att de var osäkra på vad som kan göras för att påverka det i den grad att det 

visar sig tydligt i mätdata. Det var några huvuddelar som Gerhard Andersson (2013) hade 

hängt upp sig på och det var främst hur varmvattensystemet hanterades. Varmvatten går via 

två rör till lokaler som tvättstugor och småhus för att värma dessa. Det känns som om en del 

energi går till spillo på grund av detta då vattnet tappar temperatur ju längre det färdas, vilket 

istället skulle kunna utnyttjas i en värmeväxlare. På så sätt skulle en del av den energin som 

används till att värma upp varmvattnet istället för att behöva köpa. Men en åtgärd som denna 

är ingen riktig investering utan mer en styrning och kan tas upp men att beräkna på dess 

påverkan av energianvändningen blir svår (Andersson 2013). Olle Boholm förklarade även att 

Fabo inte har kontroll över radiatorerna, dvs. att radiatorerna är manipulerbara. Radiatorer är 

samma sak som element, men där radiator är den fackliga termen. En radiator är till för att 

värma lägenheten genom antingen elektricitet eller varmvatten, varvid det sistnämnda 

används i monarkens lägenheter (Boholm 2013). Skulle Fabo införa icke-manipulerbara 

radiatorer hade det funnits en bättre kontrollerad temperaturreglering.  

 

Vi kom in på fönsterbyte och rent konkret säger både Gerhard (2013) och Olle (2013) att ur 

ett ekonomiskt perspektiv är ett byte av fönster aldrig en bra investering om syftet med 

resultatet ska vara lägre energianvändning. Då blev utomstående faktorer intressanta. 

Diskussion om nöjdkundindex (NKI) och strategiska investeringar blev aktuellt och vi valde 

att lägga om vårt fokus lite för att även se hur beslutet runt en investering tas och vilka 

faktorer som väger tungt. Victoria Bengtsson förklarade att Fabo gör enkätundersökningar för 

sin NKI. 

 

Intervjun fortskred och vidare diskussion om vad problemen är för monarken. Vi kom in på 

solfångare då en annan fastighet projekterad av Fabo har solfångare installerat och fått goda 

resultat enligt Olle Boholm. Solfångare som presenterats i teorikapitlet är en åtgärd vi ska 

räkna på och analysera.  
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4.2 Fastighetskomplexet monarken

 
 
 

Tabell 3. Siffror för monarken 

Objekt Färdigställt 

år 

Anskaffning

s- 

värde tkr 

Bokfört 

restvärde 

tkr 

Marknad

s- 

värde 

Antal 

lgh 

Medelyta 

lgh 

Monarken 1990 68 874 47 138 88 000 99 71,8 

Källa: Fabo 2013 

 

Monarken är ett fastighetskomplex i Falkenberg som blev färdigställt 1990 av Falkenberg 

Bostads AB. Fastighetskomplexet monarken är byggd i en kvadratisk formation som vetter 

mot alla väderstreck. Fastigheten konstruerades med hög standard med dåtidens mått och har 

genom alla år haft ett FTX-system inbäddad som ventilationssystem (Boholm 2013) FTX-

systemet har fungerat på sådant sätt att frånluften som ventileras ut ur lägenheterna passerar 

den inkommande luften utifrån via en så kalla värmeväxlare. I värmeväxlaren passerar den 

inkommande luften med frånluften vilket gör att den svala inkommande luften värms upp 

genom den varmare luften från lägenheterna. (Andersson 2013) 

Tidigare utnyttjade gaspannor har idag blivit utbytta till högeffektivare gaspannor som har 

resulterat i ett positivt utslag i form av minskade energiförluster. Värmesystemet baseras på 

en värmepump i respektive huskropp som matar ut varmvatten till lägenheterna från en 

centralt varmvattensystem belägen på bottenvåningen i varje huskropp.  

Det är här problemet finns. Enligt mätdata från Fabo visar det sig att det uppstår stora 

temperaturskillnader i lägenheterna när trycket sänks i hela systemet för att få en lägre 

temperatur i hela fastigheten. Där av har några utvalda åtgärder tagits upp i uppsatsen där 

investeringsberäkningar görs (Andersson 2013) 

4.2.1 Ritning av fastighetskomplexet monarken  
Monarken består av fyra separata huskroppar (A-D) som är tre våningar högt och ligger i en 

kvadratisk formation (Bilaga 4). Konstruktionen färdigställdes år 1990 där anskaffningsvärdet 

låg på 68 874 000 kr och har idag ett marknadsvärde på 88 000 000 kr 
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Fastigheten utnyttjas som boende i form av 99 lägenheter på totala 7 110m
2
 där det även finns 

samlingslokaler (E) i innerområdet. De tre bostadsvåningarna förbinds med hiss och trappor 

där ventilationsrummen ligger på översta våningen och Varmvattencentralen är på 

bottenvåningen. 

4.2.3 Energianvändning i monarken 
I detta kapitel redovisas den empiriska energianvändningen i fastighetskomplexet monarken 

och det görs för att ge en överskådlig bild för energianvändningen mellan åren. 

 

Energianvändningen för monarken har samlats in genom programmet E4 och presenteras i ett 

sjuårigt intervall som spänner sig från januari 2007 till mars 2013. Energianvändningen i 

fastigheten varierar en del, främst på grund av det varierande klimatet men stor del beror även 

på pannbyten som har gjorts och införandet av klimatstyrning. Gerhard Andersson (2013) 

beskriver klimatstyrning som att en mätare mäter utomhustemperaturen och beroende på 

vilken temperatur det är utomhus justeras innetemperaturen för att få optimalare 

temperaturförhållande. Dessa två byten gjordes år 2009. 

 

 
Figur 4. Energianvändning i monarken 

Källa: Fabo (2013) 

Figur 4 representerar energianvändningen från januari till december månad under det sjuåriga 

intervallen 2007 till 2013. Enheten är värme KW/m
2
 för hela komplexet monarken vilket 

inkluderar huskropparna A till D. Den största faktorn vad det gäller skillnaden på 

energianvändningen mellan åren 2007-2011 är klimatet. Det har inte gjorts några åtgärder i 

fastigheten under de åren vilket lämnar klimatet som den enda avgörande faktorn.  

Vidare syns en permanent sänkning av energianvändningen efter år 2011 då 

energieffektiviseringsåtgärder har gjorts i de fyra huskropparna. Åtgärden som gjordes var att 

Fabo bytte ut de föråldrade gaspannorna till högeffektiva gaspannor för att minska 

värmeförlusterna vilket gav en ökad verkningsgrad med ca 20-25 %. Även installation av 

klimatstyrning ingick i ”åtgärdspaketet” (Andersson 2013). Dock gjordes detta redan år 2009 i 

huskropp C för att se effekterna av ett gaspannebyte. Klimatstyrning infördes också för att 
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optimera innetemperaturen beroende på kommande dagsvädret och på så sätt öka 

verkningsgraden. Som det syns i siffrorna för huskropp C (bilaga 1) under 2010, då den nya 

pannan har gått under ett helt år, är den summerade energianvändningen 287 225 KW/m
2
 i 

jämförelse med respektive period för huskropp A (bilaga 2) på 319 873 KW/m
2
. 

I både bilaga 1 och 2 visar siffrorna på en förbättring av energianvändningen för åren 2011 

och tills idag. Detta beror på att Fabo bytte ut sina äldre gaspannor mot de högeffektiva 

pannorna som nämndes tidigare. Pannorna installerades någon gång våren 2011 vilket betyder 

att dem inte ”gick” hela året, utan det är under året 2012 som den totala siffran är intressant 

(Boholm & Andersson 2013) 

 

4.3 Energieffektiviseringsåtgärder 
I detta avsnitt presenteras de åtgärder som diskuterats under intervjuer med Fabo. Åtgärderna 

är ventilation, solfångare, injustering av värmen i fastigheten, manipulerbara radiatorer och 

fönster. 

4.3.1 Ventilation 
Fastigheten blev som tidigare nämnts färdigkonstruerad 1990 och hade med dåtidens standard 

väldigt höga tekniska lösningar med bland annat ett väl fungerande FTX system installerat. 

Varje huskropp har sitt eget ventilationsrum med ett eget system som försörjer just den 

huskroppen med ventilation. Värmeväxlarsystemet som används i huskropparna är 

plattvärmeväxlare och mer detaljerat en korsströmsvärmeväxlare med en verkningsgrad på 60 

% enligt siffror från Fabo (Andersson 2013).  

Fabo valde att använda plattvärmeväxlare då risken för luktöverföringar är för stor i 

lägenheterna vilket kan ske om fastigheten har en roterande värmeväxlare. Fabo har som 

exempel en annan fastighet belägen strax utanför centrum där roterande värmeväxlare är 

installerad och där finns ett stort problem med luftöverföring då den sprider sig på grund av 

att frånluften och tilluften når varandra i värmeväxlaren och ventilationsrören. Då byggnaden 

har passivhusstandard är den väldigt tät vilket gör att det knappt finns något luftläckage vilket 

bidrar till att luften tar sig igenom på andra sätt runt om i byggnaden, istället för att ta sig ut 

den normala vägen (Andersson & Boholm 2013).  

En åtgärd som har diskuterats fram av oss via intervjuer med Fabo är att installera 

motströmsaggregat med en verkningsgrad på 90 % eller att installera en frånluftsvärmepump 

som pumpar ner den varma frånluften vidare ner till vattenbehållarna för att skapa 

varmvatten. Vi tittade dessutom även på att justera in värmen i fastigheten. 

 

4.3.2 Solfångare 
Under intervjun tittade vi på möjliga åtgärder för att komplettera det redan väl fungerande 

uppvärmningssystemet. Då började vi diskutera solfångaranläggning, för att dem har det på 

ett annat lägenhetskomplex i Falkenberg, det huset har låg energianvändning och är tätt byggt, 

solfångarna är så kallade luftsolfångare, vilket innebär luftburen värme. Detta funkade bra 

som komplement då internlasten värmer lägenheterna (Bengtsson 2013). Med internlast 

menas elektronik, människor och andra ”värmekällor” som värmer lägenheterna (Andersson 

2013).  

Med Fabo kom vi fram till att en solfångarinvestering kan vara en bra investering och fungera 

som komplement till det befintliga uppvärmningssystemet då huskropp A ligger i sydlig 

vinkel mot solen. Det kan vara en möjlig åtgärd för att påverka en del av 

energieffektiviseringen. Genom att använda sig av solfångare behövs inte lika mycket gas 

köpas, vilket medför att den tillförda effekten minskar och byggnaden blir något mer 

självförsörjande. 



  

40 

 

4.3.3 Injustering av värmen i fastighet:  
I monarken är ett av problemen att det är temperaturskillnader på olika ställen i hela 

fastigheten, vilket beror på dåligt injusterade inflöden inom värme- och kylsystemen. Detta 

resulterar i att det då blir olika temperaturer på olika ställen. För att då hålla önskad 

temperatur, exempelvis 20 grader någonstans kan det behövas vara 25 grader på något annat 

ställe för att balansera. Detta leder till onödiga energiförluster som kan rättas till genom en 

injustering av systemen. (Andersson 2013) 

Ett tecken för att se om systemen är dåligt injusterade brukar vara att en hyresgäst säger att 

det är för varmt i fastigheten medan en annan säger att det är för kallt.  

För att få en effektiv reglering måste flödena i värme och kylsystem vara anpassade för de 

driftförhållanden som finns. Vilket betyder att flödena ställs in efter de förutsättningarna som 

finns. Med injusterade system kan anläggningen arbeta optimerat, det vill säga tillföra rätt 

effekt till rätt/respektive lokal. Detta ger ökad komfort och minskad energianvändning.   

Prognosstyrning eller även kallat klimatstyrning är en justering som används sedan 2012 i 

huskropp C. Det är ett system som styr värmen optimalt timme för timme baserat på vädret 

kommande timmarna och dagarna samt byggnadens energiegenskaper. (Andersson 2013) 

4.3.4 Manipulerbara radiatorer 
Radiatorerna i fastigheten är idag manipulerbara vilket betyder att hyresgästerna själva kan 

höja eller sänka temperaturen i lägenheten vilket påverkar det totala trycket i huskroppen och 

ger ett okontrollerat inflöde. Fabo har planer på att göra radiatorerna icke-manipulerbara, det 

vill säga att en ventil sätts på radiatorn med en bestämd temperatur vilket ger ett kontrollerat 

system med ett jämt inflöde (Andersson 2013). 

 

4.3.5 Fönster 
Intervju med Fabo har resulterat i att vi inte väljer att byta till energiglasfönster då monarken 

redan har väl fungerande fönster installerade. De fönster som är installerade på monarken och 

huskropp A är fönster med ett U-värde på 1,2 vilket är ett okej värde enligt Gerhard 

Andersson (2013). Olle Boholm (2013) menar att installera energiglasfönster för monarken 

hade varit ett dyrt och svårt att räkna hem rent ekonomiskt med nuvärdemetoden eller 

återbetalningsmetoden. Fastighetenen vi ser på är huskropp A, vilken är belägen i sydlig 

riktning vilket gör att solinstrålningen är väldigt hög för huskroppen. Om solinstrålningen är 

hög genom fönstrena värmer det upp lägenheten onödigt mycket under sommarhalvåret och 

hyresgästerna kan känna minskad komfort (Boholm 2013). Det leder till att fönster med 

solskyddande egenskaper blir intressanta. Vi kommer fram till, med Fabo, att en investering 

av solskyddsfönster kan vara en åtgärd att räkna på då det kan höja hyresgästernas nöjdhet 

vilket i sin tur kan ge ett högre NKI-index som följd. Ökar levnadsstandarden för 

hyresgästerna kan Fabo göra en hyreshöjning. Får Fabo hyresgästerna att acceptera en höjd 

hyra då inomhuskomforten ökar kan investeringen kanske räknas hem med 

nettonuvärdemetoden och få en rimlig återbetalningstid (Bengtsson 2013). 

 

4.4 Ekonomi 
I detta avsnitt presenteras hur Fabo går tillväga när dem gör investeringar, beräkningsmetoder 

och analyser/kalkyler.  

4.4.1 Investeringar 
Fabo gör årligen större investeringar för att renovera, reparera och förnya sina fastigheter. När 

ett beslut ska tas huruvida en investering ska göras eller inte grundar sig Fabo på behov, 

lagkrav och den ekonomiska delen som oftast är någon typ av kalkyl. De kalkyler Fabo 
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använder är nuvärdemetoden, återbetalningsmetoden, livscykelkostnadsanalys och cashflow-

analys. Större investeringar som nybyggnation och andra större åtgärder som 

totalrenoveringar av fastigheter beslutas av styrelsen och då behövs bra beslutsunderlag 

(Bengtsson 2013). I Fabos investeringar vägs även andra icke-finansiella aspekter in. 

Företaget har en miljöpolicy och är måna om sina hyresgäster vilket ger större påverkan på 

beslutsunderlag, ekonomisk lönsamhet prioriteras ändå högst (Bengtsson 2013).  

4.4.2 Hyror och hyresgäster 
När Fabo bygger en ny fastighet och hyrorna ska bestämmas använder de sig av en 

produktionshyra.  De räknar ut vilken hyra som krävs för att fastigheten ska få ett positivt 

driftnetto
3
. En LCC-kalkyl görs då det söks ett nolldriftnetto efter tolv år. Efter att de uppnått 

positivt driftnetto har Fabo årliga hyresförhandlingar om vilken hyra som skall gälla 

(Bengtsson 2013). 

 

När Fabo gör en investering t.ex. nya kolfilter kan inte hyran för hyresgästerna höjas. Inte 

heller om t.ex. gaspriset skulle öka. Den extra kostnaden som kan uppstå vid ett ökat gaspris 

får Fabo stå för och inte hyresgästen (Bengtsson 2013). 

Enda gången en hyreshöjning kan ske är genom förhandling med hyresgästerna om Fabo 

exempelvis vill byta fönster till mer energieffektivare fönster eller fönster med 

solinstrålningsskydd. Enklare sagt är när dem höjer standarden för hyresgästen. Ett annat 

exempel är om Fabo sätter in jacuzzi i varje lägenhet, bygger balkong eller liknande 

investeringar som höjer lägenhetens standard och/eller komfort kan en förhandling med 

hyresgästerna göras om det är aktuellt att genomföra. Genomförs investeringen då 

hyresgästerna har gett ”grönt ljus”, kan hyreshöjning komma på tal (Bengtsson 2013). 

Investerar Fabo i energisparande åtgärder som minskar energianvändning sänks inte heller 

hyrorna utan all den energi- och kostnadsbesparing som görs genom mindre inköp av energi 

(gas) går direkt till Fabo. Som grund för hyran finns en bashyra plus ett värmetillägg som 

beror på hur mycket energi hyresgästen använder och det är dessa två hyror som påverkas när 

investeringar för ökad standard eller komfort görs. När det gäller passivhus finns bara 

bashyran, då det inte finns någon konventionell uppvärmning. Det innebär att höjningen för 

ett passivhus totalt sett blir mindre (Bengtsson 2013). 

4.4.3 Nöjdkundindex (NKI):  
Fabo använder sig av ett nöjdkundindex (NKI) för att se hur tillfredsställda deras hyresgäster 

är med verksamheten och företaget. Eventuella investeringar som har gjorts och företaget som 

hyresvärd. När Fabo gör en NKI-undersökning, vilket görs vartannat år, skickas enkäter ut 

med ett antal frågor som företaget anser viktiga, för att kartlägga nöjdheten hos kunderna. Till 

sina hyresgäster som sedan besvarar frågorna med en betygskala från 1 till 10. Hyresgästerna 

betygsätter olika rubriker (som exempelvis hur innetemperaturen är och dyl). Sedan samlar 

Fabo ihop svaren och lägger ihop betygen enligt den metod som nämndes i teorikapitlet av 

Ax, Johansson, Kullvén (2009). Då får Fabo ut ett index som sedan kan jämföras allt eftersom 

nya NKI-undersökningar görs. Visar det sig att en viktig faktor får låga betyg finns 

möjligheten att en investering måste göras, vilket i sin tur kan påverka beslutet ifall 

investeringen inte är ekonomiskt försvarbar. 

  

Det är viktigt för Fabo att hyresgästerna är nöjda och lojala vilket därmed gör NKI till ett 

viktigt verktyg för att se vad hyresgästerna verkligen tycker. Enligt Olle Boholm har företaget 

inte fått någon specifik kritik hittills på monarken från hyresgästerna när det gäller 

                                                 
3
 Driftnetto betyder hyresintäkter med avdrag för drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och 

fastighetsadministration (Bengtsson 2013). 
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undersökningar. Fabo kommer gå ut med en ny undersökningsenkät under våren 2013 

(Bengtsson 2013). 

4.4.4 Livscykelkostnad (LCC) 
Livcykelkostnad är en kalkylmetod som Fabo använder sig utav när de ska ta ett beslut för en 

investering eller åtgärd. En investering kan exempelvis vara en nybyggnation av en fastighet 

eller en mindre investeringsåtgärd som exempelvis byte av fönster eller gaspanna. Om LCC-

kalkylen visar att investeringen eller åtgärden har en rimlig återbetalningstid ur ett 

ekonomiskt perspektiv är investeringen eller åtgärden fritt fram att genomföra. Dock tar Fabo 

även hänsyn till andra variabler som miljö, kvalitet och hållbarhet. Även om investeringen är 

ekonomiskt försvarsbar, dvs. att investeringen får en rimlig återbetalningstid eller ett positivt 

nuvärde, måste även miljö, kvalitet och hållbarhet vara tillfreds. Fabo använder sig utav två 

olika kalkyler. En förenklad LCC-variant vid mindre investeringar. Sedan använder Fabo en 

produktionskostnadsmetod som är en mer invecklad LCC-kalkyl som företaget använder sig 

av när nybyggnation ska göras för att få in kostnader för mark, konsultkostnader och andra 

kostnader som ligger utanför en mindre investering som fönster. Kalkylen används vid större 

investeringar som nybyggnationer eller mer genomgående renoveringar av befintliga bostäder 

(Bengtsson 2013). Victoria Bengtsson påpekar att det är viktigt med bra underlag att utgå 

ifrån. Siffrorna i kalkylen måste vara välgrundade då ingen kalkyl blir bättre än det underlag 

som läggs in i kalkylen. Som vi tidigare har nämnt ser Fabo miljö och hållbarhet som 

grundläggande faktorer för hela verksamheten. I kalkylen behandlas miljö och hållbarhet som 

exogena variabler då variablerna inte kan omvandlas till siffror vilket gör att detta får tas 

beaktning utanför själva beräkningen/kalkylen (Bengtsson 2013). 

  



  

43 

 

5. Analys 

I analysen kommer vi att redovisa och analysera vår insamlade empiri, teoretisk 

referensramen och motivera de analyser och uträkningar vi gör. Till vår hjälp har vi skapat en 

analysmodell som är till för att beskriva hur vi valt att analysera uppsatsens innehåll. Vi har 

även skapat en modell gjord för att tydliggöra vår analys kring investeringar och de olika 

exogena faktorer som kan tänkas påverka ett investeringsbeslut för Fabo. Genom analysen 

kommer vi ha teoretiska inslag för att visa hur Fabo förhåller sig till den teoretiska 

referensramen.  

5.1 Analysmodell 
Uppdelning eller sönderdelning är en betydelse ordet analys har fått av Stig Lindholm 

(Lindholm 1999). Med den betydelsen kommer vi att visa genom vår analysmodell (figur 5) 

hur vi kommer att gå till väga. Vi kommer att använda vår teoretiska referensram för att tolka 

och analysera vår empiri i analysen. Analysen blir vårt verktyg för att behandla den 

informationen vi sammanställt i empirin för att sedan utveckla ett resultat för uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Källa: Egen illustration. Alvarez, Lönn Martinsson (2013). 

Figur 5 representerar den analysmodell vi har arbetat fram genom att vi har reflekterat runt 

forskningsfrågan och syftet med uppsatsen. Modellen är uppdelad i tre delar som vi känner är 

vitala för uppsatsens uppbyggnad. Delarna förklaras vidare nedan. 

Syftet med första delen (rödmarkerat) av analysmodellen är att kartlägga relationerna mellan 

miljö och ekonomi och dess påverkan på investeringar. Andra delen (grönmarkerat) har tagits 

Energiåtgärder 
Kartläggning av 

 relationerna 

 

Kalkyl 
 

Analys 

 

Investering 

 

Resultat 

 

Miljö kontra ekonomi 

 

Figur 5. Analysmodell 
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fram för att på ett överskådligt sätt visa energiåtgärderna som valts ut och relaterade 

beräkningsmetoder. De två delarna kommer sedan analyseras tillsammans för att visa hur de 

båda påverkar varandra. Analysen sker i den blå delen som består av analys och sedan 

resultat. Genom att analysera den gröna- och den röda delen tillsammans ska det ge läsaren en 

djupare förståelse om hur energiåtgärder, ekonomi, miljö och investeringar hänger ihop.  

5.2 Miljö kontra ekonomi 
Genom att vi har analyserat Fabos investeringsmetoder har vi upptäckt paralleller mellan vår 

teori och deras sätt att se på investeringar och hur beslut tas.  

 

Med stora investeringsprojekt som Fabo årligen gör krävs det att beslutsunderlagen är väl 

grundade. Då Fabo är miljö- och energimedveten har företaget skapat sig en miljöpolicy samt 

miljömål. Det kan tala för investeringar som Alkaraan och Northcott (2006) talar om i 

teorikapitlet, så kallade strategiska investeringar.  

 

LCC är en viktig del när Fabo samlar beslutsunderlag för en större investering. De faktorer 

som Fabo tar hänsyn till i sina LCC-kalkyler är rent ekonomiska men med tanke på deras 

företag- miljöpolicys och miljömål bör hänsyn tas till exogena faktorer som exempelvis NKI 

för att värna om sina hyresgäster. En annan exogen variabel som kan tänkas påverka beslut 

utifrån är miljöanseendet för företaget. Som Alkaraan och Northcott (2006) tyder finns det 

företag som tar stor hänsyn till faktorer som inte är fysiska som exempelvis företagets 

anseende till marknaden. Nedan följer en analys av hur det kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen illustration. Alvarez, Lönn Martinsson (2013) 

 

Modellen består av två banor att gå när ett företag ska investera. Den blå vägen tar bara 

hänsyn till den ekonomiska biten och ser endast till finansiella faktorer. Den gröna vägen tar 

däremot även hänsyn till andra aspekter som i detta fall är miljö, men det kan även vara andra 

aspekter som NKI för att undersöka sina kunders behov och indirekt höja sitt anseende eller 

liknande. Tanken med den gröna vägen är att investeringen inte bara påverkas av det 

ekonomiska utan även påverkas av exogena faktorer som miljö. Den gröna vägen kan 

förslagsvis kallas en strategisk investering, vilket ger icke-finansiella faktorer en större 

mening. Miljöinvestering kan passa in på den gröna vägen. Den typen av investering kan 

också vara lönsam.  

 

Om denna modell tillämpas på Fabo och företaget gör någon form av investering som kräver 

en kalkylering av något slag, exempelvis LCC som är företagets förvalda kalkyl för 

Investering 

LCC 

Beslutsunderlag Miljö 

Figur 6. Ekonomi- och miljömodell 
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investeringar. Då finns det som modellen visar två vägar att gå. Fabo vill se lönsamhet i sina 

investeringar men samtidigt uppfylla sina miljömål, samt följa sin miljöpolicy. Detta innebär 

att avvägningar mellan miljö och ekonomi behöver göras.  

Företag som Fabo dvs. med miljö i åtanke vid investeringar kan behöva göra en avvägning 

mellan ekonomi och miljö. Genom analyser försöka finna en investering som ger ekonomisk 

lönsamhet samtidigt som den gynnar miljön.  

 

Investeringar som Fabo gör har vi analyserat som både strategiska och icke-strategiska. Vi 

anser att de gör strategiska investeringar då deras huvudmål med en investering är att få tjäna 

mer pengar i form av ökade hyresintäkter eller om nybyggnation sker, mer hyresintäkter tack 

vare fler hyresgäster. Samtidigt finns det icke-strategiska investeringarna. Finansiella i den 

meningen att dem tänker på lönsamhet och ickefinansiella ur miljö- och energiaspekten. 

Sådana investeringar kan betraktas ur vår syn som en blandning av strategiska- och icke-

strategiska investeringar. Företaget kan uppnå ett resultat som kan ses som ett icke lönsamt 

resultat men kan höja NKI, företagsimage eller andra icke-finansiella faktorer som Alkaraan 

och Northcott (2006) redogör i sin rapport. Det kan innebära större framtida lönsamhet genom 

exempelvis fler kunder och ökad konkurrenskraft. Detta kan innebära att företaget får fler 

kunder som gillar företagets strategi och tycker Fabo stödjer deras egen personliga syn vilket 

kan medför fler hyresintäker som i slutändan genererar högre ekonomisk tillväxt för företaget. 

 

5.3 Energiåtgärder för monarken 

De utvalda åtgärderna för monarken är utvalda för att ge uppsatsen beräkningsunderlag men 

även för att kunna visa på hur en investering som kanske ser onödig ut i första kan få ett nytt 

anseende om vi ser investeringen ur ett annat perspektiv som vi analyserade innan. 

 

5.3.1 Beräkningar/Kalkyler 

Vi har valt att i vår analys se om de valda åtgärderna ger en rimlig återbetalningstid genom att 

använda oss av återbetalningsmetoden och nuvärdemetoden. Enligt Alkaraan & Northcott 

(2006) är dessa två de vanligaste kalkylerna vid investerings bedömning bland företag.  

 

Både återbetalningsmetoden samt nuvärdesmetoden använder Fabo mestadels för sin 

investerings bedömning av liknande projekt vilket gör valet befogade. Genom att göra dessa 

två beräkningar för våra valda åtgärder anser vi att det ger en snabb överblick om 

investeringen är inom rimliga gränser. Den rimliga gränsen ser vi (med råd från Falkenberg 

bostad), som 20 år på en investering av solskyddsfönster och för att vara på den säkra sidan 

har vi valt att räkna på 20 år på solfångare då livslängden på en solfångare varierar mellan 20-

40 år. Sedan beror besluten huruvida en investering ska göras eller inte även mycket på de 

exogena faktorerna som vi analyserat i detta avsnitt genom vår teoretiska referensram och hur 

Fabo arbetar. 

5.3.2 Felkällor 
När vi valde fastigheten monarken utgick vi ifrån Falkenberg Bostads AB rekommendationer 

av projekt. Det som gör monarken unikt är att det är en relativt ny byggnad och att den 

konstruerades (dåtidens mått i åtanke) med hög teknisk standard. Samtidigt syns det att 

energianvändningen på fastigheten är högre än vad den behöver vara vilket beror på 

faktorerna som nämnts i Empirin. Att byggnaden är så pass unik gör det svårare att tillämpa 

resultatet i rapporten på andra byggnader som vill energieffektivisera 
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5.3.3 Kalkylränta 
Vi har enligt data från Fabo valt en kalkylränta på 5 %, då företaget själva använder denna 

kalkylränta när de gör sina beräkningar. Vid alla nuvärdeberäkningar har vi valt att använda 

oss av tre olika kalkylräntor 3 %, 5 % och 8 % för att se hur en lägre respektive högre 

kalkylränta påverkar nuvärdet av investeringen. Genom att använda oss av tre olika räntor kan 

vi se vad som händer vid varje ränta, vi ser hur stora differenserna är mellan de olika räntorna 

och kan då se hur känslig investeringen är för en ränteförändring. 

5.3.4 Fönster och energifönster 
Monarken har som du har läst ett kvadratiskt upplägg där fastighetskomplexet vetter åt alla 

väderstreck. Det öppnar för intressanta lösningar som att ersätta de befintliga fönstrena i 

fastigheten med solskyddsglas, för att minska solinstrålningen under sommarhalvåret. Då 

solen enligt tradition går upp i öst och ner i väst kan vi via analys av fastighetskomplexet 

komma fram till att huskropp A utsätts för väldigt stark solinstrålning under sommarhalvåret 

vilket öppnar upp för installation av solskyddsglas. Samtidigt kan kopplingar till NKI dras då 

ett solskyddsglas kanske inte ger stora utslag på den totala energianvändningen men kan ge ett 

starkt positivt resultat för hyresgästens komfort, vilket både vi och Fabo värdesätter högt. 

Höjs hyresgästens komfort kan en hyreshöjning göras om Fabo får klartecken från 

hyresgästerna att byta ut fönstrena mot sönder till solskyddsglas.  

 

Efter en kortare intervju med Marcus Linder (2013) på Mockfjärds fönster kom vi fram till ett 

exempel på fönster som skulle kunna vara aktuellt för monarken. Fönstret vi har valt är av 

typen Pilkington Suncool 70/40 vilket är ett solskyddsglas med en livslängd på närmare 40-50 

år. Pilkington Suncool släpper igenom 65 % dagsljus och 39 % solenergi vilket gör att solen 

inte värmer upp lägenheterna lika mycket under sommarhalvåret. Vi valde just det här fönstret 

då efter intervjuer med Gerhard Andersson på Fabo har vi kommit fram till att fönsterbyte inte 

ger någon särskilt stor påverkan på den totala energianvändningen i en fastighet men att ett 

byte till solskyddsfönster kan ge hyresgästerna behagligare inneklimat, ökat anseende och 

därmed kanske öka NKI.  

 

Tabell 4. Fördelning av fönster 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning (Andersson 2013) 

 

Antal lägenheter är utmarkerat i bilaga 3 för att kunnat utvärdera hur många lägenheter som 

påverkas av fönsterbytet i huskropp A. Genom att analysera ritningarna vi har fått från Fabo 

kom vi fram till resultatet ovan. Antal lägenheter är analyserat från ritningarna och är fördelat 

på tre våningar som alla är identiska.  

 

                                                 
4
 Hörnlägenheter som är delade mellan öst och syd. 

 

Fördelning av fönster 

A öst A syd Totalt 

Antal Fönster 21 18 33 

Antal balkongfönster  33 33 66 

Antal lägenheter 12 (3)
4
 12 (3)  27 



  

47 

 

Vi väljer att beräkna på fönster som är riktade mot söder och öst då vi anser att dessa fönster 

blir mest påfrestade av direkt solstrålning under sommarhalvåret för huskropp A. Det finns 

även mindre fönster för badrummen men vi anser inte dem vara i behov av solskyddsglas. 

Genom att analysera de ritningar vi fick av Fabo beslutade vi om detta då uppsatsen även 

berör solfångare, vilket är fördelaktigt om de placeras på ett tak som har den optimalaste 

solinstrålningen. 

5.3.5 Kostnader för fönsterbyte 
Enligt siffror från Mockfjärds fönster ligger en installation av ett nytt fönster på ca 6000kr och 

uppåt. Då vi väljer Pilkington Suncool är blir kostnaden högre genom att solskydd läggs till 

per kvadratmeter (m
2
).  

 

 

Tabell 5. Kostnader för installation av fönster 

Solskydd Exklusiv = Pilkington Suncool™ 70/40 

Kostnader Fönster 

(0,9x1,2m=1,08m
2
) 

Kronor 

Balkongdörrfönster 

(0,9x1,6=1,44m
2
)    

Kronor 

Treglasfönster 5000 kr 5500 kr 

Solskydd exklusiv per m
2
 774 kr* 1114 kr** 

Arbetskostnad per fönster 1000 kr 1000 kr 

Totala kostnader för 

respektive antal fönster + 

inkluderade 

5000*33 

774*33 

1000*33 

223 542kr 

5500*66 

1114*66 

1000*66 

502 524kr 

726 066kr 

Källa: Egen bearbetning (Linder 2013) 

*Då fönstrena som ska användas är så pass nära 1 m
2
 använder vi kostnaden 774kr för 

solskydd. 

**Balkongfönster har ett mått på 1,44m
2
 vilket ger en solskyddskostnad på ca 1114kr. 

(774k*0,44=340  774+340=1114kr) 

5.3.6 Återbetalningstid 
När vi räknar på återbetalningstiden för fönster räknar vi med att en höjning av hyran som den 

intäkt som görs då Fabo fungerar på sådant sätt att hyran kan möjligtvis höjas om 

levnadsstandarden höjs för hyresgästerna. Analyser av det material vi fått av Fabo för de 

aktuella fönster som är insatta och intervjuer med Gerhard Andersson samt Olle Boholm har 

slutsatsen dragits att beräkning för hur mycket fönster påverkar energianvändningen genom 

att exempelvis värme försvinner genom fönstret är inte fördelaktigt. Detta sker genom 

program och oftast är skillnaden mellan före och efter väldigt liten vilket gör andra aspekter 

mer spännande att se på (Boholm 2013). Då vi anser att ett byte av fönster till 
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solskyddsfönster för huskropp A mycket möjligt kan påverka faktorer som NKI gör vi en 

beräkning på detta. Vi analyserar hur olika hyreshöjningar som påverkar återbetalningstiden. 

Hyreshöjningar vi väljer att analysera är 50kr, 100kr och 200kr per månad. 

 

Grundinvesteringen för fönsterbytet blir enligt tabell 6: 726 066kr. 

 

Hyreshöjning 100kr per månad: 100 * 12 månader = 1200 

27 lägenheter: 1200*27 = 32 400kr per år blir hyreshöjningen för alla lägenheter totalt. 

726 066/32400 = 22,4 år är den återbetald. 

Återbetalningen blir efter beräkningarna 22,4 år med en hyreshöjning på 100 kr. 

Hyreshöjning 50 kr per månad: 50 kr * 12 månader = 600 kr 

27 lägenheter: 600*27 = 16200kr per år blir hyreshöjningen för alla lägenheter totalt. 

726 066/16200 = 44,8 års återbetalningstid. 

 

Återbetalningen blir efter beräkningar 44,8 år med en hyreshöjning på 100 kr 

 

Hyreshöjning 200kr per månad: 200 kr * 12 månader = 2400 kr 

27 lägenheter: 2400*27 = 64800 kr per år blir hyreshöjningen för alla lägenheter totalt. 

726 066/64800 = 11.2 år är den återbetald. 

 

Återbetalningen blir efter beräkningar 11,2 år med en hyreshöjning på 200kr 

 

Vi ser en hyreshöjning på 100kr som rimlig för varje lägenhet i huskropp A vilket skulle 

generera följande siffror med två olika livslängder. 

 

Livslängd 25 år: 25 år – 22,4 = 2,6 år 

2,6 år * 32 400kr = 84240kr 

 

Livslängd 40 år: 40 – 22,4 = 17,6 år 

17,6 * 32 400kr = 570 240kr  

 

Här ser vi hur intäkten från hyrorna ser ut efter att en uppskattad livslängd har tagits fram 

vilket visar att en uppskattad livslängd på 25 ger 84240 kr vilket vi anser är för lite. Dock är 

en livslängd på 25 år för moderna fönster lågt enligt Falkenberg bostad vilket gör livslängd på 

40 år mer relevant. Den ger oss 570240 kr från det att den har betalats tillbaka efter 22,4 år 

tills livslängden tar slut efter 40 år. 

5.3.7 Nettonuvärde & Nettonuvärdeskvot 
Vi använder oss utav hyreshöjningen på 100 kr när beräkning av nettonuvärde görs då vi 

anser att återbetalningstiden på 22,4 år är rimlig med tanke på en livslängd på 40 år för 

fönster. Vi får ut nettonuvärdet genom att ta inbetalningsöverskottet som i det här fallet är 

höjda hyran och delar den med kalkylräntan upphöjt med vilket år inbetalningsöverskottet 

tillhör. 

 

Med en kalkylränta på 3 % fick vi ett positivt nettonuvärde för en livslängd på 40 år. Första 

året fick vi ett nuvärde på 31456 kr då inbetalningsöverskottet är 32400 kr per år. Sedan 

använder vi nuvärdesformeln som är beskriven i stycket ovan.  

 

34200/(1+0,03)
1
 = 31456 kr 
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Vidare använder vi samma formel på återstående år där variabeln som ändras är den 

upphöjda. År 40 blir uträkningen: 32400/(1+0,03)
40

 = 9932,442 kr 

 

Vi räknar sedan vidare på liknande sätt för kalkylräntorna 5- och 8 % för att kunna analysera 

de resulterande NPV (nettonuvärden). NPV får vi genom att summera alla uträknade 

nuvärden från år 1 till 40 och tar den summan minus grundinvesteringen på 726 066 kr. Då får 

vi summan 22 852,61 kr som är nettonuvärdet med en kalkylränta på 3 %. 

 

Nettonuvärdekvoten visar avkastningen för varje satsad krona och beräknas genom att ta det 

uträknade nettonuvärdet och delar det med grundinvesteringen.  

En kalkylränta på 3 % som gav ett nettonuvärde på 22 852,61 kr med en grundinvestering på 

726 066kr ger följande nettonuvärdekvot: 22 852,61/726 066 kr = 0,031475. 

Det innebär att varje investerad krona får vi 0,031475 avkastning. 

I tabell 6 redovisar vi resultatet av våra beräkningar för fönster som är beräknade på en 

livslängd på 40 år. 

 

Tabell 6. Resultat av nettonuvärde- och nettonuvärdekvotsberäkning 

Kalkylränta 3 % 5 % 8 % 

Nettonuvärde 22 852 kr -170112 kr -329 359 kr 

Nettonuvärdekvot 0,031475 kr -0,23429 kr -0,45362 kr 

 

5.3.8 Solfångare 
Enligt energimyndigheten (2013) är solinstrålningen är ca 1000 kWh/m2 i södra Sverige per 

år.   

Kombineras solvärme med ett värmeåtervinningssystem, t.ex. FTX-system fås en bättre 

funktion. Denna typ av ventilationssystem är redan installerad.  

 

Vi har valt en plan solfångare (Perifalpannan Sol P1) från företaget Baxi. Valet baseras på att 

plana solfångare är den mest beprövade och använda typen i Sverige, vilket kan bidra med en 

viss ”säkerhet”. Baxi tillverkar solfångare som är anpassade för större fastigheter och 

anläggningar vilket även det är en viktig faktor som passar monarken. 

Vi har valt att testa denna solfångaranläggning på hus A då läge ses som mest fördelaktigt för 

installation av solfångare. Solfångaranläggningen består av fyra stycken plana solfångare med 

en byggarea på 10,08 m2. Energin som kan uthämtas per år (vid en uppvärmning av 

varmvatten till 50 grader) är 4156 kWh och priset på anläggningen är 37 600 kr. I priset ingår 

montering, pumpgrupp, solstyrning vilket är en övervakningsenhet av solfångarna och 

koncentrerad propylen glykol 25 liter vilket är värmebäraren som fraktar runt värmen i 

systemet. Takfästen ingår inte, vilket kommer att behövas köpas till för en kostnad på ca 2000 

kr. 

Ackumulatortankar, två stycken på 500 liter vardera samt värmeväxlare finns redan i 

byggnaden. Detta är en investeringskostnad vi kan räkna bort vid ett tänkt köp av solfångare, 

då solfångarna kopplas till de redan existerande ackumulatortankarna. 

Livslängden på plana solfångare är mellan 20-40 år. 

Här kommer vi beräkna på hur det kan påverka energianvändningen (speciellt att Fabo slipper 

köpa in lika mycket naturgas för uppvärmning av vatten) och väga det mot en 

investeringskostnad för att få en rimlig återbetalningstid. Se om det är ekonomiskt lönsamt. 
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5.3.9 Återbetalningstid 
För att räkna ut återbetalningstiden på investeringen använder vi oss av 

grundinvesteringskostnaden och det årliga inbetalningsöverskottet och delar dessa med 

varandra.  

 

Tabell 7. Kostnader och grunder för beräkning av solfångare 

Perifalpannan Sol P1 

Investeringskostnad (inklusive takfäste, 2000 kr) 39 600 kr 

Produktion kWh/år (vid uppvärmning till 50 C)   4156 kWh/år 

Naturgaspris 0,82 kr/kWh 

 

Återbetalningstiden räknar vi fram för solfångare genom att dela investeringskostnaden med 

det årliga inbetalningsöverskottet. 

 

Inbetalningsöverskottet blir då 0,82 kr/kWh * 4156 kWh = 3 407,92 kr 

 

3 407,92 kr är inbetalningsöverskottet per år för solfångarna. För att få fram 

återbetalningstiden delar vi grundinvesteringen med inbetalningsöverskott: 

 

39600 kr/3 407,92 kr = 11,62 år 

 

Återbetalningstiden för investeringen är enligt våra beräkningar 11,62 år vid en 

grundinvestering på 39 600 kr och ett årligt inbetalningsöverskott på 3 407,92 kr.  

 

Livslängd 20 år: 20 år – 11,62 år = 8,38 år 

8,38 år * 3 407,92 kr = 28 558, 37 kr 

 

Livslängd 40 år: 40 år – 11,62 år = 28,38 år 

28,38 år * 3 407,92 = 96 716, 77 

 

Här ser vi intäkten under investeringens hela livslängd efter att investeringen blivit återbetald. 

Intäkterna är beräknade på en livslängd på 20 och 40 år. Om solfångarna skulle ha en 

livslängd på 20 år kommer besparingen på investeringen att bli 28,558 kr. Skulle solfångarnas 

livlängd vara 40 år så skulle besparingen på investeringen inbringa hela 96,716 kr.  

5.3.10 Nettonuvärde & Nettonuvärdeskvot 
För att räkna fram nuvärdet har vi använt oss av en Excel kalkyl (bilaga 6) i våra uträkningar. 

Här tar vi hänsyn till inbetalningsöverskottet per år, vilket delas med ett plus räntan upphöjt 

med vilket år inbetalningsöverskottet tillhör, (inbetalningsöverskott/(1+ränta)
år

). 

 

Det här blev resultatet av våra uträkningar vid 3 % kalkylränta och en livslängd på 20 år. 

Första året ger det ett nuvärde på 3 308,66 kr. Vårt inbetalningsöverskott per år är 3 407,92 kr. 

Sedan används nuvärdeformeln som är beskriven i stycket ovan, 

inbetalningsöverskott/(1+räntan)
år

.  

 

Första året blir uträkningen: 

3 407,92/(1+0,03)
1
 = 3 308,66 kr 
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Denna uträkning sker sedan på samma sätt alla år. Det enda som förändras är vilket år man 

har upphöjt. År 20 blir uträkningen:  

3 407,92/(1+0,03)
20

 = 1 886,883 kr 

 

Alla uträknade nuvärden från år 1-20 adderas. Denna summa blir 50 701,24 kr. Sedan tar vi 

nuvärdesumman minus grundinvesteringen på 39 600 kr vilket då blir: 50 701,24 kr – 39 600 

kr = 11 101,24 kr.  

 

11 101,24 är investeringens nettonuvärde vid en kalkylränta på 3 %. 

 

Nettonuvärdekvoten: Nettonuvärdekvoten visar avkastningen för varje satsad krona. 

 

Formeln ser ut på följande sätt:  

Nettonuvärde/grundinvestering = Nettonuvärdekvot. 

 

På en kalkylränta om 3 %, ett nettonuvärde på 11 101,24 och en grundinvesteringskostnad på 

39 600 kr ger det oss en nettonuvärdeskvot på: 11 101,24/39600 = 0,280334.  

Detta innebär att per varje satsad krona får vi 0,280334 kr i avkastning på investeringen.  

 

I tabell 8 och tabell 9 Visar vi en sammanfattning av våra beräkningar vi har gjort.  

Beräkningarna har gjorts på två stycken livslängder, 20 och 40 år. Samt tre stycken olika 

kalkylräntor på dessa två olika livslängder, 3 %, 5 % och 8 %.  

 

Tabell 8. Resultat av nettonuvärde- och nettonuvärdeskvotsberäkning, livslängd på 20 år 

Kalkylränta 3 % 5 % 8 % 

Nettonuvärde 11 101,24 kr 2 870,216 kr – 6 140,54kr 

Nettonuvärdeskvot 0,280334 kr 0,07248 kr – 0,15506 kr 

 

I tabell 8 kan vi se resultatet av de tre kalkylräntorna på en livslängd om 20 år. 

Kalkylräntorna 3 % och 5 % ger oss ett positivt nettonuvärde på investeringen, medan 

kalkylräntan på 8 % ger oss ett negativt nettonuvärde på – 6 140,54 kr. Då vi räknar på en 

kalkylränta omkring 5 % visar det ett positivt nettonuvärde på 2 870,216 kr. Detta betyder att 

investering är lönsam att genomföra vid en livslängd på 20 år. 

 

Tabell 9. Resultat av nettonuvärde- och nettonuvärdeskvotsberäkning, livslängd på 40 år 

Kalkylränta 3 % 5 % 8 % 

Nettonuvärde 39 173,29 kr 18 876,79 kr 1038,128 kr 

Nettonuvärdeskvot 0,989224 kr  0,476687 kr 0,026215 kr 

 

I Tabell 9 kan vi se resultatet av de tre kalkylräntorna på en livslängd om 40 år. 

Kalkylräntorna 3 %, 5 % och 8 % ger oss ett positivt nettonuvärde på investeringen. 

Då vi räknar på en kalkylränta omkring 5 % visar det ett positivt nettonuvärde på 18 876,79 

kr. Detta betyder att investering är lönsam att genomföra vid en livslängd på 40 år. 

Sammanfattningsvis är investeringen lönsam på både 20 och 40 års livslängd oberoende av 

vilken av de tre kalkylräntorna som väljs, utom när det gäller en livslängd på 20 år vid en 

kalkylränta på 8 %. 
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5.4 Livscykelkostnad 
Vi valde att räkna på fönsterinvesteringen via en LCC från Fabo. Den här typen av LCC tar 

inte hänsyn till vilka intäkter vi får in tack vare investeringen vilket gör att resultatet kan 

analyseras helt utan den faktorn. Nedan visas en av de LCC-analyser vi har använt oss utav 

från Fabo. Vi använder oss av fönsterinvesteringen vi räknade på tidigare. Byggkostnaden är 

grundinvesteringen av fönster som ligger på 726 066 kr och arean är beräknad genom att ta 

den totala lägenhetsarean för fastighetskomplexet vilket vi delade med fyra då vi endast 

behandlar en av de totalt fyra byggnaderna. Räntan valde vi som tidigare till fem procent då 

Fabo har de som standard. Avskrivningstiden baseras på livslängden, i detta fall 40 år. 

Restvärde tas inte med i beräkningen. Hyra är summan av den årliga avskrivningen på 18152 

kr per år och räntekostnader på 36 303 kr per år vilket blir 54 455 kr per år. Det betyder att en 

hyra blir 31kr per m
2
. Medelytan per lägenhet blir således 1778 m

2
/27 lägenheter (bilaga 3) = 

65,85m
2
. Det ger en total hyra för en lägenhet: 65,85 * 31 kr = 2041 kr. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Källa: LCC modell (Bengtsson 2013) 

5.5 Injustering av värmen i fastigheten 
Att injustera värmen i fastigheten är något som vi via analys av de empiriska data kom fram 

till kan vara lämpligt för att öka hyresgästernas välbefinnande och komfort. Komforten blir 

bättre då dagens lägenheter i monarken kan ha olika temperaturer i rummen på grund av dålig 

injustering i lägenheterna. Vi ser ett samband med NKI i denna åtgärd. Dessutom kan 

energianvändningen minskas då Fabo inte behöver justera värmen högre i en del av 

lägenheten för att försöka värma upp en annan del. Detta kan ske genom icke-manipulerbara 

radiatorer som är inställda på en jämn temperatur som Fabo styr. Vilket kan göra det lättare att 

justera värmen i lägenheterna och påverka den ojämna fördelning som finns idag.  

  

Figur 7. LCC-beräkning 
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6.0 Slutsats 
 

Det här kapitlet kommer besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. 

 

 Vilka specifikt utvalda energieffektiviseringsinvesteringar är lönsamma och hur 

balansen mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer ser ut i samband med beslut 

av investeringar? 

 

 Syftet med uppsatsen är att göra en bedömning av specifika 

energieffektiviseringsåtgärder på huskroppen A i fastighetskomplexet monarken hos 

Falkenbergs bostad AB. Analyser och relevanta beräkningar kommer göras för att på 

ett överskådligt sätt se huruvida en åtgärd är aktuell. Vidare kommer vi undersöka och 

diskutera balansen mellan ekonomiska och miljömässiga argument gällande 

investeringar för att redogöra för en annan del av investeringsprocessen och för att se 

dess påverkan på beslutet av investeringar.  

6.1 Diskussion 
Beräkningar av de valda åtgärderna för fastigheten monarken visade på olika resultat. Tabell 

10 och 11 visar båda positiva nuvärden vid alla kalkylräntor, utom vid en kalkylränta på 8 % 

med en uppskattad livslängd på 20 år. Vi anser att ett resultat som vi fick fram genom våra 

beräkningar för solfångare antyder att det finns potential för expandering av mer solfångare. 

Fabo använder sig utav 5 % kalkylränta vilket gör just det resultatet lite mer intressant. Vi får 

fram positiva nettonuvärden för både 20- och 40 års livslängd vilket gör att vi anser att det är 

en lönsam investering rent ekonomiskt.  

 

Återbetalningstiden blev 11,62 år vilket vi anser är acceptabelt då livslängden för solfångare 

kan uppnå en livslängd på 40 år. 

 

Tabell 10. Resultat av nuvärdemetoden och nettonuvärdeskvoten, livslängd på 20 år 

Kalkylränta 3 % 5 % 8 % 

Nettonuvärde 11 101,24 kr 2 870,216 kr – 6 140,54kr 

Nettonuvärdeskvot 0,280334 kr 0,07248 kr  – 0,15506 kr 

 

 

Tabell 11. Resultat av nuvärdemetoden och nettonuvärdeskvoten, livslängd på 40 år 

Kalkylränta 3 % 5 % 8 % 

Nettonuvärde 39 173,29 kr 18 876,79 kr 1038,128 kr 

Nettonuvärdeskvot 0,989224 kr 0,476687 kr 0,026215 kr 

 

I tabell 12 visar vi resultatet av nuvärdeberäkningar gjord för fönsterinvesteringen. 

Återbetalningstiden blev 22,4 år för solskyddsfönster vilket vi anser är relativt kort med tanke 

på att livslängden för ett sådant fönster kan uppnå till 40-50 år. Återbetalningstiden grundar 

sig i att Fabo höjer den befintliga hyran med 100 kr per månad för varje lägenhet i den 

aktuella huskroppen, vilket vi ser som en rimlig höjning. Vi tycker att höjningen är rimlig för 

att det ger hyresgästen bättre komfort under sommarhalvåret. Med tanke på komforthöjningen 

kan hyresgästen bli nöjdare vilket kan visa sig i en NKI undersökning i framtiden. Det finns 

säkerligen de hyresgäster som inte tycker att höjningen är befogad och en sådan investering 
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som den här kräver att alla hyresgäster godkänner höjningen annars görs inte denna typ av 

investering.  

Vid 5 % kalkylränta som Fabo har som standard får vi ett negativt nettonuvärde och 

investeringen ses då inte som ekonomiskt lönsam. Fabo bör inte genomföra investeringen 

enligt våra beräkningar förutom vid en kalkylränta på 3 % då nettonuvärdet blir positivt med 

22 852 kr. 

  

Tabell 12. Resultatet av beräkningar för fönster, livslängd på 40 år 

 

 

Den LCC beräkning vi genomförde med hjälp av en kalkyl från Fabo visar att en investering 

på 726 066 kr enligt behöver ha en hyresintäkt för varje lägenhet på 2041 kr per år eller 170 

kr per månad för att täcka räntan och klara av avskrivningen på 40 år.  

Då nettonuvärdet vid 5 % kalkylränta blir negativt och LCC beräkningen ger en för hög 

extrakostnad i form utav hyra för att räkna hem investeringen på 40 år bör investering inte 

genomföras. 

Våra slutsatser har grundats på de populäraste metoderna vid investeringsbedömning enligt 

Alkaraan & Northcott (2006), återbetalningsmetoden och nuvärdemetoden. Boken principles 

of Corporate finance (Brealey, Myers, Allen 2011) är en väletablerad 

investeringsbedömningsbok som förespråkar valet av nuvärdemetoden vid 

investeringsbedömning samt LCC beräkning. 

 

Investering bör inte alltid endast ses ur det ekonomiska perspektivet. Som vi beskrev i kapitel 

5 finns det andra faktorer att hänsyn till. Då vi syftar på energieffektivisering bör investerare 

ta hänsyn till olika miljöaspekter som i figur 6. Där har vi beskrivit två vägar att gå vid ett 

investeringsbeslut och vi anser att den gröna vägen där hänsyn tas till miljöaspekter är att 

föredra. Med tanke på att energieffektivisering och allmän miljöhänsyn blir mer aktuellt ser vi 

att vårt tankesätt med figur 6 kan blir mer tillämpbart för företag. Även Fabo som lägger stor 

vikt på miljö och hyresgästernas tillfredsställelse kan sådana investeringar förbättra företagets 

image hos kunder men även NKI hos de befintliga hyresgästerna.  

 

Investering inom den gröna vägen kan innebära en extra kostnad för företag, det drar vi 

paralleller med Miljökuznetskurvan och porterhypotesen beskriven i kapitel 3. Vi ser att 

tillväxt hänger ihop med investeringar då företag får större svängrum för att göra investeringar 

när tillväxten ökar. I sin tur anser vi att när företagen får en starkare tillväxt vågar dem göra 

den här sortens investeringar som befinner sig inom den gröna vägen. Företagen kan satsa på 

att minska sin energianvändning genom att investera i ny, bättre teknik som ger fördelar för 

miljön, kunder (hyresgäster) och företagets ekonomi.  

  

Kalkylränta 3 % 5 % 8 % 

Nettonuvärde 22 852 kr - 170112 kr - 329 359 kr 

Nettonuvärdekvot 0,031475 kr - 0,23429 kr - 0,45362 kr 
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6.2 Uppsatsens bidrag 
Uppsatsen hoppas vi kan bidra med ett större intresse för miljöinvesteringsrelaterade frågor 

samt visa att energibesparingsåtgärder kan vara fördelaktigt för både miljö och ekonomi. Att 

beslutsunderlag inte bara behöver grunda sig på ekonomiska aspekter utan att beslut kan 

påverkas av kundnöjdhet, miljö eller exempelvis företagets anseende mot marknaden.  

 

Vi hoppas även att uppsatsen ger Fabo nya idéer och tankar rörande studiens innehåll.  

 

 Öka intresset för hur investeringsbeslut tas och vilka faktorer som bör tas hänsyn till. 

 Via beräknade resultat ge Fabo beslutsunderlag för vidare investering eller 

undersökning. 

 Öka kunskapen för hur samspel sker mellan miljö och ekonomi, för investeringar och 

tillväxt. 

6.3 Begränsning och reflektion 
Först vill vi nämna att begränsningen vi skapat oss genom vår avgränsning har format 

uppsatsen på sådant sätt att en total helhet är omöjlig att åtstadskomma. Vi har bara undersökt 

några få åtgärder som vi anser vara intressanta och relevanta att både beräkna och analysera. 

Det finns många andra möjliga alternativ att undersöka som vi upptäckt i studien som 

möjligtvis skulle vara intressant för Fabo att undersöka.  

 

Då vi inte använt oss av energiberäkningsprogram som exempelvis VIP+ så är vi medvetna 

om att våra resultat kan skilja sig från en sådan simulering. Beräkningar på justering av värme 

och icke-manipulerbara radiatorer hade krävt ett sådant program för ett tillförlitligt resultat. 

6.4 Fallföretaget 
Att göra ett uppdrag för ett företag kan vara både positivt och negativt. Negativt i den 

meningen att informationen blir vinklad utifrån hur företaget ser på saken. En annan negativ 

del är att vi kan bli väldigt styrda av företaget och få mindre utrymme för egna val och 

initiativ. Det positiva med att arbeta med ett uppdrag för ett företag är att vi får se en 

verksamhet ur dess verkliga situation och de problem företaget brottas med. Relevant 

information som kan fås genom det berörande företaget kan annars vara svår att få tag i. Till 

exempel olika mätdata, kalkyler, budgetar och liknande information. Dessa data gör uppsatsen 

mer verklighetsförankrad och trovärdig. 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Vi anser att vidare forskning skulle kunna vara att se på andra åtgärder som kan bidra med 

ekonomisk och miljörelaterade fördelar. Göra en helhetsstudie av monarken och se fler 

möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Vi skulle även vilja se andra alternativ för 

uppvärmning av fastigheten som till exempelvis fjärrvärme eller värmepump för att se 

skillnaden gentemot gasuppvärmning. En utbyggnad av LCC kalkylen med fler 

miljörelaterade faktorer kan vara intressant inom uppsatsens område.  
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Bilaga 1. Energianvändning huskropp C 
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Bilaga 2. Energianvändning huskropp A 
Visar energianvändningen för huskropp A där en ny högeffektiv panna installerades 2011 
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Bilaga 3. Lägenhetsfördelning och formation  
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Bilaga 4. Fönsterplacering  
C = Ljungholmsvägen D-F  

A= Ljungholmsvägen A-C 
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Bilaga 5. Nuvärdeberäkning solskyddsfönster  
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Bilaga 6. Nuvärdeberäkning solfångare 
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Bilaga 7 Intervjufrågor 
Intervju Falkenbergs Bostad AB 

Vad anser ni vara energieffektivisering? 

Varför tycker ni att man ska energieffektivisera? 

Vilka områden är aktuella att energieffektivisera? 

Vad har ni gjort hittills i Monarken för att energieffektivisera? 

Känner ni er motiverade att sänka energianvändningen för fastigheter?  

Hur stor var grundinvesteringen för Monarken? 

Tror ni det är ekonomiskt försvarsbart att energieffektivisera Monarken? Om ja, vilka 

områden anser ni att vara värda att energieffektivisera? 

Vilka kalkyler och metoder använder ni er för att beräkna en investering?  

Är återbetalningsmetoden och nuvärdemetoden intressanta mått för er? 

En höjning av hyran kanske måste göras pga. en större 

energieffektiviseringsinvestering, men hur mycket anser ni vara en rimlig ”höjning”? 

Hur bestäms hyrorna? Har ni någon sorts ”klimatkompensation” i hyran? 

Är isoleringen tillräcklig för klimatet och Monarken? 

Senast vi talades vid ansåg man att temperaturskillnaden i de olika delarna av 

fastigheten vara stor. Vilka områden tror ni/vet är det som påverkar fastigheten 

Monarken på detta sätt? 

Klimatskal?  

Hur använder ni LCC? 

Vad ingår i er LCC-analys? 

Hur implementeras LCC på en fastighet? 

Hur räknar ni på LCC? 

Har ni någon LCC-analys vi skulle kunna få och se på? 

Hur grundar ni era investeringsbeslut? 

Är det något annat som är vitalt för en väl fungerande LCC? 

Finns det några miljöaspekter i LCC som man hade kunnat ta hänsyn till? 

Hur ser det nuvarande ventilationssystemet ut? 

Hur ser ni på FTX system? Något som är tillämpat? 

Finns energifönster? (värmereflekterande skikt, tre lager av glasskikt och ädelgas 

mellan glasen)  

Värmereflekterande skikt. 

Lågemissionsglas? (släpper in mycket solinstrålning) solskyddsglas? (släpper in 

synligt ljus men blockerar resterande ljus vilket bidrar till att minska övervärmning 

under sommarhalvåret) 

Vad ligger U-värden på? 

Ni använder er utav solfångare på en annan fastighet, hur ser ni på att installera det på 

Monarken? 

Har ni fått någon specifik kritik från hyresgästerna? 

Historik kring Monarken? Har det gjorts ingrepp tidigare i fastigheten? 

Har ni några planer att energieffektivisera Monarken? Finns det några självklara 

svagheter hos Monarken? 

Hur ser energianvändningen ut för Monarken? 

Vad/finns det för krav och regler gällande energieffektivisering? 

Brukar det vara lönsamt att energieffektivisera en liknande befintlig fastighet, 

generellt? 

Vilka är de vanligaste områdena man energieffektiviserar i en befintlig fastighet? 

Finns det statistik kring värmeläckage för Monarken? 
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Hur ser ni på fjärrvärme? Möjligt val? Värmepumpar? Bergvärme?  

Något som är intressant som ni räknat på?  

Vad har ni för argument/funderingar/beräkningar kring val av uppvärmning? 

Hur räknar ni på solfångare? Någon modell/kalkyl som ni använde på fastigheten vid 

jysk, vid installation av solfångare?  

Kan ni beskriva er personligen i några meningar, vad ni jobbar med, vad ni har för 

delaktighet i företaget, titel, m.m?  

Hur planerar ni eller går tillväga vid en investering? Vilka aspekter tas hänsyn till? 

Vad är målet med investering?  

Hur ser ni på miljö kontra lönsamhet? Har det hänt att ni investerat pga att ni vill 

ha ökat anseendet för företaget inom te.x miljö? En så kallad strategisk investering, 

som ofta är olönsam men kan ge icke-finansiella ökningar? 
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