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Sammanfattning 
Miljonprogrammet syftar till bostadsbyggandet i Sverige mellan åren 1965 – 1974 där drygt 
en miljon bostäder upprättades, varav majoriteten var flerbostadsfastigheter. Vid upprättandet 
av miljonprogrammets bostäder prövades nya arbetsmetoder och inga krav ställdes på 
energiförbrukning. Idag är dessa flerbostadsfastigheter eftertraktade investeringsobjekt, men 
de är samtidigt i behov av teknisk upprustning. I samband med detta finns det forskare som 
hävdar att energieffektiviserande åtgärder bör utföras. Dock påpekar en del fastighetsbolag att 
de avstår från att utföra energieffektiviserande investeringar då det är svårt att göra dessa 
lönsamma. För att utröna lönsamheten i en investering utförs investeringskalkyler, vilka 
vanligen utgör en del av ett beslutsunderlag. Energieffektiviserande investeringar innehåller 
dock osäkerheter vilket gör de svåra att beräkna på ett vis så att kalkylens utfall ligger nära det 
verkliga utfallet. Denna studie undersöker därför vilken roll investeringskalkylen har för 
beslutsfattare vid investering i energieffektiviserande åtgärder av flerbostadsfastigheter från 
miljonprogrammet. För att undersöka detta fenomen har teori gällande investeringskalkylers 
användning som beslutsunderlag tagits fram. Teoretiskt har det även påvisats att andra 
faktorer såsom erfarenhet, strategi och intuition påverkar investeringsbeslut, och då det finns 
osäkerheter vid investeringsbeslutet kan dessa övriga faktorer användas mer eller mindre. Det 
bidrar till att investeringskalkylens roll vid beslut påverkas. Empiriskt har vi använt en 
kvalitativ metod där intervjuer har utförts med fyra fastighetsbolag. Telefonintervjuer och 
personliga möten har tillämpats. Fastighetsbolagen har valts utifrån ett minimikrav gällande 
den andel fastigheter från miljonprogrammet de besitter. 
 
I studien har det framkommit att investeringskalkyler alltid finns med som en del av ett 
beslutsunderlag vid investering i energieffektiviserande åtgärder. På grund av osäkerheter 
behöver kalkylerna dock kompletteras med övriga faktorer såsom erfarenhet, strategi och 
kompetens. Dessa övriga faktorer möjliggör en mer precis kalkyl, men visar även på 
mervärdet av en investering. Teoretiskt har intuition påvisats vara relevant vid 
investeringsbeslut, emellertid har denna faktor inte framkommit som relevant i vår kontext. 
 
Nyckelord: Energieffektivisering, Miljonprogrammet, Flerbostadsfastigheter, Beslutsfattande, 
Investeringskalkyl 
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Abstract 
Between the years 1965-1974 over a million residences were built in Sweden, this is referred 
to as the Million Programme. The majority of the buildings that were established during the 
Million Programme were so called multidwelling units (MDUs). When establishing the 
buildings of the Million Programme new construction methods were tested and there were no 
requirements regarding energy consumption. Today these MDUs are coveted investment 
objects, but they are still in need of refurbishment. Some researchers point out that energy 
efficient actions should be implemented in conjunction with this. However, some real estate 
companies argue they refrain from implementing energy efficient investments since they are 
difficult to make profitable. Investment calculations are made to determine the profitability of 
an investment, these calculations are usually used as a basis of a decision. Energy efficient 
investments, however, contains uncertainties and because of this they are hard to calculate 
close to actual outcome. Therefore this study examines the role of the investment calculation 
for decision makers while investing in energy efficiency in the Million Programmes MDUs. 
To examine this phenomenon theory regarding investment calculations as a basis for decision 
making has been gathered. It has also been shown theoretically that other factors such as 
strategy, experience and intuition affect decisions. When an investment contains uncertainties 
these factors can be used more or less. This affect the investment calculations role in the 
decision. Empirically we have been using a qualitative approach. Interviews by telephone and 
personal meetings have been made with four real estate companies. The real estate companies 
that have been examined possess a certain proportion of MDUs from the Million Programme 
in their property portfolio. 
 
The study has shown that the investment calculation always is a part of a decision regarding 
investments in energy efficiency. Due to uncertainties investment calculations however need 
to be supplemented with other factors such as experience, strategy and competence. These 
other factors enables an investment calculation that is more precise estimated, but they can 
also show the added value an investment in energy efficiency may result in. Theoretically 
intuition has been proved to be relevant in investment decisions, however this factor has not 
been emerged as relevant in our empirical context. 
 
Key words: Energy efficiency, Million Programme, Multi Dwelling Units, MDU, Real estate, 
Decision making, Investment calculation 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Under 1950-talets slut och början på 1960-talet rådde i Sverige en starkt tilltagande välfärd 
och en ekonomi som gick på högvarv. Trots denna högkonjunktur fanns en bostadsbrist, 
vilken innebar att långa bostadsköer bildades. Bristen på bostäder medförde exempelvis att 
det år 1966 krävdes en väntan på cirka 10 år innan en egen bostad kunde erbjudas för en 
bostadssökande i Stockholm. Den svenska bostadsbristen berodde på arbetskraftsinvandring i 
kombination med oförutsägbart stor mängd nyfödda och en urbanisering (Berg, 1999). 
Arnstberg (2000) konstaterar att Sveriges bostadsproblem även låg i trångboddheten och den 
låga bostadsstandarden. Ramberg (2000) påstår att i och med den rådande högkonjunkturen 
hade alltfler både vilja och råd med en modern bostad, men att detta var en bristvara. Berg 
(1999) beskriver att i ett på andra plan så framgångsrikt land krävdes nu en åtgärd för att få 
bukt på bostadsproblemen. 

År 1964 förelåg en brist på 400 000 bostäder (Arnstberg, 2000). Berg (1999) påpekar att ett 
förslag om att under loppet av 10 år låta upprätta en miljon nya bostäder antogs samma år. 
Detta förslag presenterade riksdagen presenterade officiellt år 1965, ett projekt som kom att 
kallas miljonprogrammet. Enligt SCB (2013) syftar miljonprogrammet i dagligt tal på 
bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965–1974, under denna period färdigställdes 
11006 000 nya lägenheter varav Stenberg (2012) konstaterar att två tredjedelar av dessa är 
flerbostadshus. 

Björk, Nordling och Reppen (2012) hävdar att miljonprogrammets byggande kännetecknades 
av effektivitet och ekonomisk rationalitet. Det innebar att byggentreprenörer prioriterade att 
upprätta en stor mängd byggnader snabbt och till rimliga kostnader. Nya material och 
arbetsmetoder började användas och på grund av bristande kunskap kring dessa blev många 
byggnadstekniska detaljer i miljonprogrammet dåligt utförda. 

 

Byggvärlden (2010) 
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Miljonprogrammets byggnader upprättades under en tid då det vid nyproduktion varken 
ställdes energikrav på byggnadens konstruktion eller installationssystem, som exempelvis 
ventilationsystem (Kling & Warfvinge, 2012). Energimyndigheten (2010) konstaterar att 
större delen av miljonprogrammets fastigheter upprättades före oljekrisen år 1973, då 
tillgången till billig energi var stor och vidhåller att fokus därmed inte låg på att bygga 
energisnålt. Kääntä (2013) påpekar att miljonprogrammets fastigheter därför är ineffektiva ur 
energisynpunkt. 

En typisk miljonprogramsbyggnad förbrukar på årlig bas cirka 185 kWh per kvadratmeter 
exklusive hushållsel, medan dagens krav på nybyggda hus innebär en årlig användning på 
cirka 110 kWh per kvadratmeter exklusive hushållsel (Energimyndigheten, 2010). 

1.2. Problemdiskussion 
Miljonprogrammets fastigheter behöver enligt Kääntä (2013) i dagsläget omfattande 
renoveringar då fastigheterna bland annat har tekniska brister och energikraven blir allt mer 
skärpta. Stenberg (2012) beskriver att hundratusentals lägenheter från miljonprogrammet i 
nuläget är i stort behov av renovering. Av miljonprogrammets totala bestånd på 1 miljon 
bostäder konstaterar Stenberg (2012) att två tredjedelar består av flerbostadshus, vilka på 
grund av tekniska skäl måste renoveras och anpassas för att klara av nya energimål och 
hållbarhetskrav. Vidén (2012) påstår att miljonprogrammets bostäder befinner sig i en 
40årskris och sålunda behöver investeras i. En majoritet av de ursprungliga byggnadsdelarna 
har nått den ålder då de behöver bytas ut alternativt rustas upp. Kling och Warfvinge (2012) 
påpekar att bland annat vattenskador har blivit alltmer frekvent återkommande vilket beror på 
brister i våtrummens tätskikt och att vattenledningar har uppnått sin tekniska livslängd. 

I samband med att upprustningar av miljonprogrammets bostadsbestånd utförs hävdar 
Högberg, Lind och Grange (2009) och Naturvårdsverket (2013) att det är fördelaktigt att 
dessutom applicera energieffektiviserande åtgärder då det är kostnadsbesparande. Högberg et 
al. (2009) påstår att då upprustning sker, på grund av att den byggnadstekniska livslängden 
har uppnåtts, är merkostnaden för att applicera en energieffektiviserande åtgärd inte lika stor 
som kostnaden hade varit om samma energieffektiviserande åtgärd hade utförts som en 
enskild investering. Cajias och Piazolo (2013) konstaterar att fastighetssektorn står för 40 % 
av energiförbrukningen i EU. I fastighetssektorn finns således stora möjligheter till förbättring 
gällande energieffektivitet. Högberg et al. (2009) vidhåller att Byggnads- och Servicesektorn 
står för 35 % av den totala energiförbrukningen i Sverige, varav 21 % används till 
uppvärmning och varmvatten. Förbättringsmöjligheter finns därför då bostadsstandarden och 
fastighetsvärdet kan bevaras samtidigt som energianvändningen minskar. På så sätt kan 
synergieffekter skapas, vilket innebär en minskad kostnad då renovering och 
energieffektivisering görs vid samma tidpunkt. Både den tekniska standarden förbättras 
samtidigt som fastighetsbolag kan arbeta mot EUs energimål. För 2020 är målet att för 
byggnader minska energiförbrukningen med 20 % samt för 2050 att ha minskat 
energiförbrukningen med 50 %, jämfört med 1990 års energiförbrukning (Högberg et al., 
2009). Dahlberg påstår i en intervju i Energi och Miljö (2011) att investeringar i 
energieffektiviserande åtgärder i miljonprogramsfastigheter utförs, men att fler investeringar 
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behöver göras. Vidare ligger problematiken i att göra lönsamma energieffektiviserande 
investeringar. Bernebring på Uppsalahem och Selling på Mitthem hävdar i samma intevju 
med Energi och Miljö (2011) att investeringar i energieffektiviserande åtgärder enbart ska 
utföras om de är ekonomiskt lönsamma. 

I en intervju i Affärsvärlden (2014) konstaterar Lindmark att fastighetsbolag knappt 
investerade i miljonprogramsfastigheter för bara några år sedan, men att dessa fastigheter nu 
har blivit eftertraktade byten. Däremot innebär de ökade investeringarna i 
miljonprogramsfastigheter en risk för nya aktörer, att nå sitt avkastningskrav, då priserna 
stiger och de kan få betala ett överpris. I samma intervju påstår Schuss att i takt med att 
miljonprogrammets fastigheter blivit attraktiva investeringsobjekt har konkurrensen ökat och 
således fastighetspriserna. Något som har lett till en minskad avkastning. Företaget Gimmel, 
som Schuss är delägare i, har därför slutat investera i miljonprogramsfastigheter då det inte 
längre är lönsamt. I intervjun påpekar Svanberg att det finns risker med att investera i en 
miljonprogamsfastighet, om hänsyn inte tas till renoveringsbehovet i fastigheten och 
investeringarna görs ur kortsiktigt vinstsyfte. Trots riskerna med att investera i 
miljonprogramsfastigheter hävdar Pousette i samma intervju att det faktiskt finns en fördel 
med dessa investeringar, då nyskick kan åstadkommas för halva kostnaden jämfört med 
nyproduktion (Affärsvärlden, 2014). 

I beslutsprocessen gör Brealey, Myers och Allen (2014) gällande att investeringskalkyl är 
avgörande angående huruvida en investering ska göras eller inte. För att en investering ska 
utföras måste avkastningen vara större än kapitalkostnaden och även vara större än företagets 
alternativkostnad för att investera i något annat. Därmed ska alla investeringar med positivt 
Net Present Value (NPV) utföras. Alkaraan och Northcott (2013) påpekar att 
investeringsbeslutsprocessen inte alls är så systematisk och konstaterar med stöd av Carr och 
Harris (2004) att investerare exempelvis inte ska acceptera alla positiva NPV, utan även ta 
hänsyn till andra variabler. Även Wilkes, Samuels och Greenfield (1996) och Roopadarshini 
(2014) vidhåller att det finns faktorer utöver kalkylerna som spelar in vid beslutsfattandet. Vid 
beslut om investering konstaterar Roopadarshini (2014) att hänsyn måste tas till vilket 
sammanhang investeringen sker i, och att faktorer såsom företagets finansiella mål och 
risktolerans är relevanta. Även beslutsfattarens intuition har betydelse vid investeringsbeslutet 
(Schoemaker & Russo, 1993;Delaney, Guidling & McManus, 2014). 

Problemdiskussionen visar på att det finns ett upprustningsbehov för miljonprogrammets 
fastigheter. I samband med dessa upprustningar finns en fördel med att dessutom utföra 
energieffektiviserande åtgärder. Dock innebär investeringar i energieffektiviserande åtgärder 
en osäkerhet gällande lönsamhet. Att investera i energieffektiviserande åtgärder är sålunda 
komplext, och frågan är vad som ligger till grund för ett investeringsbeslut då det 
uppenbarligen finns olika uppfattningar om hur avgörande kalkylens roll är vid 
investeringsbeslut. 

1.3. Problemformulering 
Vilken roll har investeringskalkylen för beslutsfattare vid investering i energieffektiviserande 
åtgärder av flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet? 
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1.4. Syfte 
Uppsatsen syftar till att analysera vilken roll investeringskalkylen har vid beslut om att 
investera i energieffektiviserande åtgärder i miljonprogrammets flerbostadsfastigheter. I 
samband med analys av investeringskalkylens roll kommer vi även ta hänsyn till ytterligare 
faktorer som påverkar investeringsbeslutet.  

1.5. Avgränsningar 
Studien kommer endast omfatta flerbostadsfastigheter som enligt SCB (2013) byggdes under 
åren 1965-1974. Endast investeringar i ombyggnation är av intresse för vår studie.  

1.6. Centrala begrepp 
Discounted cash flow (DCF): En metod för att uppskatta en investeringsmöjlighet. 
DCFanalyser räknar hem framtida fria kassaflöden till ett nuvärde för att avgöra en 
investerings potential (Investopedia, 2015). 
 
Energieffektivisering: Att med hjälp av teknikval och åtgärder sänka den nuvarande 
energiförbrukningen men fortfarande erhålla samma funktion. Exempel kan vara en byggnad 
som tilläggsisoleras och därmed släpper ut mindre värme. Den kan fortfarande nyttjas med 
samma villkor av brukaren fast nu med en lägre förbrukning av energi (Nationalencyklopedin, 
2015a).  

Intuition: Förmågan att omedelbart förstå någonting baserat på känsla och inte fakta 
(Cambridge, 2015). En omedelbar uppfattning utan stöd av erfarenhet eller intellekt 
(Nationalencyklopedin, 2015b).  

Lönsamhet: I studien avser vi ekonomisk lönsamhet, där alla sammanlagda kassaflöden som 
en investering inbringar täcker grundinvesteringen. Alltså minst ett +-0 resultat (Brealey et 
al., 2014).  
 
Ombyggnation: Avser renovering av byggnadsdelar i fastighet, som genom ålder och slitage 
varit nödvändiga att utföra. Utförd renovering återställer en byggnadsdel till ett skick som kan 
likställas med nyskick (Nationalencyklopedin, 2015c;Rikstermbanken, 2014). 
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2. Metod  
2.1. Deduktiv ansats 
På förhand hade vi kunskaper om olika investeringskalkyler, vilka för- och nackdelar dessa 
innehar samt att olika investeringskalkyler är mer eller mindre komplexa att hantera. Vi var 
även medvetna om att investeringskalkyler används, i mer eller mindre utsträckning, vid val 
mellan olika investeringsalternativ, men att även andra faktorer påverkar investeringsbeslutet. 
Denna kunskap har uppnåtts genom kurser som behandlar investeringsbeslut och kalkylering 
samt genom egna erfarenheter i form av privata investeringar.  

Angående miljonprogrammet kände vi sedan tidigare till att dessa byggdes under åren 1965-
1974. Vi vet genom egna erfarenheter, men även genom teoretisk kunskap gällande 
byggnadstekniska aspekter, att miljonprogrammets fastigheter har nått den ålder då de 
behöver renoveras. Denna kunskap har vi erhållit genom utbildning i fastighetsförvaltning 
samt att debatt medialt har drivits huruvida upprustning av fastigheter från miljonprogrammet 
ska hanteras. Vidare vet vi att miljonprogrammet byggdes under en tid då 
energieffektivisering inte var av samma intresse som idag, bland annat på grund av att 
klimatfrågan inte var lika uppmärksammad. I takt med att klimatfrågan har uppmärksammats, 
bland annat genom Al Gores film år 2006 “An Inconvenient Truth”, har debatten huruvida 
upprustning av fastigheter från miljonprogrammet ska hanteras tagits ett steg längre. I 
samband med upprustning ska även energieffektivisering tas till hänsyn. Vi vet även att det 
har börjat investeras i fastigheter från miljonprogrammet genom att företag som arbetar med 
detta har blivit börsnoterade.  

Då vi har förkunskap kring vårt teoretiska studieobjekt och vår empiriska kontext är vi 
medvetna om att det kan innebära att vi blir styrda av denna förkunskap vid utförandet av vår 
studie. Det kan prägla vårt synsätt, exempelvis avseende i vilken utsträckning kalkyler 
tillämpas vid investeringsbeslut. Vi är medvetna om detta och har ändock försökt arbeta med 
ett öppet förhållningssätt, detta för att hålla oss objektiva och få in all information som kan 
vara av värde. Med denna kunskap hävdar vi att vi huvudsakligen kommer att arbeta utifrån 
en deduktiv ansats. Jacobsen (2012) konstaterar att vid en deduktiv ansats har undersökaren 
på förhand kunskaper om fenomenet som ska belysas, vilket kan riskera att undersökaren blir 
partisk i den mening att denne enbart letar efter information som är lämplig med hänsyn till 
denna kunskap. Detta kan leda till att undersökaren går miste om viktig information. 

2.2. Kvalitativ metod 
Vi har kunskaper om investeringskalkylens roll vid beslut att investera, och även kunskaper 
om miljonprogrammet samt energieffektivisering. Det vi däremot saknar kunskap om är 
investeringskalkylens betydelse vid beslut att investera i energieffektivisering i 
miljonprogrammet. Trots vår deduktiva ansats arbetar vi med en kvalitativ metod då vi inte 
vet hur vårt teoretiska studieobjekt ser ut i vår empiriska kontext. Vi saknar kunskaper för att 
på förhand kunna kategorisera svarsalternativ för det fenomen vi vill belysa och har därför 
heller inte haft någon möjlighet att tilldela svarsalternativen några siffror. För att inte 
begränsa oss från information har vi därav valt att inte styra respondenten genom att försöka 
kategorisera svarsalternativt, utan istället fört en intervju där vi ställer oss öppna till all typ av 
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information som respondenten anser vara relevant med hänsyn till våra intervjufrågor. 
Jacobsen (2002) hävdar att en kvantitativ metod lämpligen används vid en deduktiv ansats, 
men då undersökaren endast har liten kunskap om fenomenet som studeras bör kvalitativ 
metod användas.  

Vi har haft för avsikt att inte styra alltför mycket över den information som vi tillhandahåller 
genom intervjuer, för att ge respondenten en större frihet och för att erhålla mer detaljerad 
information. Vi är medvetna om att data som därmed samlas in  kan vara svår att hantera. 
Dock utgår vi ifrån ett intervjuunderlag som är kopplat till vår teoretiska referensram, vilket 
innebär en begränsning av informationsflödet men samtidigt en förenkling gällande hantering 
av erhållen data. Jacobsen (2002) konstaterar att en kvalitativ metod är fördelaktigt då 
respondenten inte begränsas i sina intervjusvar. Däremot finns en nackdel med kvalitativ 
metod då data som samlas in blir svårhanterlig. 

2.3. Sekundärdata  
Inledningsvis gjordes sökningar på diverse webbsidor för att skapa förståelse för hur vår syn 
av vår empiriska kontext, miljonprogrammet, förhåller sig till den mediala bilden. Vi är 
medvetna om att vår mediala sökning både kan skapa och öka förväntningar hos oss som 
undersökare, emellertid utfördes denna sökning i syfte att se hur intresset för 
miljonprogrammet i allmänhet ser ut. Enligt Jacobsen (2002) är problemet med en deduktiv 
ansats att forskaren tenderar till att söka efter den information som ger stöd åt dennes 
förväntningar. För att utöka kunskapen och få en mer objektiv bild för vår empiriska kontext 
samlade vi därefter in information genom litteratur samt vetenskapliga artiklar som belyser 
området. Denna information är vad som ligger till grund för bakgrunden i denna studie. 

Vid utformningen av vår teoretiska referensram har vi huvudsakligen samlat in data med hjälp 
av Högskolan i Halmstads databaser. Vi har tagit hjälp av personalen på högskolebiblioteket 
för att effektivisera våra sökningar. Till en början sökte vi i samlingstjänsten Summon och 
fokuserade våra sökningar mot kalkylering för energieffektivisering i fastigheter. Sökorden 
var; energy efficiency, calculation och real estate. Denna sökning utfördes för att få fram en 
förståelse för vilken påverkan energieffektiviserande åtgärder kan få lönsamhetsmässigt, och 
vi fick bland annat fram data om att vakanser kan uppstå. Vi utgick främst från artiklar med 
beräkningsorienterade problem och använde oss därför av tidsskrifter som exempelvis journal 
of finance och journal of property investment & finance. Efter att ha läst artiklar som 
behandlar konsekvenser av energieffektiviserande investeringar ville vi ta reda på vad som låg 
till grund för huruvida en investering utförs eller inte. Vi var intresserade av att se hur stor 
grad kalkylen påverkade investeringsbeslutet, och om det fanns alternativa faktorer som låg 
till grund för beslut om att investera. Enligt Brealey et al. (2012)  är kalkyler helt avgörande 
när det kommer till om en investering ska utföras eller inte. Detta ville vi förankra i annan 
forskning, vi ville även se om det fanns synsätt som skiljde sig. För att hitta artiklar som 
behandlade vad som ligger till grund för investeringsbeslut använde vi oss av ytterligare 
sökord såsom investment decision och decision making. Vid denna artikelsökning höll vi oss 
inte längre till Summons sökningstjänst utan valde att gå in i ABI/INFORM Global som är en 
databas med fokus på affärsmässig och finansiell information. Denna söktjänst användes då vi 
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är intresserade av artiklar rörande företags investeringsbeslut och inte privata 
investeringsbeslut. 

Brealey et al. (2012) beskriver flera användbara kalkylmodeller, och menar att den 
kalkylmodell som är bäst lämpad att använda är NPV. För att se hur övrig forskning förhöll 
sig till detta synsätt, men även för att se om det fanns skilda åsikter angående olika 
kalkylmodellers användbarhet, utförde vi artikelsökningar med sökord såsom NPV, IRR, 
Investment och Calculation. Vi fick förståelse för att kalkyler kan vara svårtolkade och 
innehålla snedvridningar, exempelvis på grund av bristande kompetens. Detta gav oss insikten 
att det måste finnas mer än kalkylen som avgör huruvida en investering ska utföras eller inte. 
För att se vad, utöver kalkyler, som påverkar investeringsbeslut utökade vi vår tidigare 
artikelsökning gällande vad som ligger till grund för investeringsbeslut med bland annat 
sökorden strategic investment decision och influence. 

Under datainsamlingens gång har vi haft svårt att hitta artiklar om vårt teoretiska studieobjekt 
i vår empiriska kontext. Därför har vi valt att arbeta med artiklar som har belyst investering i 
energieffektivisering i olika kontexter, bland annat kontor, lokaler och hyreslägenheter. Vi har 
använt oss av artiklar som visar på skillnader och likheter vid kalkylering för 
energieffektiviserande investeringar. Vi har även arbetat med artiklar med olika fokus 
avseende vad som ligger till grund för huruvida en investering ska utföras eller inte, även här 
har det rört olika kontexter bland annat studier genomförda i olika länder. Dessa artiklar om 
vårt teoretiska studieobjekt har sedan satts i relation till andra artiklar som istället behandlat 
vår empiriska kontext vilket i sin tur har jämförts med empiri i vår analys. 

Vi valt att hålla oss till forskning som huvudsakligen inte är äldre än millenniumskiftet bland 
annat eftersom att Nyqvist i en intervju utförd i Affärsvärlden (2014) påpekar att marknaden 
för miljonprogrammen de senaste två åren har börjat vända, och de har blivit attraktiva 
investeringsobjekt. Vid insamling av teori genom vetenskapliga artiklar har det varit svårt att 
hitta enbart data från vår empiriska kontext. Vi är dock medvetna om att då vi överför data om 
vårt teoretiska studieobjekt från vetenskapliga artiklar utförda i en annan kontext, kan 
olikheter gentemot denna studies empiriska kontext förekomma. För att finna likheter och vad 
som kan överföras till denna studies empiriska kontext har vi därmed valt att söka fler än färre 
vetenskapliga artiklar. 

Problem som har uppkommit under arbetet med vetenskapliga artiklar är språkrelaterade. 
Engelska facktermer samt uttryck som ordagrant inte är direkt översättningsbara, utan måste 
kopplas till sitt sammanhang, har varit utmanande. Dessa svårigheter har hanterats genom att 
vi har läst och översatt samtliga artiklar gemensamt. I de fall vi har haft tolkningssvårigheter 
har vi haft möjlighet att föra en diskussion för att komma fram till vad vi anser vara den 
korrekta tolkningen. På så sätt har vi skapat en ökad trovärdighet. 

2.4. Empirisk datainsamling 
Vi har valt att intervjua ett fåtal enheter, fyra företag, eftersom vi undersöker ett specifikt 
fenomen djupgående. Intervjuer i form av personligt möte är det vi förespråkat eftersom vi 
hävdar att detta intervjuformat ger detaljrikedom och djupare kunskap om det fenomen som vi 
vill belysa. Vi har i vissa fall valt att göra avsteg och istället låtit utföra telefonintervju, då 
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detta har varit tids- och kostnadsbesparande. Vi har valt att inte avgränsa studien i tid och rum 
då flera fastighetsföretag i olika delar av Sverige besitter fastigheter från miljonprogrammet. 
Med detta arbetssätt mot vårt fenomen, kalkylens roll vid beslut om att investera, i den 
empiriska kontexten energieffektiviserande åtgärder i miljonprogrammet hävdar vi det vara 
lämpligt att utföra Små-N-studier. Jacobsen (2002) påpekar att om forskare vill undersöka ett 
specifikt fenomen, som inte är avgränsat i tid och rum, bör små-Nstudier väljas.   

De företag vi valde att intervjua för att studera vårt teoretiska studieobjekt i vår empiriska 
kontext är Halmstads fastighets AB (HFAB), Willhem AB (Willhem), Lunds kommuns 
fastighets AB (LKFAB) och Graflunds. Vid val av företag utgick vi från vilken mängd 
fastigheter från miljonprogrammet företagen hade i sitt bestånd, där vi satte ett minimikrav på 
30 %. Detta då vi vill vända oss till företag som medvetet valt att arbeta med fastigheter från 
miljonprogrammet, och inte av en slump råkar inneha denna typ av fastigheter. Genom egna 
erfarenheter och media hade vi kunskap om företag som var verksamma fastighetsaktörer med 
ett bestånd från miljonprogrammet. Av dessa utgick vi från en geografisk lokalisering, max 20 
mils avstånd, för att avgränsa vårt urval, där de företag som låg närmast och uppfyllde kravet 
på 30 % var av intresse. Detta för att enklare hantera vår insamling av data. Graflunds är dock 
ett företag som vi studerar trots att det inte uppfyller vårt geografiska krav. Vi frångick här 
vårt geografiska krav eftersom att företaget som Graflunds utgör en del av, D. Carnegie & Co, 
är medialt omskrivet och innehar flest antal lägenheter inom miljonprogrammet. 

Först gjorde vi ett utskick via mail till företag som uppfyllde våra kriterier, för att undersöka 
om intresse till att medverka i vår studie fanns. Vi utgick från att vi uteslutande skulle utföra 
personliga intervjuer med två personer med olika positioner, exempelvis ekonomiansvarig och 
affärsansvarig alternativt energiansvarig, på de företag som intervjuas. Detta för att se hur 
svaren skiljer sig åt, om personer med olika positioner på samma företag samtycker.  

Vi trimmade vårt intervjuunderlag genom att först låta utföra en testintervju med en 
respondent på ett företag som vi i tidigt skede av studien varit i kontakt med. Denna 
testintervju visade på brister i vårt intervjuunderlag, i form av att det krävdes en tydligare 
koppling till energieffektivisering och miljonprogrammet. Justering och återkoppling av 
intervjuunderlag utfördes. 

De företag som var intresserade av att medverka i vår studie tog vi ytterligare kontakt med via 
telefon, och diskuterade lämpliga val av intervjupersoner på företaget. Vid denna diskussion 
framgick det på merparten av företagen att det inte fanns tid att intervjua två personer med 
olika befattningar. Därmed fick vi frångå detta kriteriet, och uppfattade även att en del företag 
tog en enklare väg. De ville inte skicka oss vidare till den lämpligaste intervjupersonen utan 
exempelvis tog kommunikatören på sig intervjun. För oss var det däremot av vikt att intervju 
kunde ske med rätt person och för att säkerställa detta skickade vi därmed ut vårt 
intervjuunderlag. Personer på vissa företag insåg då sin okunskap och slussade således oss 
vidare till en mer lämplig intervjuperson. En nackdel med att på förhand skicka ut 
intervjuunderlaget till respondenten kan emellertid vara att svaren enligt oss blir vägda. 
Svarsfel kan då enligt Jacobsen (2002) förekomma i form av att respondenten fokuserar alltför 
mycket på att svara rätt, utifrån hur företaget vill profilera sig, istället för att svara ärligt. Dock 
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hävdar vi att det kan vara fördelaktigt att låta respondenten förbereda sig och därmed kunna 
svara med korrekt data och substans. 

2.4.1. HFAB 
På HFAB utförde vi två intervjuer i form av personligt möte. Den ena utfördes med 
energiansvarig och den andra utfördes med ekonomiansvarig. Vid intervju med 
energiansvarig upplevdes respondenten som en stark karaktär. Hans personliga åsikt vägde 
tungt på det sätt att företaget förankrade frågor och beslut i honom och inte vice versa. 
Respondenten hade ett personligt intresse för ämnet vilket innebar att intervjuunderlagets 
upplägg frångicks. Istället för precisa svar fick vi helhetsberättelser delgivna med stort 
engagemang. Empirisk data blev sålunda mer svårhanterlig, men helhetsbilden gav en 
trovärdig bild av det han återberättade. 

Vid intervjun med ekonomiansvarig uppfattade vi respondenten som starkt kopplad till 
företaget i den mening att det som påpekades ständigt var förankrat i hur företag såg på det 
som frågades efter. Respondenten följde intervjuunderlagets upplägg och svarade kort och 
koncist. Det gav intrycket av självsäkerhet men på vissa ställen tvivlade vi på om svaren 
speglade hur företaget verkligen gör eller hur företaget önskar att de gjorde. I dessa fall lät vi 
ställa följdfrågor för att komplettera svaren.  

Vid intervjuerna valde vi att inte använda ljudupptagning, utan valde att låta en undersökare 
fungera som sekreterare och den andra undersökaren huvudsakligen sköta 
intervjukonversationen samt komplettera med anteckningar. Anledningen till detta är att vi 
hävdar att det skapar bättre dynamik och minskar att respondenter försöker svara utifrån vad 
de uppfattar vara rätt svar, istället för att svara hur det verkligen ligger till. Enligt Jacobsen 
(2002) trivs inte alltid intervjuobjekt med att spelas in, vilket kan ge upphov till tveksamma 
svar. Vid inspelning påstår vi även att det finns en risk att vi som undersökare förlitar oss 
alltför mycket på att teknologin fungerar. Detta är något som vi hävdar kan leda till minskad 
uppmärksamhet, eftersom undersökare förlitar sig på att återuppspelning av intervjun är 
möjlig.  Jacobsen (2002) påpekar att tekniska brister kan leda till att ljudupptagningen, som 
undersökare förlitar sig på, inte fungerar och därmed går miste om erhållen information.  

Det tog drygt en timme att utföra vardera intervju, och i samband med avslutad intervju 
försäkrade vi oss om att vi kunde återkomma om vi behövde komplettering. När intervjuerna 
var slutförda gick vi igenom det som skrivits ned på dator, alltså det som sagts under 
intervjun, och jämförde med de kompletterande anteckningarna. På så vis säkerställde vi att vi 
fått med data som framkommit under intervjun och att inga detaljer saknades, men även att vi 
uppfattade data på samma sätt. 

2.4.2. Willhem 
En intervju i form av personligt möte utfördes på Willhem, med fastighetschefen. Vi 
uppfattade att respondenten var mycket påverkad av Willhems huvudkontor och hur 
ledningen resonerade kring beslutsfattande. Han var informativ men kändes ibland osäker och 
hade vid de tillfällena svårt att svara utförligt. Viss data var känslig och något han inte ville 
lämna ut.  
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Vid intervjun valde vi, likt intervjuerna med HFAB, att inte använda ljudupptagning. Vi lät 
även här en undersökare fungera som sekreterare och den andra undersökaren huvudsakligen 
sköta intervjukonversationen samt komplettera med anteckningar. Anledningen till detta val 
är av samma resonemang som vid intervjuerna med HFAB. Intervjun tog cirka 45 minuter att 
utföra. Även vid denna intervju försäkrade vi oss om att vi kunde återkomma om 
komplettering behövdes. Direkt efter intervjun gick vi igenom det som skrivits ned på dator, 
alltså allt som sagts under intervjun, och jämförde med de kompletterande anteckningarna. På 
så vis säkerställde vi att vi fått med all data och att inga detaljer saknades, men även att vi 
uppfattade data på samma sätt. 

2.4.3. LKFAB  
På LKFAB utfördes en telefonintervju med byggprojektledare. Under intervjun upplevde vi 
att respondenten var noga med att inga missuppfattningar skulle uppstå och att han ville ge en 
rättvis bild av LKFAB, och deras sätt att arbeta. Respondenten repeterade samma data flera 
gånger i olika sammanhang och var noga med att förtydliga innebörden av olika ordval. Det 
skapade för oss trovärdighet och att han således visste vad han talade om. Vi upplevde 
respondenten som representativ för LKFAB.  

Vid intervjun valde vi att använda ljudupptagning men även i detta fall låta en undersökare 
fungera som sekreterare och den andra undersökaren huvudsakligen sköta 
intervjukonversationen samt komplettera med anteckningar. Vi ville inte förlita oss enbart på 
ljudupptagningen. Jacobsen (2002) påpekar att tekniska brister kan leda till att ljudupptagning 
inte fungerar och därmed går undersökare miste om erhållen information. Att ljudupptagning i 
detta fall användes berodde på att vi inte ville gå miste om detaljer, då det vid samtal över 
telefon kan vara svårare att uppfatta vad respondenten säger än vid personligt möte. Vid 
telefonintervju påstår vi att dynamiken inte påverkas i lika stor grad av att ljudupptagning 
används eftersom telefonintervju är mer anonymt och respondenten därmed inte ser 
ljudupptagningsenheten. Jacobsen (2002) påpekar att det finns risk att data går förlorad om 
enbart anteckningar utförs. Intervjun utfördes på cirka 30 minuter med försäkran om att vi 
kunde återkomma vid behov av komplettering. När intervjun var slutförd gick vi igenom det 
som skrivits ned på dator, alltså det som sagts under intervjun, och jämförde med de 
kompletterande anteckningarna. Därefter återuppspelade vi intervjun för att kontrollera att vi 
inte gått miste om data. Vidare utfördes komplettering av de detaljer som saknades. 

2.4.4. Graflunds 
En telefonintervju med Fastighetschef på Graflunds utfördes. Respondenten var kortfattad och 
konkret i sina svar, och svarade inte mer än nödvändigt. Vi uppfattade respondenten och hans 
svar som en spegelbild av företaget. Vid följdfrågor framgick det att respondenten stod fast 
för sin sak, och återigen inte hade något behov av att utveckla sina svar.  

Även vid denna telefonintervju valde vi att använda ljudupptagning. Ändock lät vi en 
undersökare fungera som sekreterare och den andra undersökaren huvudsakligen sköta 
intervjukonversationen samt komplettera med anteckningar. Detta för att inte enbart förlita 
oss på ljudupptagningen och inte gå miste om detaljer. Anledningen till dessa val är av samma 
resonemang som vid intervjun med LKFAB. Intervjun utfördes på drygt 15 minuter med 
försäkran om att vi kunde återkomma vid behov av komplettering. När intervjun var slutförd 



 16 

gick vi igenom det som skrivits ned på dator, alltså det som sagts under intervjun, och 
jämförde med de kompletterande anteckningarna. Därefter återuppspelade vi intervjun för att 
kontrollera att vi inte gått miste om data. Vidare utfördes komplettering av de detaljer som 
saknades. 

2.5. Analysmetod 
Vi har utfört en analys grundad på en analysmodell där vårt teoretiska studieobjekt, kalkylens 
roll vid beslut att investera i energieffektiviserande åtgärder, är i centrum och det vi vill 
belysa. Detta sker med hjälp av teori som vi har ställt upp i studiens teoriavsnitt i form av 
kalkylmodeller, övriga faktorer och osäkerheter i samband med energieffektivisering. Teorin 
har vi i sin tur ställt i relation mot vår insamlade empiri, personliga intervjuer och 
telefonintervjuer, för att erhålla så korrekt bild av verkligheten som möjligt med hänsyn till 
vår empiriska kontext. 

Inledningsvis har vi valt att analysera varje företag enskilt för att i ett sista steg göra en 
jämförelse mellan företagen. Till en början försökte vi analysera all empirisk data i jämförelse 
mot varandra, vilket vi dock insåg ledde till oklarheter. Det var svårt att se om samtliga 
företag överhuvudtaget blivit analyserade enligt analysmodellens olika steg och dessutom 
svårt att urskilja vilket företag som påpekade vad. Vi frångick därmed detta arbetssätt och 
valde istället att analysera företag för företag ställt mot teori. Det underlättade arbetsprocessen 
och tydliggjorde, enligt oss, för läsaren. Vilken empirisk data som tillhörde vilket företag 
kunde urskiljas, och på så vis kunde vi säkerställa att samtliga företag blivit analyserade enligt 
analysmodellens samtliga steg. När varje enskilt företag analyserats valde vi att sammanställa 
dessa analyser i en jämförelse. På så sätt kunde vi nu enklare jämföra empirisk data mot 
varandra, och utröna likheter och skillnader avseende användandet av investeringskalkyl och 
övriga faktorer vid investeringsbeslut  

Vid analys av vårt första empiriska studieobjekt, HFAB, valde vi att sätta empirisk data i 
relation till teori. I analysen av HFAB upptogs en större del av teori för att i följande 
företagsanalyser låta den teoretiska kopplingen avta. Vi hävdar att den teori som upptagits i 
våra tidigare analyser, såsom analysen av HFAB, i många fall även är relevant för följande 
analyser av de andra företagen. För att göra vår analys läsvänligare har vi därav valt att inte 
vara upprepande genom att medtaga alla tidigare analysers teori till analyser av de följande 
företagen.  

Användandet av analysmodell hävdar vi tydliggör arbetsgången med studien, både för oss och 
läsaren. Vi kan på så sätt enklare behålla en röd tråd igenom hela studien och läsaren kan 
förstå vad studien handlar om och vad vi vill undersöka. Analysmodellen förenklar studiens 
arbetsprocess och minskar snedvridningar. Analysmodellen motiverar även varför olika 
avsnitt, teoretiskt som empiriskt, är relevanta och vilket bidrag de ger till studien.  

2.6. Reliabilitet och validitet 
För att säkerställa att vi mätte det vi önskade att mäta gjorde vi inledningsvis en testintervju 
med en projektledare. Denna testintervju gav oss svar på huruvida respondenten uppfattade 
intervjufrågorna på det vis som vi hade tänkt oss. Respondentens svar vid testintervjun visade 
även huruvida våra intervjufrågor var relevanta för den studie vi önskar utföra och förtäljde 
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ytterligare vilka respondenter som skulle kunna vara lämpliga att intervjua för att öka vår 
studies tillförlitlighet. För att utföra intervju med rätt person skickade vi ut intervjuunderlag 
då vi bokade intervjuer, för att öka vår studies reliabilitet ytterligare. Vid utformningen av 
intervjuunderlag utgick vi från vår teoretiska referensram i kombination med vår 
analysmodell. Det gjordes för att skapa frågor som kunde föra oss närmare det fenomen vi 
ville belysa, vår problemformulering, och således stärka vår validitet. Jacobsen (2002) 
konstaterar att det vid en undersökning är viktigt att det vi önskar mäta är det som vi faktiskt 
mäter, vilket kallas validitet. Vi har utfört intervjuer i form av personliga möten samt 
telefonintervjuer. Vi hävdar att personliga möten skapar en tillförlitlighet för respondenten till 
oss som undersökare. Det går även att observera respondentens beteende vilket kan vara en 
värdefull aspekt att koppla till data som respondenten uppger. Fördelaktigt med 
telefonintervjuer är att de är anonyma, vilket kan bidra till att respondenten inte påverkas av 
undersökarens fysiska beteende i sina svar. Emellertid är den främsta anledningen till varför 
vi utförde telefonintervjuer att det sparar tid och pengar. Enligt oss innebär personligt möte en 
bättre trovärdighet i svaren än en telefonintervju. Jacobsen (2002) hävdar att det är enklare för 
respondenten att ljuga i en telefonintervju. Vi valde därför att i de inledande två intervjuerna 
utföra personliga möten för att i de avslutande två intervjuerna göra telefonintervjuer. På så 
sätt kunde vi se huruvida vårt intervjuunderlag påverkade våra respondenter vid de personligt 
mötena, vi fick en uppfattning om vad svaren troligen skulle komma att handla om och även 
om det var några frågor som var särskilt känsliga. Vid avvikande svar i telefonintervjuerna, 
gentemot de personliga mötena, kunde vi på så sätt ställa följdfrågor för att utröna om svaren 
vid dessa tillfällen var sanningsenliga. Jacobsen (2002) påpekar att reliabilitet, 
mätinstrumentens pålitlighet, är av vikt. 

Vi som undersökare har försökt förhålla oss objektiva till vad som framkommit under 
intervjuerna. Våra uppfattningar och tolkningar kan dock påverka den data som erhållits, 
vilket kan leda till att reliabiliteten påverkas. Det vi anmärker kan vara detaljer andra 
undersökare hade uteslutit och vice versa.  
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3. Teori 
3.1. Miljonprogrammet 
3.1.1. Historik 
Berg (1999) påpekar att ur ett politiskt perspektiv handlade en stor del av 1960-talet om vilket 
parti som kunde utlova störst mängd nya bostäder. Samtidigt som denna politiska kamp 
utkämpades gick Sverige mot ett allt större välstånd, med en högre konsumtion och starkare 
ekonomisk tillväxt. I sinom tid nalkades en urbanisering, som storleksmässigt var jämförbar 
med den utvandring som tidigare hade skett till Amerika. Det innebar att en allt större mängd 
av den svenska populationen flyttade från landsbygden in till städerna. I takt med 
urbaniseringen rekryterades även arbetskraft från bland annat Finland, Italien och 
Jugoslavien, då företagsamheten i Sverige ständigt växte. Förvisso ledde denna invandring, i 
kombination med en oförutsägbart stor mängd nyfödda, till att de rådande bostadsproblemen 
nu blev ännu värre. Trots ett Sverige med en starkt tilltagande välfärd, och en ekonomi som 
gick på högvarv vilket bidrog till att fler skolor och sjukhus byggdes, var de svenska 
bostadsförhållandena undermåliga i förhållande till andra länder. Bristen på bostäder 
medförde exempelvis att det år 1966 krävdes en väntan på cirka 10 år innan en egen bostad 
kunde erbjudas för en bostadssökande i Stockholm (Berg, 1999). Arnstberg (2000) konstaterar 
att Sveriges bostadsproblem även låg i trångboddheten och den låga bostadsstandarden. 
Ramberg (2000) påstår att i och med den rådande högkonjunkturen hade alltfler både vilja och 
råd med en modern bostad, men att detta var en bristvara. Berg (1999) beskriver att i ett på 
andra plan så framgångsrikt land krävdes nu en åtgärd för att få bukt på bostadsproblemen. 

3.1.2. Upprättandet  
För att lösa de stora bostadsproblemen påpekar Berg (1999) att den Bostadssociala 
utredningen, bostadspolitiskt sett, lade grunden redan år 1945 och 1947 med idéer om en 
framtida större byggsatsning. Från år 1946 till 1960 lät det byggas 800 000 lägenheter i 
Sverige, vilket motsvarar mer än 50 000 lägenheter årligen. Trots denna åtgärd kvarstod 
fortfarande bostadsproblemen för många (Berg, 1999). Det förelåg år 1964 en brist på 400 
000 bostäder (Arnstberg, 2000). Berg (1999) konstaterar att ett förslag om att under loppet av 
10 år låta upprätta en miljon nya bostäder antogs samma år på socialdemokraternas 
partikongress. Ingvar Carlsson, som på den tiden var SSU:s ordförande, var den som hade 
drivit på förslaget. Officiellt sett presenterade riksdagen detta förslag år 1965 i 
statsverkspropositionen, ett projekt som kom att kallas Miljonprogrammet (Berg, 1999). 
Enligt SCB (2013) syftar miljonprogrammet i dagligt tal på bostadsbyggandet i Sverige under 
perioden 1965–1974, under denna period färdigställdes 1 006 000 nya lägenheter varav 
Stenberg (2012) konstaterar att två tredjedelar av dessa är flerbostadshus. 

Björk et al. (2012) hävdar att miljonprogrammets husbyggande kännetecknades av effektivitet 
och ekonomisk rationalitet. Det innebar att byggentreprenörer prioriterade att upprätta en stor 
mängd byggnader snabbt och till rimliga kostnader. Nya material och arbetsmetoder började 
användas och på grund av bristande kunskap kring dessa blev många byggnadstekniska 
detaljer i miljonprogrammet dåligt utförda. 
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3.1.3. Byggnadstekniskt utförande 
Miljonprogrammets byggnader upprättades under en tid då det inte ställdes energikrav på 
varken konstruktioner eller installationssystem vid nyproduktion (Kling & Warfvinge, 2012). 
Energimyndigheten (2010) konstaterar att större delen av miljonprogrammets fastigheter 
upprättades före oljekrisen då tillgången till billig energi var stor, och vidhåller att fokus 
därmed inte låg på att bygga energisnålt. Även Kääntä (2013) påpekar att miljonprogrammets 
fastigheter därför är ineffektiva ur energisynpunkt. 

Kling och Warfvinge (2012) påpekar att isolertjockleken i ytterväggar och tak var 10 
respektive 15cm vid upprättandet av miljonprogrammet och det ställdes inga krav på att 
minska köldbryggor i klimatskärmen. Vid dagens nybyggnationer används istället en 
isolertjocklek på 20cm i ytterväggar och 40cm i tak. Vid miljonprogrammets upprättande var 
U-värdet för fönster tre gånger högre än nybyggnadsstandard idag. Kling och Warfvinge 
(2012);Dalenbäck (2012) konstaterar gällande ventilation att återvinning av värme var 
ovanligt och självdrags- alternativt frånluftssystem var det som användes vid upprättandet av 
miljonprogrammet. 

Energimyndigheten (2010) hävdar att en typisk byggnad från miljonprogrammet på årlig basis 
förbrukar cirka 185 kWh per kvadratmeter exklusive hushållsel, medan dagens krav på 
nybyggda hus innebär en årlig användning på cirka 110 kWh per kvadratmeter exklusive 
hushållsel. 

3.2. Kalkylmodeller  
3.2.1. Allmänt 
Graham och Harvey (2001) konstaterar genom en studie utförd med 392 finanschefer att 
företag olika frekvent använder sig av olika lönsamhetsmått vid val av investering. Gällande 
NPV använder 75 % av de tillfrågade finanscheferna vanligen denna modell vid 
investeringsbeslut medan 76 % använder sig av IRR. Även Capital Asset Pricing Model 
(CAPM), Payback och Känslighetsanalys är metoder som är vanligt förekommande. CAPM 
och Payback används av 57 % medan Känslighetsanalyser används av 52 % (Graham & 
Harvey, 2001). 

 
Graham och Harvey (2001) 
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3.2.2. CAPM 
CAPM är enligt Brealey et al. (2014) den mest välkända modellen som räknar på risk och 
avkastning. CAPM är en modell som beräknar den förväntade avkastningen på en investering 
baserat på investeringens beta-värde och marknadens avkastning. Beta-värdet är ett mått på en 
investerings rörlighet i förhållande till förändringar på marknaden. Om marknaden ger en 
avkastning på 1 % och betavärdet för investeringen är 2 kommer således investeringen att 
avkasta 2 %.  

 
Slideshare (2011) 

CAPM-modellen är välanvänd men har sina nackdelar. Beta tar för stor plats i CAPM-
modellen och det finns istället andra faktorer som bättre förklarar vad som påverkar 
avkastningen. Exempelvis har företag med högt bokfört värde i relation till marknadsvärde 
risker som inte tas till hänsyn i CAPM-modellen (Brealey et al., 2014). Graham och Harvey 
(2001) konstaterar att CAPM-modellen, som förklarar ett företags avkastningskrav, används 
för att visa vilken avkastning en specifik investering kräver. Istället ska varje investering 
kalkyleras med hänsyn till ett avkastningskrav kopplat till investeringens specifika 
riskfaktorer. Detta innebär att CAPM i praktiken ger upphov till snedvridna avkastningskrav 
(Graham & Harvey, 2001). 

3.2.3. Känslighetsanalys 
Brealey et al. (2014) hävdar att känslighetsanalyser används för att förklara hur olika värden i 
en kalkyls variabler påverkar kalkylens utfall. Genom att variabler i kalkylen får olika värden 
kan lönsamheten för den specifika investeringen uppskattas till ett pessimistiskt, realistiskt 
samt optimistiskt värde. Känslighetsanalyser är ett verktyg som därmed används för att 
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förutspå huruvida lönsam en investering är. Atherton, French och Gabrielli (2008) vidhåller 
att genom att ta hänsyn till osäkerheter i de variabler som ingår i en känslighetsanalys, kan 
kalkyler uppskatta ett mer precist utfall. En känslighetsanalys med hänsyn till 
osäkerhetsfaktorer är däremot mer komplex och kräver därför ett mer omfattande arbete. En 
nackdel med känslighetsanalyser är enligt Brealey et al. (2014) att de alltid ger tvetydiga 
resultat. Definitionen på optimistisk och pessimistisk kan skilja från person till person och 
leda till att analyser av samma projekt kan se olika känsliga ut beroende på vem som utför 
känslighetsanalysen. Ett annat problem med känslighetsanalyser är att de variabler som 
påverkar kalkylen kan ha ett inbördes förhållande. Det innebär att det inte är någon mening att 
titta på en isolerad variabels förändring om den i praktiken ändå alltid kommer att påverka en 
annan variabel (Brealey et al., 2014). 

3.2.4. Payback 
Payback-modellen används enligt Brealey et al. (2014) för att förklara hur många år det tar för 
en investering att återbetala sig. Det vill säga när de sammanslagna kassaflödena är lika stora 
som grundinvesteringen. Alla investeringar som återbetalar sig inom en bestämd tidsram ska 
accepteras, kassaflöden utöver denna tidsram är inte intressanta för beslut om att investera. 
Payback kan beräknas utan diskontering och då tas ingen hänsyn till ränta. Det kan leda till att 
investeringar som inte är lönsamma accepteras samt att enbart kassaflöden inom en viss 
tidsram tas i beakt. Om däremot diskontering inkluderas i payback-kalkyleringen tas hänsyn 
till räntan och inga olönsamma investeringar kommer således att accepteras. Däremot 
kommer fortfarande enbart kassaflöden inom en viss tidsram beaktas, och därmed kommer 
investeringar som är lönsamma på längre sikt än denna tidsram att förkastas (Brealey et al., 
2014). Payback kan enligt Grinyer och Green (2003) användas som ett komplement till NPV. 
Investerare som är osäkra huruvida de ska acceptera en investering eller inte, med ett positivt 
men lågt NPV, kan använda payback som ett komplement till investeringsbeslutet (Grinyer & 
Green, 2003). Vidare påpekar Finch och Fulmer (1993) att payback ska användas i samband 
med NPV vid investeringsbeslut för att avgöra om en investering ska utföras eller inte. 

3.2.5. IRR 
Brealey et al. (2014) påstår att IRR är en etablerad investeringsmodell.  IRR avser den 
diskonteringsränta som används vid investeringskalkyler där NPV är lika med 0. Ju högre 
IRR en investering har desto mer önskvärd är den att utföras. Brown (2006) vidhåller att IRR 
är en vanligt förekommande måttstock vid jämförelse mellan avkastning på olika 
investeringar och poängterar att kunder efterfrågar IRR samt att de som fattar 
investeringsbeslut är bekanta med modellen. Trots att IRR är en användbar 
investeringsmodell är det en modell som innehar begränsningar vilka kräver förståelse. 
Brealey et al. (2014) påstår att många företag som använder sig av IRR istället borde använda 
sig av NPV. Även om IRR och NPV som investeringsmodeller båda är pålitliga vid korrekt 
användning, förespråkar Brealey et al. (2014) NPV eftersom att IRR har många fallgropar. 
Exempelvis kan en investering anta mer än ett IRR, beroende på att kassaflödet en period är 
positivt medan det nästa period är negativt. 
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3.2.6. NPV 
Enligt Ryan och Ryan (2002) är NPV den modell som används mest frekvent vid 
investeringsbeslut. Vidare påstår Brealey et al. (2014) att NPV är den modell som är bäst 
lämpad att använda för ett företag som väljer mellan olika investeringar. NPV mäter 
skillnaden mellan en investerings nuvärde och dess kostnad och används därmed för att 
jämföra lönsamheten på olika investeringar. För att ett företags värde ska maximeras ska alla 
investeringar med ett positivt NPV accepteras. Vid begränsade likvida medel ska företag 
däremot endast utföra de investeringar med högst lönsamhetsindex. Det innebär att de 
investeringar med högst nettonuvärde i förhållande till grundinvestering, 
NPV/grundinvestering, ska accepteras (Brealey et al., 2014).  

3.3. Beslutshantering 
3.3.1. Teori och praktik 
När det kommer till beslut att investera i fastigheter konstaterar French (2001) att det finns 
olika beslutsmodeller att förfoga över. Dessa beslutsmodeller delas in i tre olika kategorier: 
-Normativa modeller 
-Deskriptiva modeller 
-Preskriptiva modeller 

Vidare påpekar French (2001) att normativa modeller fokuserar på frågan om hur beslut ska 
tas, investeraren tillhandahåller ett ramverk som beskriver hur de ska gå tillväga för att fatta 
ett rationellt beslut. Deskriptiva modeller beskriver hur beslut fattas i verkligheten, något som 
kan klargöras genom empiriska undersökningar. Preskriptiva modeller tar både hänsyn till hur 
beslut ska fattas och hur beslut verkligen fattas i praktiken. Denna modell överbrygger gapet 
mellan teori och praktik. Modellen tittar på faktorer som påverkar i verkligheten, men som 
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inte tagits hänsyn till i tidigare normativa modeller. Dessa faktorer appliceras sålunda i en ny 
preskriptiv modell (French, 2001). Liapis, Christofakis och Papacharalampous (2011) 
vidhåller, i en studie avseende utvärdering av fastighetsinvesteringar utförd i Grekland, att 
genom att kombinera teori med praktik kan en metod för hur kalkylunderlag ska beräknas 
kommas fram till. Genom att de vanligaste finansiella metoderna på akademisk nivå används, 
för att uppskatta risk- och avkastningsproportionen på en investering, och sedan ställs mot hur 
beslutsfattare arbetar i praktiken blir kalkylen på så vis mer precis. Detta kalkylunderlag, med 
avseende på avkastning i förhållande till risk, är direkt avgörande vid beslut om att investera i 
fastigheter (Liapis et al., 2011).  

3.3.2. Kalkylmodeller  
Enligt Brealey et al. (2014) handlar ett företags investeringsbeslut om att maximera värde. För 
detta ändamål är investeringskalkyler helt avgörande som beslutsunderlag. Inför en 
investering ska de faktorer som ingår i investeringskalkylen kvantifieras. För att maximera 
företagsvärde är investeringsbeslutet viktigare än finansieringsbeslutet. Alternativkostnaden, 
den avkastning ett företag kan få genom att investera på annat håll, är direkt avgöranden för 
vilken investering ett företag ska utföra. Det gäller att företaget tar den investering med högst 
avkastning. För att ta reda på hur säker den kalkylerade avkastningen är kan 
investeringskalkylen analyseras med hjälp av exempelvis en känslighetsanalys. På så vis kan 
företag veta hur tillförlitlig avkastningen är och således välja rätt investering (Brealey et al., 
2014). Wilkes et al. (1996) påstår att NPV och IRR på längre sikt är lämpliga 
investeringsmodeller medan payback lämpar sig på kortare sikt.  

3.3.3. Övriga faktorer 
DCF och IRR är enligt Bispinck (2012) användbara investeringsbeslutsmodeller inom 
fastighetssektorn men det kan vara svårt för utomstående att förstå varför en investerare har 
valt en viss investering över en annan. Om hänsyn tas till investeringskalkyler, med avseende 
på risk och avkastning, är det uppenbart vilken investering som bör utföras. Riskmodeller, 
såsom känslighetsanalys, är värdefulla i beslutsprocessen, beslutsfattare försöker sätta siffror 
på de parametrar som ingår i kalkylen för att få ett mer användbart beslutsunderlag. I 
beslutsprocessen är det även värdefullt att ta hänsyn till andras kalkyler för ett 
investeringsbeslut. Dock är det inte alltid kalkylerna som avgör vilken investering som antas 
utan andra faktorer, såsom erfarenhet, spelar in i investeringsbeslutet (Bispinck, 2012). Vidare 
påpekar Wilkes et al. (1996) att självsäkerhet också är en faktor utöver kalkylerna som spelar 
in. Fortsättningsvis hävdar Delaney et al. (2014) att även intuition har stor betydelse vid 
beslutsfattande och företag som värdesätter kundrelationer använder sig till stor del av 
intuition. Beroende på hur utsatt ett företag är för risk används dessutom intuition i olika stor 
utsträckning medan större företag, som är mer formaliserade, använder intuition mindre vid 
beslutsfattande.  Även Schoemaker och Russo (1993) konstaterar att många beslut grundar sig 
på intuition trots att det är riskabelt. Beslutsfattande sker i fyra steg, från Intuitive Judgments 
(Intuition) till Value Analysis (Värdering). 
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 Schoemaker och Russo (1993) 

Schoemaker och Russo (1993) hävdar att intuition kan användas för att snabbt och enkelt fatta 
ett beslut, dock är det svårt att argumentera för ett beslut baserat på intuition på grund av att 
beslutsfattarens personliga preferenser är den bakomliggande orsaken. Intuitionsbaserade 
beslut kan vara framgångsrika, men om det leder till ett dåligt utfall är det svårt för 
beslutsfattaren att försvara beslutet då det inte är taget på sakliga grunder. För att sortera 
information inför ett beslut kan Rules and Shortcuts (Regler) med fördel användas. Beslut 
baserade på regler är ofta mer precisa än de beslut som enbart grundas på intuition. Att 
upprätta regler som grund för ett beslut är ett enkelt och billigt sätt att avgränsa sig till olika 
beslutsalternativ. Till skillnad från intuitionsbaserade beslut kan beslutsfattare vid användning 
av regler argumentera för sina beslut då de har sakliga grunder. Exempelvis kan en regel 
innebära att endast de investeringar som återbetalar sig inom 10 år är alternativ att välja. 
Ytterligare stöd åt ett beslut kan uppnås genom Importance Weighting (Vägning). Genom att 
identifiera vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet och rangordna dessa genom 
kvantifiering kan en modell utvecklas för att sedan väga vilket beslut som ska utföras. Genom 
vägning kan beslut om vilken student som ska antas till en skola utföras, där en 
sammanvägning av exempelvis uppsatsarbete, betyg och arbetserfarenhet ligger till grund för 
beslutet. Om ett beslut är betydelsefullt, och det är svårt att välja vilket beslutsalternativ som 
ska tas kan värdering användas för att förbättra vägning av de faktorer som påverkar beslutet. 
De fyra beslutsstegen illustreras i en pyramid, där de tidigare stegen används mer frekvent 
men till mindre viktiga beslut. Ju högre steg upp i pyramiden desto mer precisa beslut kan 
fattas, men de blir också mer kostsamma och komplexa (Schoemaker & Russo, 1993). Gogus, 
Wicks och Boucher (1997) hävdar däremot att vid val mellan olika investeringar ska kalkyler 
kompletteras med beslutsfattarens intuition för att hantera den komplexiteten som finns i 
beslutsprocessen. 

Alkaraan och Northcott (2013) drar slutsats, i en studie genomförd med finansiella chefer i 
Storbritannien, att kontextuell koppling i beslutsprocessen är avgörande för huruvida en 
investering ska utföras eller inte. Vid en strategisk investeringsbeslutsprocess ska investerare 
ta hänsyn till nyckelvariabler såsom företagets syn på investeringsbeslut, osäkerhet, 
finansiella och icke-finansiella prestationer, företagsstorlek samt beslutfattarens tidigare 
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erfarenheter. I dessa nyckelvariabler finns parametrar, kopplade till företagets specifika 
situation, som styr hur nyckelvariablerna ser ut. Parametrarna som påverkar nyckelvariabler 
är: 
-Vilken strategi företaget har 
-Hur komplex företagets arbetsprocess är 
-Den politiska terräng som påverkar företaget 
Den strategiska investeringsbeslutsprocessen är mer komplex och mindre systematisk än vad 
litteraturen anger. Komplexiteten ligger i att hänsyn i kalkylen måste tas till parametrar i 
nyckelvariablerna, som i sin tur påverkar investeringsbeslutet. Dock kan dessa parametrar var 
för sig inte förklara hur nyckelvariablerna ska komma att se ut utan det krävs ett samspel 
mellan parametrarna. Alla parametrar måste tas till hänsyn (Alkaraan & Northcott, 2013). 
Angående investeringsbesluts komplexitet påpekar Roopadarshini (2014) att det inte går att 
krasst förlita sig på kalkylunderlag vid beslutsfattande. Hänsyn måste även tas till faktorer 
som har att göra med vilket sammanhang investeringen sker i, såsom företagets finansiella 
mål, risktolerans och värsta möjliga utfall (Roopadarshini, 2014). Carr och Harris (2004) 
vidhåller att hänsyn även måste tas till fler variabler vid strategiska investeringsbeslut: 
-Osäkerhet  
-Företagsmiljön 
-Konkurrenssituation 
-Marknadsposition 
Tillvägagångssättet vid strategiska investeringsbeslut skiljer sig även beroende på vilken 
nation företaget är verksamt i (Carr & Harris, 2004).  

Farragher, Kleiman och Sahu (1999) konstaterar att vid beslut angående om en investering 
ska utföras eller inte måste ledningen ställa finansiella och strategiska aspekter mot varandra. 
Strategiska faktorer är viktigare än finansiella faktorer, såsom avkastning eller risk, trots detta 
är en majoritet av företag inte beredda att utföra en investering med negativt NPV.  

3.4. Osäkerhet i samband med energieffektivisering 
3.4.1. Kalkylmodeller 
I en studie som behandlar hur sydafrikanska företag i praktiken tar investeringsbeslut 
konstaterar Du Toit och Pienaar (2005) att det finns en korrelation mellan ett företags 
utvärderingsmetod vid investeringar och storleken på ett företags årliga investeringsbudget. I 
teorin används vanligen IRR och NPV som kalkylmodeller för att välja den mest lönsamma 
investeringen. Gällande IRR påpekar dock Du Toit och Pienaar (2005) att det i praktiken ser 
annorlunda ut. De företag som arbetar med IRR tenderar till att inte alltid välja den mest 
lönsamma investeringen. Denna motsägelse förklaras av att IRR används felaktigt vid 
kalkylering, vilket beror på att det är en modell med fler fallgropar än NPV. NPV är enklare 
att applicera i praktiken men om IRR används korrekt är de båda modellerna lika pålitliga 
som beslutsunderlag. Mer än 15 % av de tillfrågade i studien använder sig inte av någon DCF-
metod då de utvärderar sina investeringsalternativ (Du Toit & Pienaar, 2005). Bennouna, 
Meredith och Marchant (2010) vidhåller genom en studie utförd i Canada att trenden vid 
investeringsbeslut går mot att mer utförligare modeller, såsom NPV och IRR, används. 17 % 
av de större företagen som tillfrågades i studien använder överhuvudtaget inte DCF-metoder 
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vid sina investeringskalkyleringar. De företag som väl använder sig av DCF-metoder 
förespråkar NPV och IRR. En stor andel, 10 % - 33 %, av de företag som använder dessa 
modeller räknar däremot fel vid kalkyleringen. Endast 8 % använder sig av reala optioner. Det 
finns därmed ett gap mellan teori och praktik gällande hur DCF-metoder används vid 
investeringsbeslut, och vid hantering av reala optioner (Bennouna et al., 2010).  

Dobbs (2004) hävdar att vid investeringsbeslut i ombyggnation är frågan huvudsakligen när 
det är som mest optimalt att utföra investeringen. Denna optimeringsosäkerhet ligger i hur 
investeringens resultat ser ut vid olika tidpunkter. Genom att utföra en känslighetsanalys 
påpekar Dobbs (2004) vidare att osäkerhetsfaktorer såsom kapitalkostnad, restvärde, 
urpsrunglig driftskostnad, volatilitet, kalkylränta och tillväxtfaktor i driftskostnad kan påvisas 
och hanteras vid investeringsbeslutet. Enligt Brealey et al. (2014) är faktorer som kan vara 
intressanta att ta extra hänsyn till vid beslut om att investera marknadens storlek, 
marknadsandel som uppnås vid investering, försäljningspris samt rörliga och fasta kostnader.  

Vid energieffektivisering påpekar Cajias och Piazolo (2013) att det är svårt att mäta det 
omätbara och därför är det osäkert att förklara vilka specifika variabler i en kalkyl som leder 
ett visst resultat. För att hantera data som är svår att mäta vid kalkylering konstaterar DeCanio 
och Watkins (1998) att dummyvariabler kan användas för att ersätta svårerhållen data. 
Exempelvis kan saknad data från en individ vid en studie ersättas med data från en likvärdig 
individ. En mer precis kalkyl kan på så vis göras om fler aspekter, även de mer svårmätta, tas 
till hänsyn. Jackson (2010) hävdar att för att riskhantera investeringar gällande 
energieffektivisering, vilka anses vara osäkra, ska payback-modellen inledningsvis tillämpas 
vid investeringsbeslut. Efter val av investering med hjälp av payback-modellen ska NPV 
alternativt IRR beräknas för att kalkylmässigt se lönsamheten i investeringen (Jackson, 2010). 
Gällande återbetalningstid påpekar Abadie, Ortiz & Galarraga (2012) att en lång sådan kan 
innebära att en investering avslås. Vidare påverkar även grundinvesteringens storlek beslut 
om investering, ju större grundinvestering desto kortare återbetalningstid krävs för att en 
investering ska utföras.  

Danielson och Scott (2006) påpekar att det finns en skillnad mellan hur stora och små företag 
går tillväga vid fråga om att utföra en investering eller inte. Stora företag tenderar att förlita 
sig mer på utförliga kalkyler, såsom NPV, vid beslut om att investera. Små firmor tenderar 
däremot att använda enklare kalkyler såsom payback och accounting rate of return, men 
använder sig också av ägarens intuition för att utvärdera investeringsalternativ. Begränsad 
kompetens och mängd resurser hos företaget förklarar delvis varför små företag använder sig 
av dessa enklare kalkylmodeller vid investeringbeslut. Små företag påverkas även mer av sin 
likviditet samt att det är svårt att uppskatta kassaflöden. Vilket som är det bästa 
utvärderingsverktyget för en investering skiljer därav mellan små och stora företag (Danielson 
& Scott, 2006). 

3.4.2. Övriga faktorer 
I en studie utförd i Storbritanien där chefer på mindre fastighetsbolag har intervjuats angående 
investeringsstrategi och beslutstagande påpekar Gallimore, Hansz och Gray (2000) att 
forskning på investeringsbeslutsprocesser vanligen behandlar stora företag, men att även 
mindre företag måste belysas. Genom att ett mindre fastighetsbolag undersöker sitt 
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beslutstagande, sin investeringsstrategi samt avgörande faktorer för köp- och säljbeslut kan de 
komma fram till osäkerhetsfaktorer som ska beaktas vid beslut om att investera eller inte. Det 
är vanligt förekommande att investerare vid beslutsprocessen överskattar sin intuition och 
egna preferenser vilket leder till snedvridningar i investeringsbesluten (Gallimore et al., 
2000). Brealey et al. (2014) konstaterar att beroende på beslutsfattarens individuella mål, 
viljan att exempelvis driva ett större företag, kan investeringsbesluten snedvridas. Detta 
innebär att beslutsfattarens personliga preferenser påverkar investeringsbesluten och därmed 
kan de investeringar som ska utföras, enligt företagets strategi, motarbetas. Vidare kan 
beslutsfattarens kompetens påverka att denne tenderar till att besluta att utföra investeringar 
som ligger inom dennes kompetens. Om en beslutsfattare väljer mellan två projekt varav det 
ena kräver specialkompetens, som beslutsfattaren innehar, medan det andra inte gör det 
tenderar beslutsfattaren att utföra det projekt som kräver specialkompetens. Detta kan leda till 
att beslutsfattaren överinvesterar och utför investeringar som inte är lönsamma. Ett hinder för 
att utföra de mest värdeskapande investeringarna kan vara beslutsfattaren i sig. Det kan vara 
krävande att finna de mest lönsamma investeringarna och därför tenderar beslutsfattare att 
välja att utföra investeringar som inte kräver lika stor arbetsbörda. Genom att låta 
beslutsfattare få bonus i form av exempelvis pengar, vid investeringsbeslut som ligger i linje 
med företagets strategi, kan denne motiveras att arbeta med att utföra investeringar som 
främjar företaget (Brealey et al., 2014). 

Osäkerhet huruvida omfattande energieffektivisering vid investering ska vara kan hanteras 
genom att företag upprättar en policy avseende energihantering. Således kan denna policy 
förtydliga för investeraren och därmed underlätta dennes investeringsbeslut (Abadie et al., 
2012). Kahraman (2011) konstaterar att vid osäkerheter i investeringsbeslutsmodeller kan 
Fuzzy-methods användas. Fuzzy-methods innebär att när en precis siffra inte kan beräknas, 
vid osäker data, används istället en logik som går ut på att ett beslut resoneras fram. Vid 
sådana fall är intuition och uppskattningar betydelsefulla verktyg för att tolka den data som 
finns. Med hjälp av logik, resonemang och personliga preferenser kan ett underlag som är 
användbart vid investeringsbeslutet erhållas. Cooremans (2012) poängterar att så fort en 
investering uppfattas som viktig för företagets strategi blir finansieringen inget problem och 
hävdar vidare att budgetrestriktioner inte är den avgörande faktorn som hindrar att 
energieffektiviserande investeringar utförs.  

3.4.3. Energieffektivisering 
I samband med att upprustningar av miljonprogrammets bostadsbestånd utförs påpekar 
Högberg et al. (2009) att det finns en tillfällig möjlighet att applicera energieffektiviserande 
åtgärder. Då byggnads- och Servicesektorn står för 35 % av den totala energiförbrukningen i 
Sverige, varav 21 %, används till uppvärmning och varmvatten finns förbättringsmöjligheter. 
Bostadsstandarden, och därmed hyresgästernas levnadsstandard, samt fastighetsvärdet kan 
bevaras samtidigt som energianvändningen minskar. Synergieffekter kan på detta sätt skapas, 
vilket innebär en minskad kostnad då renovering och energieffektivisering görs vid samma 
tidpunkt. Både den tekniska standarden förbättras samtidigt som fastighetsbolag kan arbeta 
mot EUs energimål, vilka Sverige tar del av (Högberg et al., 2009).  
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DeCanio och Watkins (1998) påpekar att en fördel med att energieffektivisera är att företaget 
kan minska sina driftskostnader, vilket ger ett ökat kassaflöde. Gällande beslut att investera i 
energieffektivisering uttrycker dock Jackson (2010) att målet inte enbart är  att maximera 
värdet i företaget utan även att minska energiförbrukning, öka kassaflöde samt bidra till 
miljömål. Beslut ska sålunda grundas på huruvida en investering även resulterar i en 
förbättring utav dessa tre faktorer.  Ett mervärde skapas på så sätt genom att utföra 
energieffektiviserande åtgärder (Jackson, 2010). Ho, Rengarajan och Ying (2013) hävdar att 
det dessutom kan vara fördelaktigt för ett företag att utföra energieffektiviserande åtgärder för 
att erhålla ett gott rykte, något som kan minska företagets risk vid investeringar i 
energieffektiviserande åtgärder. Fortsättningsvis hävdar Decanio och Watkins (1998) att ett 
gott rykte kan vara värdeskapande för ett företags varumärke. 

Enligt Abadie et al. (2012) implementeras oftast inte energieffektiviserande investeringar på 
grund av att dessa är kostsamma även om de uppenbarligen har fördelar, såsom minskad 
miljöpåverkan och att de ger upphov till energibesparingar. Vidare poängterar Joelsson och 
Gustavsson (2008) att lagar och regler kan vara till en fördel vid energieffektivisering, 
exempelvis vid beskattning av el. Kostnad för elanvändning kan påverka huruvida en 
investerare väljer att utföra en energieffektiviserande åtgärd eller inte. Beskattning av el och 
således en ökad kostnad för elanvändning ger incitament till att minska energiförbrukningen. 
Detta eftersom en minskad energiförbrukning vid högre elpriser ger en kraftigare minskning 
av driftkostnaderna, och därmed ökar lönsamheten mer (Joelsson & Gustavsson, 2008). Cajias 
och Piazolo (2013) konstaterar att energibesparande åtgärder bör utföras vid investering i 
fastigheter då det finns finansiella fördelar avseende avkastning, hyra samt marknadsvärde. 1 
% minskning i energiförbrukning påverkar den totala avkastningen på byggnader positivt med 
en ökning på 0,015 % och en hyresökning på + 0,08 % samt att marknadsvärdet ökar med 
+0.45 %.  

Om energieffektiviserande åtgärder utförs i samband med annan investering hävdar DeCanio 
och Watkins (1998) att det är svårt att urskilja vad i investeringens utfall som direkt kan 
kopplas till de energieffektiviserande åtgärderna. Gabe och Rehm (2014) konstaterar att vid 
energieffektiviserande investering i en fastighet kan hyran komma att behöva höjas för att 
investeringen ska vara lönsam för företaget. Hyresgästen är däremot inte beredd att betala en 
ökad hyra för energieffektiviserande åtgärder. De faktorer som däremot förklarar hyresgästens 
hyresbetalningsvilja är fastighetens läge, byggnadens kvalitet och närhet till förbindelser. 
Enligt Hyresnämnden (2014) ska bruksvärdesprincipen tillämpas vid hyressättning. Ett högre 
bruksvärde ger en högre hyra. De egenskaper som avgör storleken på en lägenhets bruksvärde 
är exempelvis storlek, modernitetsgrad och planlösning. Emellertid ska bruksvärdet 
bestämmas utan hänsyn till bland annat drifts- och förvaltningskostnader. Således påverkar 
energianvändning inte bruksvärde och därav inte heller hyressättning. 

Ho et al. (2013) påpekar att energieffektivisering kan leda till att en minskning i 
driftskostnader uppstår. Emellertid är det dock svårt att uppnå denna positiva effekt på kort 
sikt, och sålunda blir en energieffektiviserande åtgärd inte lönsam för företag som arbetar med 
ett kortsiktigt perspektiv. Om ett företag är ute efter snabba resultat, och därmed arbetar 
kortsiktigt, hävdar DeLisle, Grissom och Högberg (2013) att energieffektivisering inte är det 
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rätta verktyget. Detta eftersom energieffektivisering på kort sikt kan bli kostsamt, då 
grundinvesteringen överstiger driftbesparingarna. Gällande energieffektiviserande 
investeringar måste företag istället arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv för att kunna 
erhålla lönsamhet (DeLisle et al., 2013). 

3.5. Teoretisk analysmodell 
För att se kalkylens roll vid beslut att investera i energieffektiviserande åtgärder följer vi en 
modell i 5 steg. I steg 1-4 analyseras varje företag enskilt. Vi har i steg 1 ställt upp vilka 
beslutsfaktorer som varje enskilt företag använder i sin beslutshantering. Beslutsfaktorerna 
investeringskalkyler och övriga faktorer presenteras i detta steg kombinerat med varandra, 
detta eftersom de påverkar varandra och således medför att det krävs ett samspel mellan dessa 
beslutsfaktorer vid beslutsfattandet. Efter detta första steg bryts sedan beslutsfaktorerna ner 
och analyseras var för sig mer ingående, för att ge en överskådlig bild och för att visa vilka 
slags investeringskalkyler samt övriga faktorer de olika företagen använder. I steg 2 
analyseras därför den ena beslutsfaktorn, investeringskalkyler, och i steg 3 analyseras sedan 
den andra beslutsfaktorn, vilken benämns övriga faktorer, som varje företag använder som 
beslutsunderlag. Båda beslutsfaktorerna innehar styrkor och svagheter och då det finns 
osäkerheter vid investeringsbeslut kan de två beslutsfaktorerna komma att användas i mer 
eller mindre utsträckning. Dessa osäkerheter påverkar även huruvida användningen av 
investeringskalkyler och övriga faktorer som beslutsunderlag utförs på ett korrekt sätt. 
Investering i energieffektivisering hävdar vi inneha både för- och nackdelar, vilka kan 
innebära osäkerheter för en investering. För att se i vilken utsträckning de två 
beslutsfaktorerna används som beslutsunderlag vid investering i energieffektivisering 
analyseras därför osäkerheter i samband med energieffektivisering sedan i steg 4. På så sätt 
kan vi utröna hur stor påverkan investeringskalkylens roll och övriga faktorers roll har vid 
investering i energieffektiviserande åtgärder och därmed leda fram till ett svar på vår 
problemformulering.  

I steg 5 sammanförs varje enskilt företags analys till en jämförelse mellan företagen för att 
tydliggöra likheter och skillnader avseende användandet av de olika beslutsfaktorerna och 
belysa investeringskalkylens roll vid investering i energieffektiviserande åtgärder.  
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I steg 1 studerar vi vilka beslutsfaktorer som varje enskilt företag använder i sin 
beslutshantering. Alkaraan och Northcott (2013) konstaterar att investerare måste ta hänsyn 
till både variabler såsom finansiella och icke-finansiella prestationer vid investeringsbeslut. 
I steg 2 och 3 analyserar vi beslutsfaktorerna var för sig mer ingående, för att ge en 
överskådlig bild. Brealey et al. (2014) påstår att för ett företag handlar investeringsbeslut om 
att maximera värde. För detta ändamål är investeringskalkyler helt avgörande som 
beslutsunderlag och NPV den modell som är bäst lämpad. Däremot hävdar Bispinck (2012) 
att andra faktorer, såsom erfarenhet, måste tas till hänsyn i investeringsbeslutet. 

I steg 4 analyseras osäkerheter i samband med energieffektivisering för att se i vilken 
utsträckning de två beslutsfaktorerna används som beslutsunderlag. Cajias och Piazolo (2013) 
konstaterar att det vid energieffektivisering är svårt att förklara vilka specifika variabler i en 
kalkyl som ligger till grund för ett visst resultat. Bennouna et al. (2010) påpekar att 
investerare vid användandet av kalkylmodeller kan räkna fel medan Gallimore et al. (2000) 
hävdar att investerare vid beslut ofta överskattar sin intuition, vilket leder till att 
investeringsbeslut fattas på inkorrekta grunder.  

 

1. Beslutshantering 

 

2. Kalkylmodeller 

 

3. Övriga faktorer 

 

4. Osäkerhet i samband med energieffektivisering 

 

5. Jämförelse - 

Investeringskalkylens roll vid investering i 
energieffektiviserande åtgärder 
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4. Empiri  
4.1. HFAB - Johansson 
Vi har den 2/4-2015 genomfört en intervju med Ulf Johansson på HFAB. Han har i grunden 
en civilingenjörsutbildning i byggteknik och energi, och arbetar som Energi- och VVS-
samordnare. 

Johansson (2015) definierar energieffektivisering som en åtgärd som genom en 
grundinvestering senare leder till en minskad driftskostnad, en besparing för företaget. Ett 
incitament till varför HFAB aktivt arbetar med energieffektivisering är att de har ett regelverk 
som säger att de från 2007 till 2020 ska minska sin energiförbrukning med 20%. 
Ombyggnation omfattas inte av samma regler som nybyggnation, trots detta påverkar regler 
gällande nybyggnation omfattningen av de investeringar på HFAB som utförs i 
energieffektiviserande åtgärder vid ombyggnation. Gällande fastigheter från 
miljonprogrammet påpekar Johansson att det finns en möjlighet att halvera 
energiförbrukningen genom grundläggande åtgärder som exempelvis snålspolande 
vattenarmaturer, värmeinjustering och värmeåtervinning. 

Vid beslut att investera i energieffektiviserande åtgärder använder sig HFAB av 
Belokmodellen.  Denna modell innebär att investeringarna ses ur ett helhetsperspektiv. 
Investeringar som i sig själva inte är lönsamma, och i de flesta andra projekt gällande 
energieffektivisering skulle ha fallit bort, medtages vid investering enligt Belokmodellen. De 
mer lönsamma åtgärderna möjliggör att även de åtgärder som är mindre lönsamma kan 
utföras. 

 

Belok (2015)  

Vidare hävdar Johansson att det skiljer sig mellan hur teoretiker och praktiker ser på beslut 
om att investera i energieffektiviserande åtgärder. Teoretiker tenderar att endast vilja utföra de 
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investeringar som lever upp till företagets avkastningskrav. Praktiker påpekar däremot att det 
inte är riktigt lika enkelt. Detta då vissa åtgärder, trots att de inte uppfyller avkastningskrav, 
måste utföras då de rent byggnadstekniskt förväntas fungera. Genom Belokmodellen kan även 
mindre lönsamma investeringar genomföras. 

Genom erfarenhet påpekar Johansson att fler energieffektiviserande investeringar, även de 
som inte lever upp till företagets avkastningskrav, tenderar att utföras eftersom 
investeringarna ses ur ett helhetsperspektiv. Erfarenhet gör att beslutsfattaren kan se det 
mervärde som den mindre lönsamma investeringen skapar. För HFAB är det inte enbart 
viktigt med en god avkastning direkt kopplad till en investering, utan det är värdefullt att 
överhuvudtaget få åtgärder utförda. I längden innebär det också ekonomiskt fördelaktigt då 
reparation och underhåll minskar samtidigt som en större kundnöjdhet skapas. Positiva 
synergieffekter uppnås genom att låta investeringar utföras samtidigt istället för att 
exempelvis gå in och enbart reparera det nödvändigaste, en sak i taget.  

LCC är enligt Johansson den kalkylmetod som är oslagbart bäst lämpad vid långsiktiga 
investeringar, då ett företag arbetar med långa cykler på minst 20 år. LCC är en modell som 
kan användas för att välja bland olika investeringar, den värderar olika investeringsalternativ. 
LCC använder ett synsätt som värderar driftaspekten, alla minskade driftskostnader, och 
minskad kostnad för underhåll. Dessa årliga besparingar, läggs i en vågskål och jämförs sedan 
med investeringskostnaden. För HFAB är investeringskostnaden enkel att beräkna, då den 
ofta är given, däremot är det svårare att hantera den årliga besparingen. Den årliga 
besparingen kan exempelvis innefatta minskade reparationskostnader samt förändring i 
elpriser, vilka kan vara svåra att uppskatta. Beräkning av årliga besparingar kräver därmed 
kompetens inom byggteknik och erfarenheter från liknande investeringar, därav är LCC en 
metod som kan vara svår att applicera i praktiken. Johansson påpekar vidare att när 
LCCkalkylering är utförd för varje enskild investering appliceras Belokmodellen. Varje 
enskild investering slås samman till ett paket av investeringar. På detta paket av investeringar 
utförs sedan en NPVkalkyl, med hänsyn till företagets avkastningskrav, för att se samtliga 
investeringars gemensamma lönsamhet. 

Johansson exemplifierar att kostnaden för ett helt nytt fönster vid ett fönsterbyte är 3400kr 
medan en renovering kostar 2000kr. Krasst hävdar Johansson att vissa investerare därmed 
anser att renovering av fönster är fördelaktigt eftersom det kostar mindre. Mellanskillnaden 
för ett nytt fönster och renovering av gammalt fönster, 1400kr, är istället den kostnad som ska 
användas vid val av vilken investering som ska utföras. Vissa investerare menar att denna 
mellanskillnad inte kan motiveras av den energibesparing som kan uppnås vid helt nytt 
fönster, och menar att det skulle ta 50 år innan investeringen betalar tillbaka sig. Johansson 
påpekar å andra sidan att hänsyn även måste tas till besparing i form av underhåll och 
reparation. På så vis blir återbetalningstiden endast 18 år, och byte till helt nytt fönster är 
därmed den åtgärd som bör utföras.  

När det kommer till energieffektiviserande åtgärder är det på HFAB viktigt med timingen på 
investeringen. En investering kan utföras innan den tekniska och ekonomiska livslängden är 
uppnådd, och trots det öka lönsamheten. Johansson berättar om vad han menar var ett 
historiskt ögonblick gällande energieffektiviserande investeringar där HFAB gick ytterligare 
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ett steg längre. Han konstaterade att HFAB bytte ett icke väderutsatt fönster, som inte var 
strikt underhållsmässigt aktuellt att byta. Trots att denna investering inte var lönsam avseende 
förbättrad energiprestanda samt minskat underhåll och reparationer utfördes den. Fönsterbytet 
motiverades av att den höjde kundnöjdheten och hyresgästens komfort. Johansson vidhåller 
att helhetsperspektivet är av vikt.  

Vid beslut om att investera i energieffektiviserande åtgärder är förutom lönsamhetskrav, som 
ägarnas avkastningskrav, även HFABs strategi att beakta. Strategin är framförallt viktig att ta 
hänsyn till vid större investeringar. Johansson påpekar att de företag som arbetar med att 
utföra kortsiktiga investeringar, med snabba resultat till följd, tenderar att göra färre 
energieffektiviserande åtgärder, då de inte ser någon lönsamhet. Då HFAB arbetar med 
energieffektiviseringar investerar de på lång sikt. Vidare påpekar Johansson att en 
energieffektivisering måste utföras på lång sikt för att det ska vara lönsamt. Denna 
långsiktighet är för HFAB fördelaktig då de även har som företagsstrategi att vara långsiktiga 
ägare av sina fastigheter. 

Enligt Johansson finns det mycket att göra som både är energieffektivt och ekonomiskt 
fördelaktigt. På grund av bristande kompetens utförs emellertid inte dessa 
energieffektiviserande åtgärder. Johansson beskriver en parallell mellan bygg- och 
fastighetsbranschen samt tillverkningsindustrin, där han hävdar att energieffektiviserande 
åtgärder inte utförs på grund av bristande kompetens, företagskultur och ett kortsiktigt tänk. 
Tillverkningsindustrin beräknar noggrant hur produktionsprocessen kan 
kostnadseffektiviseras, men missar enligt Johansson ofta helheten och därmed de pengar som 
hade kunnat sparas genom energieffektivisering. Exempelvis kan tillverkningsindustrin 
kostnadseffektivisera produktionsprocessen med fokus på ställtider som ger snabba resultat, 
men samtidigt kan de missa att återvinna den värme som fabriken avger vilket på lång sikt 
även kan öka lönsamheten.  

HFAB arbetar med spjutspetsprojekt. Exempelvis har de upprättat ett plusenergihus, ett hus 
som tjänar mer pengar genom energi än det kostar att driva, i Harplinge som de sedan har 
förvaltat. Denna typ av projekt skapar enligt Johansson ny kompetens då det innebär 
hantering av investeringar som inte vanligen förekommer i dagligverksamheten. Lärdomar 
från dessa projekt kan tillämpas för att i framtiden bland annat avgöra hur energibesparande 
en särskild investering är. 

Johansson påpekar att genom att utföra energieffektiviserande åtgärder, vilket förbättrar 
teknikprestandan, erhålls en minskad energiförbrukning vilket i sin tur är positivt för miljön 
och även lönsamheten. Teknik, miljö och ekonomi går hand i hand. 

Enligt U. Johansson (personlig kommunikation, 2 april 2015) 

4.2. HFAB - Stark 
Vi har den 30/3-2015 utfört en intervju med Jonas Stark på HFAB. Han arbetar som ekonom, 
och har hand om budget och finansiering i byggprojekt.  

Stark (2015) konstaterar att vid beslut om investering ligger en underhållsplan till grund för 
vilka investeringar som HFAB behöver utföra. Underhållsplanen utgår från när fastigheten 
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uppfördes, där det har planlagts årsintervaller för när olika åtgärder, såsom tak- och 
fönsterrenovering, behöver utföras. Dessa underhållsplaner, som finns för varje fastighet, 
återfinns i HFABs affärsplan. I affärsplanen framgår vilka investeringar, utifrån samtliga 
fastigheters underhållsplaner, som är aktuella att utföra gällande år. Affärsplanen ligger 
således till grund för beslut att investera, dock måste även underhållsbehovet i verkligheten 
tas i beakt. Något som kan innebära att affärsplanen inte följs fullt ut. 

Vid beslut om att investera arbetar HFAB med en NPVkalkyl baserad på en LCCkalkyl. 
NPVkalkylen innehar olika avkastningskrav beroende på det geografiska läget där en 
investering ska utföras. HFAB utgår från fyra olika avkastningskrav, uppdelade utefter 
geografiskt läge; A, B, C eller D, där A är mest centralt och D ligger längst ifrån stadskärnan. 
Avkastningskravet följer detta geografiska läge, där A har lägst avkastningskrav och D har 
högst. 
Avkastningskrav för olika geografiska lägen: 
A-läge 4,25 – 4,75 % 
B-läge 5-6% 
C-läge 5,5 – 6,5 % 
D-läge ca 7% 
Avkastningskravet påverkar huruvida en investering utförs eller inte. Emellertid måste 
lönsamheten ibland nedprioriteras för att företaget ska arbeta i enlighet med affärsplanen. 
Företagsstrategi är av värde och således utförs investeringar utifrån företagets uppsatta mål 
för sin verksamhet. 

HFAB kan tvingas att begränsas i sina investeringar på grund av att de varje år har 
resultatkrav samt att de har en på förhand bestämd investeringsvolym att utnyttja. Denna 
investeringsvolym, budget, är mätt i kronor. Finns det pengar över kan däremot investeringar, 
som enligt affärsplanen inte ska utföras förrän nästkommande år, tidigareläggas. Likväl kan 
en investering som det inte finns kapital till ändå utföras, bara det att den senareläggs. HFAB 
arbetar med en prioriteringsordning, som säger vilka investeringar som bör göras först. 

På HFAB kan investeringar beslutas att utföras trots att de inte uppfyller sina 
avkastningskrav. I sådana fall krävs det en motivering till varför investeringen utförs. Vid 
investeringar som kalkylmässigt inte är lönsamma är det viktigt med dokumentering, för att 
visa på incitament till varför investeringen i fråga ska utföras. Exempel på sådana incitament 
kan vara att investeringen höjer värdet på fastigheten och även gör fastigheten mer attraktiv 
för hyresgäster.  

Vid hyressättning arbetar HFAB med bruksvärdesprincipen. Stark hävdar att det innebär att 
en lägenhet får ett högre bruksvärde, och således högre hyra, om den bland annat erhåller en 
högre standard. Gällande investeringar i energieffektivisering anses de inte vara 
standardhöjande, och således kan inte en högre hyra tas utifrån detta. Inför en standardhöjande 
investering, exempelvis renovering av kök, kan det vara osäkert att beräkna huruvida en högre 
hyra kan tas. Att kalkylera för lönsamhet kan därav vara problematiskt då variablerna inte är 
pålitliga. HFAB är därför alltid noga med att kontrollera att hyresgästen är beredd att betala 
för en sådan investering. Stark vidhåller att betalningsvilja undersöks och sålunda hanteras 
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även vakanser. Fortsättningsvis påpekar Stark att detta är ett dilemma som kan vara extra 
känsligt i miljonprogramsfastigheter, då betalningsförmågan vanligen är mer begränsad. 

Kostnaden för energi kan enligt Stark vara svår att beräkna, över en kalkylperiod, på grund av 
fluktuationer i exempelvis elpriset. HFAB använder alltid kalkyler vid investeringsbeslut, 
men kalkylerna är endast en förenkling av verkligheten och således finns det faktorer utanför 
kalkylen som spelar in vid investeringsbeslut, som exempelvis erfarenhet och kompetens. 

Stark påpekar att investeringar i energieffektiviserande åtgärder ofta sker i samband med 
övrig renovering och påpekar vidare att HFAB är precisa i sina uppskattningar gällande 
huruvida en investering i energieffektvisierande åtgärder kommer att minska driftskostnader. 
Denna precision grundas i den erfarenhet och kompetens som beslutsfattare besitter. För att 
erhålla en förbättrad kompetens hävdar Stark att det är viktigt att följa med teoretiskt hur 
forskning angående energieffektivisering utvecklas. HFAB testar även praktiskt egna projekt 
för att ta lärdomar och på så vis skapa ny kompetens och samla på sig erfarenheter.  

Enligt J. Stark (personlig kommunikation, 30 mars 2015). 

4.3. Willhem - Pettersson 
Vi har den 2/4-2015 genomfört en intervju med Max Pettersson på Willhem AB. Petterson är 
fastighetschef och är personal- och budgetansvarig för verksamheten i Halmstad.  

Pettersson (2015) konstaterar att Willhems fastighetsbestånd i Sverige till cirka 50 % består 
av flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet. I Halmstad är miljonprogramsbeståndet 
ännu större och utgör nästan två tredjedelar.  

Willhem började förvärva miljonprogramsfastigheter huvudsakligen för att detta har varit 
tillgängligt. Pettersson påpekar att det på senare år blivit eftertraktade investeringsobjekt. Det 
finns stora möjligheter gällande ombyggnadsåtgärder, då fastigheter från miljonprogrammet 
vanligen är nergångna och energiineffektiva. Pettersson hävdar att många enkla investeringar 
kan utföras, bland annat investeringar som ökar driftnettot genom åtgärder som är 
energibesparande. Förutom att de energieffektiviserande investeringarna är lönsamma utförs 
dessa även på Willhem då ett energimål finns, vilket går ut på att 2020 vara eloberoende samt 
att från 2011 till 202 ha halverat sin energianvändning. Bland annat håller de för tillfället på 
att byta alla glödlampor som innehåller kvicksilver, till mer energisnåla och miljövänliga 
ledlampor. Willhem utför även investeringar som kan öka kundnöjdheten. Nöjda kunder 
innebär mindre omflyttningar. Detta hävdar Pettersson både är lönsamt ur ett långsiktigt 
perspektiv, i och med minskade vakanser, men även av stor vikt för Willhem då service är 
något som genomsyrar företaget och är en del av deras affärsidé. 

Pettersson delger att investeringar huvudsakligen utförs på grund av lönsamhet och 
företagsstrategi. Han påpekar att när det kommer till investeringar som är 
energieffektiviserande är det mer komplext. För att uppnå lönsamhet vid dessa investeringar 
krävs ett långsiktigt tänk, men i många fall krävs det även att de utförs i samband med övrigt 
underhållsarbete. Pettersson vidhåller att det är kostnadsbesparande. Han exemplifierar att då 
takbyte utförs på grund av underhållsbehov finns redan en ställning på plats, vilken kan 
utnyttjas för att även byta till energieffektivare fönster. Även vid mindre underhållsåtgärder 
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såsom att byta en tappvattenblandare passar Willhem på att byta till mer energieffektiva 
blandare. Gällande energieffektiviserande investeringar utförs alltid en besparingskalkyl. 
Pettersson påpekar att det kan vara svårt att uppskatta energibesparingen och i sådana fall 
måste en expert konsulteras. Något som kan vara svårt är timingen, när en investering är som 
mest lönsam att utföra. 

Willhem utgår från en årlig projektbudget som ett ramverk för vilka investeringar som ska 
utföras. Pettersson påpekar att Willhem har avkastningskrav vid val av investering och 
konstaterar att de vill utföra samtliga lönsamma investeringar, och även de investeringar som 
inte är lönsamma men följer företagetsstrategin. Dock är projektbudgeten här en begränsning, 
och bristen på kapital tvingar Willhem därmed till att sålla bland investeringsalternativ. 
Petterson vidhåller att inför beslut om investering utförs vanligen en payback-kalkyl. 
Kalkylen visar på hur lång tid det tar för en investering att återbetala sig. Inte enbart payback-
kalkylen avgör om en investering ska utföras utan även andra faktorer, såsom kundnöjdhet 
och underhållsbehov, tas till hänsyn. Investeringsbeslutet grundas i en kombination av nytta 
och ekonomi. Exempelvis kan upprustning av en gårdsplan utföras även om det inte är 
lönsamt. Pettersson påpekar att vissa åtgärder ändå måste utföras för att uppfylla en nytta, 
men att detta i sig på längre sikt kan medföra ett mervärde genom ökad kundnöjdhet. Nöjda 
kunder tenderar till att sprida ett gott rykte om företaget. 

Pettersson påpekar att energieffektiviserande investeringar i sig kan utgöra en risk. Det kan 
vara svårt att uppskatta det verkliga utfallet i en kalkyl, exempelvis hur mycket 
energiförbrukningen i praktiken minskar vid en tilläggsisolering. Vid sådan osäkerhet kan 
experthjälp konsulteras. Det finns även risker att fel åtgärder utförs.  Det krävs således rätt 
kompetens för att lokalisera vad som är fel, annars kan det bli kostsamt och fel kvarstår. Ett 
exempel är då värmeförbrukningen är hög och fel antas föreligga i undercentral när det i 
själva verket är en kulvert som läcker värme. Vid mindre osäkerheter i kalkylen och då 
experthjälp inte konsulteras in, exempelvis vid uppskattning av framtida elpriser, är Willhem 
konservativa i sina beräkningar. De räknar med ett värsta scenario och ser om lönsamhet 
ändock infinner sig.  

Willhem har budgeterat för framtida investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Bland 
annat är det tänkt att de ska injustera lägenheter och även byta termostat om så krävs, byta 
fönster samt byta vitvaror i tvättstugor. Dessa energieffektiviserande åtgärder sparar energi, 
och om de även utförs i samband med annat underhåll blir dessa åtgärder mer lönsamma. Det 
handlar dock inte enbart om pengar, utan det gäller att se det ur ett helhetsperspektiv. Det är 
viktigt att ta hänsyn till andra faktorer såsom kunden. 

Enligt M. Pettersson (personlig kommunikation, 2 april 2015). 

4.4. LKFAB - Gensmann 
Vi har den 17/4-2015 utfört en intervju med Marcus Gensmann på Lunds Kommun Fastighets 
AB (LKFAB). Han arbetar som byggprojektledare och driver samt ansvarar för processen vid 
totalentreprenad, som innebär uppköpande av mark, utveckling av detaljplaner, utveckling av 
produkt, byggnation samt slutligen förvaltning av fastighet.  
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Gensmann (2015)  konstaterar att LKFABs fastighetsbestånd till cirka 30 % består av 
flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet. Att kalla dessa fastigheter 
”miljonprogramsfastigheter” är dock något LKFAB undviker. De hävdar att det för en negativ 
klang med sig och att gemene man relaterar detta uttryck till betonghus i förort. Bostäder 
uppförda på 1960-70talet är istället det epitet LKFAB använder. Gensmann påstår att 
intervjun är högst aktuell då LKFABs styrelse för ett tag sedan beslutade att påbörja 
renovering av 1960-70talshus, där beslut om budget på 75 miljoner kr har antagits. Denna 
renovering beror på ett ökat underhållsbehov. Ökade försäkringsärenden på grund av 
vattenskador samt att dessa fastigheter förbrukar en högre mängd energi än övriga fastigheter 
i LKFABs bestånd är grunden till underhållsbehovet. 

LKFAB periodiserar underhållsbehovet för sina fastigheter, vilket ligger till grund för 
underhållsplaner. På lång sikt, 50 år, behöver exempelvis stamledningar underhållas men 
detta underhåll kan både tidigare- och senareläggas beroende på hur det ser ut i verkligheten. 
Således finns en underhållsplan på lång sikt som beskriver den tekniska livslängden för olika 
byggnadsdelar. Årligen finns även en plan för löpande underhåll, med en budget om 130 
miljoner kronor, som ligger till grund för vilka åtgärder som måste utföras. Gensmann 
poängterar emellertid att det som är avgörande för vad som ska åtgärdas är fastighetens 
verkliga status. Ibland kan underhållsplaner inte följas, exempelvis om ett område får mer och 
mer upprepande problem kan LKFAB bli tvungna att göra extra insatser. Större projekt utförs 
för att se till att de problemen inte blir återkommande. Dessa projekt är resurskrävande men 
kan däremot upphandlas billigare tack vare synergieffekter av att göra flera åtgärder 
samtidigt. 

Investering är ett uttryck som Gensmann påpekar ska användas med försiktighet, och inte 
blanda ihop med underhåll. Investering är en åtgärd som uppfyller avkastningskrav vilket ger 
lönsamhet. Underhåll är däremot något som måste göras för att uppfylla ett behov, 
byggnadsdelar måste fungera. Gensmann exemplifierar att ett fönsterbyte främst utförs som 
underhåll för att upprätthålla fönstrets funktion. I samband med denna åtgärd kan dock även 
en investering utföras genom att byta till ett fönster som är mer energieffektivt. Den högre 
kostnaden för att byta till ett mer energieffektivt fönster kan klassas som en investering, denna 
ökade kostnad ställs i relation till den minskade energiförbrukningen för att se lönsamheten. 
Underhåll är något som periodiseras över tid och som företag betalar för varje månad. Det 
behövs ingen avkastning på en åtgärd avseende underhåll, när ett fönster behöver bytas så 
byts det. 

Varje år sätts det av pengar till underhåll, Gensmann konstaterar att det krävs för att ett 
företag ska kunna fungera i längden. I samband med att underhållsåtgärder utförs är det dock 
lämpligt att även utföra investeringar, i form av exempelvis energieffektivisering. 
Synergieffekter kan då uppnås genom att investera i energieffektivisering i samband med 
utförandet av underhållsåtgärder. Vid underhåll av fönster kan även synergieffekter uppnås 
om exempelvis en byggnadsställning är monterad, och företaget i samband med detta ser att 
även taket är nära ett underhållsbehov. Då hävdar Gensmann att det går att passa på att 
samtidigt byta taket. Positiva synergieffekter, i form av sparade pengar, uppstår både då 
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investering utförs i samband med underhåll, men även då flera underhållsåtgärder utförs 
samtidigt. 

Underhåll utförs främst för att uppfylla ett behov, om detta inte utförs byggs en skuld upp i 
fastigheterna. Exempelvis kan det gälla när ett takpapp måste bytas, vilket kan variera. Ett 
takpapp beräknas hålla cirka 60 år, men kan hålla upp till cirka 100 år. Om inte byte sker 
innan takpappens tekniska livslängd är helt slut, kan det dock medföra merkostnader i form av 
sanering av vind på grund av mögel. 

LKFAB arbetar med ett långsiktigt ägarperspektiv vilket ger ökade möjligheter till lönsamma 
investeringar. Energieffektiviserande investeringar kan vara svåra att göra lönsamma på kort 
sikt, sålunda lämpar sig LKFABs långsiktiga strategi väl. Gensmann vidhåller att en 
investering kan ge ökade lönsamhet genom antingen en minskad energiförbrukning eller att 
högre hyra kan erhållas. Emellertid är det även viktigt att vid investeringar ta hänsyn till 
miljöaspekter, kundens önskan och vad styrelsen vill. Det krävs således ett helhetsperspektiv 
vid investeringsbeslut.  

LKFAB räknar med olika avkastningskrav. För investeringar kräver de en viss avkastning 
medan underhållsåtgärder inte har något avkastningskrav. För investeringar i 
energieffektivisering kalkylerar LKFAB om investeringen går att räkna hem och i så fall hur 
snabbt. Vid investeringsbeslut är Livscykelanalys (LCC) den kalkylmodell som LKFAB 
använder men de räknar även enbart på kassaflöde vid enklare åtgärder. Emellertid kan fler 
investeringar utföras än vad kalkyler medger. Exempelvis satsar de just nu i ett av sina 
fastighetsområden på att förbättra utemiljön, något som inte kan räknas hem 
avkastningsmässigt men som däremot ger ett lyft i området och är positivt ur ett socialt 
perspektiv. Detta är åtgärder som LKFAB tillåts fokusera då de arbetar med att uppfylla 
behov samt att de arbetar med ett långsiktigt perspektiv, vilket i detta fall motsvarar 10 år. 
Dock kan den här typen av åtgärder begränsas av deras årliga budget.  

Gensmann konstaterar att det är omöjligt att göra en perfekt kalkyl, då det finns osäkerheter 
vid kalkylering inför en investering. Energipriser och bankräntor är exempel på 
osäkerhetsfaktorer då dessa fluktuerar. Kalkylen är en modell och därför enbart en del av ett 
beslutsunderlag. Därav använder sig LKFAB även av kompetens och erfarenhet inom 
företaget vid osäkerhet angående ett investeringsbeslut. LKFAB har en förvaltningsavdelning 
som har kunskaper gällande underhåll och en marknadsavdelning som är medveten om vad 
kunder vill, men tar även hjälp av konsulter om inte företagets kompetens är tillräcklig. 
Gensmann påpekar att även budget spelar en roll gällande hur säkert ett investeringsbeslut 
måste vara. Vid begränsade resurser krävs därför en ökad försiktighet. Vid osäkerhet gällande 
om en investering ska utföras eller inte konstaterar Gensmann att han vid sådant tillfälle 
förankrar beslutet med sin chef, ledning alternativt konsulter. 

Energieffektiviserande investeringar utförs löpande, i synnerhet i samband med större 
underhållsprojekt, men även på egen hand om de kan medföra lönsamhet. Åtgärder som 
LKFAB av erfarenhet vet är lönsamma, såsom tilläggsisolering av vind, samt mindre åtgärder 
för att trimma fastigheten med bestyr och inställningar, såsom snålspolande duschmunstycken 



 39 

samt separat varmvattenmätning, utförs. Gensmann hävdar att dessa energieffektiviseringar 
kan minska energiförbrukningen med cirka 30 %. 

Enligt M. Gensmann (personlig kommunikation, 17 april 2015). 

4.5. Graflunds - Häggström 
Vi har den 24/4-2015 utfört en intervju med Anders Häggström. Han arbetar som 
förvaltningschef på Graflunds, som från och med år 2014 ägs av D. Carnegie & Co, med 
huvudsaklig uppgift att samordna, driva, utveckla, följa upp och rapportera koncernens 
operativa verksamhet.  

Häggström (2015) konstaterar att den andel fastigheter från miljonprogrammet som Graflunds 
förvaltar uppgår till 90 %. Anledningen till att Graflunds började förvärva 
miljonprogramsfastigheter var då de snabbt kunde förvärva stora volymer, med en hög 
uthyrningsgrad och med en stor potential att kunna höja hyror efter renovering. Häggstöm 
påpekar att beslut att investera förutom lönsamhet även grundar sig på ett underhållsbehov. 
Saker och ting måste fungera, men genom att åtgärda underhållsbehov minskar även 
driftkostnader. Inför beslut om att investera analyseras först underhållsbehovet och vilka 
förutsättningar som finns rent tekniskt för att åtgärda detta behov. Sedan kontrolleras de 
ekonomiska förutsättningarna samt om det finns några lagstadgade regler som kan försvåra 
investeringens utförande. Ekonomiska kalkyler upprättas och utifrån dessa säkerställs tillgång 
till material, entreprenörer samt tillgång till likvida medel via exempelvis banker eller andra 
finansieringskällor. Häggström påpekar att det är viktigt att alla åtgärder som ska investeras i 
planeras långsiktigt, då kortsiktiga investeringar inte alltid avkastar det Graflunds önskar. Vid 
tilläggsinvestering är avkastningskravet 10 %. Vid de tillfällen som Graflunds har fått avstå 
från att investera har det, förutom att investeringen inte uppfyllt avkastningskrav, berott på 
den tekniska genomförbarheten. 

Olika kalkyleringsmodeller används vid olika typer av investeringar. I samband med 
nyförvärv används kassaflödesanalys, där Graflunds räknar på kassainflöde samt kassautflöde 
på årlig basis. Hänsyn tas därmed inte till grundinvesteringen, mer än att grundinvesteringen 
ger upphov till räntekostnader som påverkar kassaflödet. En NPVkalkyl används vid 
tilläggsinvestering samt en payback-kalkyl vid enklare åtgärder. Vid kalkylering inför en 
investering finns det faktorer som tas extra hänsyn till, bland annat potential till att kunna höja 
hyror, hur stort underhållsbehovet är och vilken energibesparing som kan uppnås. I situationer 
då dessa faktorer är svårbedömda konstaterar Häggström att ett högre avkastningskrav ställs 
på investeringen. 

Vid beslut om att investera konstaterar Häggström att fokus ligger på lönsamhet grundad på 
affärsidé och strategi, men vid investering i energieffektiviserande åtgärder finns det faktorer 
utöver de ekonomiska aspekterna som påverkar. Dessa är goodwill, samhällsnytta och 
miljönytta. Dock måste varje investering kunna bära sig själv för att få utföras. Investering i 
energieffektivisering är mer komplext och det finns ytterligare risker att ta hänsyn till vid 
beslut att investera. Det kan vara svårt att känna till vilken kapacitet och funktion en ny 
utrustning besitter, hur prisutvecklingen ser ut för alternativa energikällor, leverantörers 
kvarlevnad samt förändrad lagstiftning. Vidare påpekar Häggström att det är fördelaktigt, då 
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det är kostnadsbesparande, att i samband med underhållsåtgärder även utföra 
energieffektiviserande investeringar så som att exempelvis utföra isoleringsåtgärder i 
samband med fönsterbyte samt att installera värmeväxling i samband med 
ventilationsåtgärder.  

Enligt A. Häggström (personlig kommunikation, 24 april 2015). 
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5. Analys 
5.1. HFAB 
5.1.1. Beslutshantering  
HFAB utgår från avkastningskrav vid beslut om att investera. Avkastningskraven är olika 
beroende på det geografiska läge där en investering ska utföras. För att ta reda på om 
avkastningskravet uppfylls eller ej utför HFAB kalkyler. Dock hävdar de att dessa kalkyler 
måste kompletteras med bland annat erfarenhet och kompetens för att kunna beräknas mer 
korrekt i förhållande till verkligt utfall, men också för att kunna avgöra om osäkra 
investeringar ska utföras eller inte. Brealey et al. (2014) konstaterar att för ett företag handlar 
investeringsbeslut om att maximera värde och för detta ändamål är investeringskalkyler helt 
avgörande som beslutsunderlag. Å andra sidan konstaterar Roopadarshini (2014) att det inte 
krasst går att förlita sig på kalkylunderlag vid beslutsfattande och vidare hävdar Bispinck 
(2012) att kalkylerna inte alltid är det som avgör vilken investering som ska antas utan andra 
faktorer, såsom erfarenhet, är avgörande för beslutet. 

5.1.2. Kalkylmodeller 
HFAB använder sig vid beslut om att investera av en så kallad Belokmodell. Denna modell 
innebär att varje enskild investering beräknas med hjälp av en LCCkalkyl, därefter slås alla 
investeringar samman till ett paket av investeringar. Belokmodellen arbetar därmed utifrån ett 
helhetsperspektiv vilket innebär att de investeringar med en mer lönsam LCCkalkyl möjliggör 
att även de investeringar som är mindre lönsamma kan utföras. På så vis kan paketet av 
investeringar uppfylla HFABs avkastningskrav. För att fatta det avgörande beslutet om att 
investera kompletteras slutligen Belokmodellen med en NPVkalkyl på det paket av 
investeringar som har slagits ihop. Angående kompletterande investeringskalkyler påpekar 
Finch och Fulmer (1993) däremot att payback ska användas i samband med NPV för att 
avgöra om en investering ska utföras eller inte. Företag använder enligt en studie utförd av 
Graham och Harvey (2001) olika kalkylmodeller vid val av investering, 75 % av de tillfrågade 
finanscheferna använder NPV. Vidare konstaterar Ryan och Ryan (2002) att NPV är den 
modell som är mest frekvent använd vid investeringsbeslut och Brealey et al. (2014) påstår 
också att NPV är den modell som är bäst lämpad, då den modellen inte är behäftad med lika 
stora risker avseende felanvändning som exempelvis IRR.  

5.1.3. Övriga faktorer 
På HFAB krävs det vid LCCkalkylering att årliga besparingar som kan uppnås av 
investeringen beräknas. Årliga besparingar kan vara svåra att uppskatta och därmed krävs 
kompetens inom byggteknik och erfarenheter från liknande investeringar för att en korrekt 
LCCkalkyl ska kunna utföras. HFAB arbetar därför med spjutspetsprojekt för att skapa ny 
kompetens och erfarenheter som kan tillämpas för att i framtiden bland annat avgöra hur 
energibesparande en särskild investering är. På så vis kan denna kompetens och erfarenhet 
göra så att HFAB kan utföra mer precisa beräkningar men också utföra investeringar som de 
annars hävdar vara osäkra. Brealey et al. (2014) hävdar dock att beslutsfattarens som tenderar 
till att enbart utföra investeringar som ligger inom dennes kompetens därmed motarbetar 
företagets strategi. Istället för kompetens påpekar Schoemaker och Russo (1993) att intuition 
kan användas för att snabbt och enkelt fatta ett beslut, men att det är svårt att argumentera för 
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ett beslut baserat på intuition på grund av att beslutsfattarens personliga preferenser är den 
bakomliggande orsaken. HFAB arbetar med avkastningskrav i sina kalkyler. Emellertid måste 
detta avkastningskrav ibland nedprioriteras för att företaget istället ska arbeta i enlighet med 
företagsstrategin. Alla investeringar utförs inte på grund av lönsamhet, utan byggnadstekniska 
aspekter såsom ventilation måste fungera. Av erfarenhet vet HFAB att om en byggnads 
funktion är nedsatt kan detta komma att leda till ökade kostnader, men även olägenheter för 
hyresgästen. Vid investeringsbeslut konstaterar Alkaraan och Northcott (2013) att investerare 
måste ta hänsyn till variabler såsom finansiella och icke-finansiella prestationer samt 
beslutfattarens tidigare erfarenheter. Vidare påpekar Farragher et al. (1999) att ledningen även 
vid beslut måste ställa finansiella och strategiska aspekter mot varandra, där de strategiska 
faktorerna är av störst vikt. 

5.1.4. Osäkerhet i samband med energieffektivisering 
HFAB hävdar att energieffektiviserande investeringar är komplexa i den mening att det är 
svårt att beräkna hur mycket en investering kommer att minska driftskostnader. 
Osäkerhetsfaktorer är bland annat fluktuationer i elpris samt reduktion i energiförbrukning. 
Därmed är det svårt att uppskatta viken avkastning energieffektiviserande investeringar 
medför. Med hjälp av att HFAB på företaget innehar kompetens och erfarenhet inom liknande 
investeringar hävdar de dock att dessa osäkerheter kan hanteras. Det mervärde de 
energieffektiviserande investeringarna bidrar till kan uppfattas samtidigt som mer precisa 
beräkningar kan utföras. Även timingen på en energieffektiviserande investering innebär en 
osäkerhet. Beroende på när en investering utförs kan olika stor lönsamhet erhållas. Genom 
erfarenhet påpekar HFAB att en investering kan utföras redan innan den tekniska och 
ekonomiska livslängden är uppnådd, och trots det öka lönsamheten. Vid komplexitet, 
osäkerhet, i beslutsprocessen hävdar däremot Gogus et al. (1997) att kalkyler ska 
kompletteras med beslutsfattarens intuition. Gallimore et al. (2000) påpekar dock att detta kan 
vara osäkert och konstaterar att det är vanligt förekommande att investerare överskattar sin 
intuition och därmed egna preferenser vilket leder till snedvridningar i investeringsbesluten. 
För att inte snedvridningar ska uppstå påpekar Schoemaker och Russo (1993) att intuition vid 
komplexa investeringsbeslut därför endast ska vara en utgångspunkt. Intuitionen ska sedan 
stöttas med hjälp av regler, vägning och värdering för att erhålla ett mer genomarbetat beslut. 
Inför en energieffektiviserande investering som inte uppfyller HFABs avkastningskrav kan de 
ändock välja att utföra investeringen genom att hänvisa till företagets regelverk. Regelverket 
säger att HFAB från 2007 till 2020 ska minska sin energiförbrukning med 20 %. Vid 
investering i energieffektivisering påpekar Abadie et al. (2012) att företagspolicy avseende 
energihantering kan användas för att underlätta ett investeringsbeslut. 

HFAB påpekar att ett problem med kalkylering inför en energieffektiviserande investering är 
att veta hur stor hyra som kan tas då investeringen är utförd. Att kalkylera för lönsamhet kan 
därav vara problematiskt då variablerna inte är pålitliga. HFAB hanterar denna osäkerhet 
genom att undersöka sina hyresgästers betalningsvilja för att på så vis kunna förutspå vilken 
eventuell vakansgrad som kan ges upphov till vid en hyreshöjning. Brealey et al. (2014) 
konstaterar att känslighetsanalyser kan användas för att förklara hur olika värden i en kalkyls 
variabler påverkar kalkylens utfall och kalkylen kan enligt Atherton et al. (2008) därmed 
uppskatta ett mer precist utfall. Brealey et al. (2014) hävdar dock att en nackdel med 
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känslighetsanalyser kan vara att den ger tvetydiga resultat beroende på vem som utför 
känslighetsanalysen och vilken kompetens denne besitter gällande den investering som ska 
utföras. 

Eftersom HFAB hävdar att en investering i energieffektivisering innehåller osäkerheter 
påpekar de att det är fördelaktigt att utföra dessa investeringar i samband med övrig 
investering. På så sätt kan synergieffekter, i form av minskade kostnader, uppnås vilket 
förbättrar lönsamheten i förhållande till om investeringarna utförts var för sig, vilket tillåter 
att även mindre lönsamma investeringar utförs. HFAB konstaterar att erfarenhet även gör att 
beslutsfattaren kan se det mervärde som den mindre lönsamma investeringen skapar i form av 
exempelvis en större kundnöjdhet. Cajias och Piazolo (2013) konstaterar att energibesparande 
åtgärder bör utföras vid investering i fastigheter då det finns finansiella fördelar avseende 
avkastning. Genom att applicera energieffektiviserande åtgärder i samband med upprustning 
av byggnader påpekar Högberg et al. (2009) att synergieffekter skapas, vilket innebär en 
minskad kostnad då upprustning och energieffektivisering utförs vid samma tidpunkt. Jackson 
(2010) påpekar att ett mervärde, såsom bidrag för att uppnå miljömål, dessutom skapas genom 
att utföra energieffektiviserande åtgärder. 

5.2. Willhem  
5.2.1. Beslutshantering 
Willhem kalkylerar med hänsyn till avkastningskrav vid beslut om att investera. Det handlar 
dock inte alltid enbart om pengar, utan det gäller att se det ur ett helhetsperspektiv. Det är 
viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, och de investeringar som inte är lönsamma kan bland 
annat motiveras av att de följer företagetsstrategin. Brealey et al. (2014) konstaterar att 
investeringskalkyler är helt avgörande som beslutsunderlag. Å andra sidan hävdar Bispinck 
(2012) att andra faktorer, förutom kalkyler, måste tas till hänsyn. 

5.2.2. Kalkylmodeller 
Willhem utgår från en årlig projektbudget som ett ramverk för vilka alternativa investeringar 
som kan utföras. Med avkastningskrav och payback-kalkylen tillåts Willhem sedermera sålla 
bland dessa investeringsalternativ för att avgöra vilka som ska utföras. Payback-kalkylen visar 
hur lång tid det tar innan grundinvesteringen blivit återbetald.  Graham och Harvey (2001) 
hävdar att Payback är en vanligt förekommande kalkylmetod som används av 57 % av de 
tillfrågade finanscheferna. Enligt Brealey et al. (2014) leder payback-kalkyler dock till att 
investeringar enbart tar hänsyn till kassaflöden inom en viss tidsram vilket kan leda till att de 
mest lönsamma investeringarna inte utförs. Därmed konstaterar Grinyer och Green (2003) att 
payback lämpligen används som ett komplement till NPV. 

5.2.3. Övriga faktorer 
Willhem påpekar att det inte enbart är payback-kalkylen som avgör om en investering ska 
utföras utan andra faktorer, rörande företagets strategi, måste tas till hänsyn. Exempel på en 
sådan faktor är kundnöjdhet, vilket på lång sikt kan leda till lönsamhet genom minskade 
vakanser. Det kan även vara svårt att uppskatta det verkliga utfallet i en kalkyl. Därmed krävs 
kompetens och saknas sådan kan experthjälp istället konsulteras. Alkaraan och Northcott 
(2013) påpekar att företagets strategi påverkar investeringsbeslutet och Bispinck (2012) 
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hävdar att även andra faktorer såsom erfarenhet, spelar in. Brealey et al. (2014) konstaterar att 
beslutsfattare som tenderar till att enbart utföra investeringar som ligger inom deras 
kompetens, kan motarbeta företagets strategi.  

5.2.4. Osäkerhet i samband med energieffektivisering 
Willhem konstaterar att det vid investering i energieffektivisering kan vara svårt att uppskatta 
den driftsbesparing som uppstår. För att motverka sådan osäkerhet utförs besparingskalkyler. 
För att utföra en kalkyl som överensstämmer med verkligheten krävs bland annat kompetens, 
och om sådan saknas kan den konstulteras in. Vid mindre osäkerheter i kalkylen och då 
experthjälp inte konsulteras in, exempelvis vid uppskattning av framtida elpriser, är Willhem 
konservativa i sina beräkningar. De räknar med ett värsta scenario och ser om lönsamhet 
ändock infinner sig. Brealey et al. (2014) konstaterar att känslighetsanalyser används för att 
förklara hur olika värden i en kalkyls variabler påverkar kalkylens utfall och kalkylen kan 
enligt Atherton et al. (2008) därmed uppskatta ett mer precist utfall. En annan metod för att 
utföra en mer precis kalkyl är enligt DeCanio och Watkins (1998) att använda sig av 
dummyvariabler som ett verktyg för att uppskatta en osäker variabel. Willhem påpekar att 
något som kan vara svårt att uppskatta är timingen, när en investering är som mest lönsam att 
utföra. 

Energieffektiviserande investeringar är enligt Willhem komplexa. För att uppnå lönsamhet vid 
dessa investeringar är det fördelaktigt att de utförs i samband med övrigt underhållsarbete. På 
så sätt blir det kostnadsbesparande. Det handlar dock inte enbart om lönsamhet, utan det 
gäller att se det ur ett helhetsperspektiv där bland annat även företagstrategi tas i beakt. Cajias 
och Piazolo (2013) konstaterar att energibesparande åtgärder bör utföras vid investering i 
fastigheter då det finns finansiella fördelar avseende avkastning.  

5.3. LKFAB 
5.3.1. Beslutshantering 
LKFAB räknar med olika avkastningskrav i sina kalkyler vid beslut om investering. Dock är 
det omöjligt att göra en perfekt kalkyl. Därmed krävs även kompetens och erfarenhet vid 
investeringsbeslutet. Emellertid är det även viktigt att ta hänsyn till miljöaspekter, kundens 
önskan och vad styrelsen vill. Det krävs således ett helhetsperspektiv vid investeringsbeslut. 
Brealey et al. (2014) konstaterar att investeringskalkyler är helt avgörande som 
beslutsunderlag. Å andra sidan hävdar Bispinck (2012) att andra faktorer, förutom kalkyler, 
måste tas till hänsyn. 

5.3.2. Kalkylmodeller 
LKFAB räknar med olika avkastningskrav och påpekar att investering och underhåll är 
åtgärder som ska särskiljas. För investeringar kräver de en viss avkastning medan 
underhållsåtgärder inte har något avkastningskrav. LKFAB hävdar att investering är en åtgärd 
som ger lönsamhet medan underhåll är något som måste göras för att uppfylla ett behov. Vid 
investering är LCC den kalkylmodell som används men i vissa fall räknar de enbart på 
kassaflöde. Bennouna et al. (2010) konstaterar att trenden vid investeringsbeslut går mot att 
använda mer utförliga DCF-modeller, såsom NPV och IRR. Dessa modeller kan vara svåra att 
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hantera och medföra att de som använder dessa som kalkylmodeller utför felberäkningar. Det 
skiljer sig i hur DCF-modeller används i praktiken jämfört med hur de används i teorin.  

5.3.3. Övriga faktorer 
LKFAB konstaterar att fler investeringar än vad kalkylerna medger kan utföras. LKFAB 
påpekar att kalkyler enbart är en del av ett beslutsunderlag och att de därav även använder sig 
av kompetens och erfarenhet inom företaget vid beslut om att investera. Exempelvis har 
förvaltningsavdelningen kunskaper gällande underhåll och marknadsavdelningen är medveten 
om vad kunder vill ha. Om inte kompetens finns inom företaget kan den dessutom konsulteras 
in. Kompetens kan således förenkla arbetat med kalkyler men också användas för att uppfylla 
behov såsom kundens önskan. LKFAB arbetar också med ett långsiktigt ägarperspektiv. 
Denna strategi tillåter att LKFAB även utför investeringar som inte är lönsamma på kort sikt. 
Vid investeringsbeslut konstaterar Alkaraan och Northcott (2013) att investerare måste ta 
hänsyn till variabler såsom finansiella och icke-finansiella prestationer samt beslutfattarens 
tidigare erfarenheter. Om beslutsfattaren emellertid enbart utför investeringar som ligger inom 
dennes kompetens kan enligt Brealey et al. (2014) företagets strategi motarbetas. 

5.3.4. Osäkerhet i samband med energieffektivisering  
Det finns osäkerheter vid kalkylering inför en investering. Energipriser och bankräntor är 
exempel på osäkerhetsfaktorer då dessa variabler fluktuerar. Dessa kan hanteras med hjälp av 
kompetens och erfarenhet och på så sätt erhålls ett mer genomarbetat investeringsbeslut. 
LKFAB har även en begränsad investeringsbudget vilket kräver en ökad försiktighet, som 
hanteras genom att investeringsbeslutet förankras med företagets chef, ledning alternativt 
konsulter. För att inte snedvridningar ska uppstå påpekar Schoemaker och Russo (1993) 
istället att intuition kan vid komplexa investeringsbeslut användas, men endast som en 
utgångspunkt. Intuitionen ska sedan stöttas med hjälp av regler, vägning och värdering för att 
erhålla ett mer genomarbetat beslut. Kahraman (2011) hävdar att vid osäkerheter inför 
investeringsbeslut kan Fuzzy-methods användas, vilket går ut på att ett beslut resoneras fram 
med hjälp av bland annat beslutsfattarens intuition och personliga preferenser. 

LKFAB hävdar att energieffektiviserande investeringar kan minska energiförbrukningen med 
cirka 30 %. Energieffektiviserande investeringar kan därmed medföra lönsamhet på egen 
hand, men på grund av bland annat energiprisers rörlighet kan denna lönsamhet vara svår att 
uppskatta. Om dessa investeringar istället utförs i samband med övriga underhållsåtgärder kan 
synergieffekter skapas. Genom att applicera energieffektiviserande åtgärder i samband med 
upprustning av byggnader påpekar Högberg et al. (2009) att synergieffekter skapas, vilket 
innebär en minskad kostnad då upprustning och energieffektivisering utförs vid samma 
tidpunkt.  

5.4. Graflunds 
5.4.1. Beslutshantering 
Graflunds utgår från olika avkastningskrav beroende på vilken typ av investering det handlar 
om. För olika investeringar används även olika kalkylmodeller, men vid investering i 
energieffektiviserande åtgärder finns även faktorer utöver de ekonomiska aspekterna som 
påverkar. Dock måste varje investering kunna bära sig själv för att få utföras. Brealey et al. 
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(2014) konstaterar att investeringskalkyler är helt avgörande som beslutsunderlag. Å andra 
sidan hävdar Bispinck (2012) att andra faktorer, förutom kalkyler, måste tas till hänsyn. 

5.4.2. Kalkylmodeller 
Vid beslut om att investera används huvudsakligen kalkylmodeller där fokus ligger på 
lönsamhet grundad på affärsidé och strategi. Olika modeller används beroende på vilken typ 
av investering som ska utföras. I samband med nyförvärv använder sig Graflunds av 
kassaflödesanalys. Vid tilläggsinvestering, då avkastningskravet är 10 %, används NPV och 
vid enklare åtgärder används Payback. Däremot påpekar Grinyer och Green (2003) att 
payback kan användas som ett komplement till NPV i investeringsbeslutet. 

5.4.3. Övriga faktorer 
Graflunds påpekar att förutom avkastningkrav kan en investering även grunda sig på 
underhållsbehov. Gällande investeringar i energieffektivisering finns det också faktorer att ta 
hänsyn till istället för avkastningskravet, exempel på sådana faktorer är goodwill, 
samhällsnytta och miljönytta. Dock måste varje enskild investering vara lönsam för att den 
ska utföras. Vid investeringsbeslut konstaterar Alkaraan och Northcott (2013) att investerare 
måste ta hänsyn till variabler såsom finansiella och icke-finansiella prestationer. Emellertid 
påpekar Farragher et al. (1999) att icke-finansiella variabler är av störst vikt. 

5.4.4. Osäkerhet i samband med energieffektivisering 
Vid kalkylering inför en investering finns det faktorer som är svåra att uppskatta och därmed 
anses osäkra. Exempel på sådana osäkerhetsfaktorer är den potentiella hyreshöjningen, 
storleken på underhållsbehov samt vilken energibesparing som kan uppnås. I situationer då 
dessa faktorer är svårbedömda konstaterar Graflunds att ett högre avkastningskrav ställs på 
investeringen. Genom att investeringar utgår från en långsiktig plan blir det även enklare att 
uppnå avkastningskravet.  DeCanio och Watkins (1998) hävdar att en kalkyl kan göras mer 
precis om hänsyn även tas till osäkra variabler. Gällande energieffektiviserande investeringar 
måste företag enligt DeLisle et al. (2013) även arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv för att 
kunna erhålla lönsamhet. 

Energieffektivisering är komplext i den mening att det kan vara svårt att uppskatta variabler 
som bland annat driftsbesparing. För att hantera denna risk påpekar Graflunds att det är 
lämpligt att i samband med investering även utföra energieffektiviserande åtgärder. Jackson 
(2010) konstaterar att ett mervärde kan skapas genom att utföra energieffektiviserande 
åtgärder.  

5.5. Jämförelse mellan företag 
Inför beslut om investering använder samtliga intervjuobjekt sig av kalkyler där de utgår från 
ett avkastningskrav. Samtliga intervjuobjekt påpekar även att en mer precis kalkyl kan utföras 
med hjälp av kompetens och erfarenhet. Enligt Graham och Harvey (2011) måste hänsyn tas 
till en investerings specifika riskfaktorer för att snedvridna avkastningskrav inte ska 
uppkomma. Kompetens och erfarenhet borde då kunna tillämpas för att identifiera och hantera 
risker i en investering, och sålunda kunna utföra en bättre kalkyl. Intervjuobjekten arbetar 
dock med olika typer av kalkyler inför en investering. Dessa kalkyler är olika komplicerade. 
Vid investeringsbeslut går trenden mer och mer mot att kalkylera med utförligare modeller, 
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såsom NPV. Företag som använder sig av mer komplicerade modeller tenderar dock till att 
räkna fel (Bennouna et al., 2010). Att intervjuobjekten besitter olika mycket kompetens och 
erfarenhet kan vara anledningen till varför de använder olika komplicerade 
kalkylmodeller.  På så sätt kan svårare kalkylmodeller hanteras olika väl. HFAB arbetar med 
en komplicerad kalkyl, belokmodellen, för att fatta ett investeringsbeslut. Belokmodellen 
innebär att en LCCkalkyl utförs för samtliga investeringar. Avkastningskrav frångås därmed i 
mindre utsträckning, då mindre lönsamma investeringar slås ihop med mer lönsamma 
investeringar till ett paket med ett gemensamt avkastningskrav. Även LKFAB utför 
LCCkalkyler för sina investeringar, dock slås investeringar inte samman i ett paket som i 
Belokmodellen.  Varje enskild investering erhåller ett avkastningskrav där de mindre 
lönsamma investeringarna, vilka inte uppfyller avkastningskrav, ändock kan utföras. De 
klassas då inte som en investering utan istället som underhåll. Att LKFAB inte utför en 
Belokmodell, utan istället nöjer sig med att klassa mindre lönsamma investeringar som 
underhåll, kan bero på att de inte besitter den kompetens som HFAB har. Dock utgår LKFAB, 
likt HFAB, från ett långsiktigt ägande vilket kan förklara varför de ändå utför investeringar 
som inte uppfyller deras avkastningskrav. Anledningen till detta kan även vara att LKFAB har 
den kompetens som krävs för att förstå det som Dobbs (2004) konstaterar gällande timing för 
en investering i ombyggnation, att beroende på när en investering utförs kan den vara mer 
eller mindre lönsam. Willhelm använder å andra sidan mindre komplicerade kalkylmodeller, 
såsom Payback, och konsulterar in kompetens vid behov. Anledningen till att de vanligen 
använder Payback kan vara på grund av bristande kompetens. Att Willhelm däremot 
konsulterar in kompetens i vissa fall kan bero på att de har överordnade strategiska mål som 
de måste förhålla sig till. Även Graflunds använder sig ibland av Payback, dock endast vid 
enklare åtgärder. Annars utförs NPVkalkyler med ett bestämt avkastningskrav som de aldrig 
frångår. Samtliga intervjuobjekt, utom Graflunds, hävdar alltså att avsteg kan göras från 
kalkyl som avgörande beslutsfaktor. Anledningen till detta kan vara då investeringar, istället 
för lönsamhetskrav, utförs för att uppfylla strategiska mål. Sålunda kan strategiska mål vara 
överordnade lönsamhetsmål, vilket även Farragher et al. (1999) vidhåller. På Graflunds 
innebär emellertid strategin att företaget ska vara lönsamt.  
 
Vid investering i energieffektivisering, vilket vidhålls vara osäkert, konstaterar både HFAB 
och LKFAB att det är extra viktigt med kompetens och erfarenhet. Anledningen till detta kan 
vara att vid investering i energieffektivisering är det svårare att utföra en kalkyl som ligger 
nära verkligt utfall, detta bland annat då Cajias och Piazolo (2013) hävdar att det vid 
energieffektivisering är svårt att uppskatta vilka variabler i en kalkyl som leder till ett visst 
resultat. Anledningen till att HFAB och LKFAB poängterar att kompetens och erfarenhet är 
extra viktigt vid energieffektiviserande investeringar kan vidare bero på att det dessutom kan 
bidra till att beslutsfattaren ser det mervärde, utöver lönsamhet, som den osäkra investeringen 
ger upphov till. Genom att utföra energieffektiviserande åtgärder kan mervärde skapas, i form 
av exempelvis uppnådda miljömål (Jackson, 2010) och enligt Ho et al. (2013) även ge 
företaget ett gott rykte. Willhelm instämmer att större kompetens och erfarenhet leder till en 
bättre kalkyl. Dock påpekar de att vid osäkerhet i en investering, så som vid 
energieffektivisering, hanteras denna genom att antingen kalkylera med ett värsta scenario 
eller konsultera in kompetens. Anledningen till att konsluter tas in kan vara att Willhelm inte 
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själva har den kompetens som krävs för att veta om en energieffektiviserande investering är 
lönsam eller ej. Detta borde dock vara kostnadskrävande och i så fall något de försöker att 
göra i så liten grad som möjligt. Att de gör ett värsta scenario skulle kunna vara ett sätt att på 
egen hand hantera osäkra investeringar och samtidigt uppfylla sitt avkastningskrav. Detta 
innebär dock att investeringar som inte är lönsamma, men kanske värdeskapande på annat 
sätt, inte utförs, eftersom de borde försvinna då ett värsta scenario räknas fram. Att en värsta 
scenarioanalys utförs kan bero på att Willhelm investerar för att uppnå lönsamhet och inte för 
att uppnå mervärde. Likt Willhem hanterar även Graflunds osäkerheter genom att arbeta med 
kalkyler. Istället för ett värsta scenario kalkylerar Graflunds emellertid med ett höjt 
avkastningskrav. Detta borde ge samma effekt som Willhems värsta scenarioanalys, vilket 
kan bero på att mervärde inte eftersträvas. På Graflunds är lönsamheten därmed i fokus vid 
investeringar som även rör energieffektivisering. 
 
En osäkerhetshanteringsåtgärd som samtliga intervjuobjekt är rörande överens om är 
synergieffekter, vilka uppnås genom att låta utföra energieffektiviserande åtgärder i samband 
med underhåll. Att alla intervjuobjekt förespråkar synergieffekters vikt vid 
energieffektiviserande investeringar kan bero på att dessa investeringar innehar osäkerheter 
gällande lönsamhet. Anledningen till att intervjuobjekten ser fördelarna med synergieffekter, 
vilka enligt Högberg et al. (2009) är minskade kostnader och sålunda ökad lönsamhet, kan 
vara genom erfarenhet från tidigare investeringar. 
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6. Slutsatser 
6.1. Slutdiskussion 
De empiriska undersökningarna visar att kalkyler alltid används vid investeringsbeslut. 
Investeringar i energieffektivisering har empiriskt som teoretiskt påvisats innefatta 
osäkerheter. Då osäkerhet i investeringar finns krävs ett mer ingående kalkylunderlag för att 
fatta ett beslut. Övriga faktorer såsom kompetens och erfarenhet krävs då för att 
överhuvudtaget kunna utföra en viss typ av kalkyl, men även för att kunna utföra en bättre 
kalkyl genom exempelvis mer precisa uppskattningar av driftskostnadsbesparing. 

Slutsats: Kompetens och erfarenhet är en förutsättning för att kunna erhålla en bättre 
kalkyl vid investering i energieffektivisering. 

Vid beslut om att investera kan investeringskalkylen användas som en måttstock för att 
jämföra olika investeringars lönsamhet. På så vis kan investeringar rangordnas och de som är 
olönsamma utrönas. Beslutsfattare kan på så sätt avgöra vilka investeringar som bör utföras 
med hänsyn till lönsamhet. När det gäller investeringar i energieffektivisering måste 
emellertid kompetens och erfarenhet tas i beakt för att se lönsamheten. Dock kan ibland 
investeringarnas rangordning frångås och beslut om att investera istället grundas utifrån 
övriga faktorer, som att uppnå företagsstrategi i form av exempelvis miljömål. 

Slutsats: Investeringskalkylen används för att sålla mellan investeringsalternativ, men i 
vissa fall kan kalkylen undermineras och beslut istället huvudsakligen grundas utifrån 
strategi. 

Att kalkylera lönsamheten i energieffektiviserande investeringar kan vara svåruppskattat. 
Samtlig empirisk data påvisar att investeringar i energieffektivisering därför bör utföras i 
samband med övrig investering i underhåll. Detta för att hantera den osäkerhet i lönsamhet 
som energieffektiviserande investeringar innehar. Genom erfarenhet och  kompetens vet 
investerare att synergieffekter uppstår då investering i energieffektivisering utförs i samband 
med investering i övrigt underhåll. Det innebär minskade kostnader, vilket möjliggör att även 
mindre lönsamma investeringar kan utföras. Genom erfarenhet och kompetens vet även 
investerare att mervärde kan skapas, som exempelvis kundnöjdhet, genom att låta utföra dessa 
mindre lönsamma investeringar. Då flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet är i behov 
av underhåll, och samtidigt är energiineffektiva, finns det därför uppenbara fördelar med att 
utföra energieffektiviserande investeringar i kombination med investeringar i underhåll. 

Slutsats: Genom kompetens och erfarenhet kan beslutsfattare utröna det mervärde som 
energieffektiviserande investeringar medför och genom synergieffekter tillåts fler 
energieffektiviserande åtgärder att utföras. 

Investeringskalkylen finns alltid med i ett beslutsunderlag, men då det finns osäkerhet i en 
investering är den i behov av övriga faktorer. Kompetens och erfarenhet krävs då för att 
kunna utföra en investeringskalkyl som ligger nära verkligt utfall, för att kalkylen sedan ska 
kunna avgöra huruvida en investering ska beslutas att utföras. Vid osäkerheter i investeringar 
avgör emellertid inte alltid kalkylen utan istället övriga faktorer. Vid sådana tillfällen kan 
kompetens och erfarenhet dels utröna huruvida det finns ett mervärde med att låta utföra en 
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investering, men en investering kan även utföras för att mål i enlighet med företagsstrategin 
ska uppnås. 

6.2. Vidare forskning 
Anmärkningsvärt är enligt oss att många vetenskapliga artiklar som presenteras i vår teori har 
påvisat att intuition kan ligga till grund för beslut om investering. I empirisk data som vi har 
samlat in har användandet av intuition som beslutsunderlag dock inte framkommit. Vi 
påpekar att detta dels kan bero på att beslutsfattare som använder sig av intuition inte medger 
detta. I enlighet med Schoemaker och Russo (1993) hävdar vi att detta inte medges därför att 
om en investering skulle leda till oönskat resultat kan beslutsfattaren inte argumentera för 
varför beslut om investering togs. Vid investeringar i energieffektivisering i 
miljonprogrammet hävdar vi att det är mer komplicerat och att intuition som beslutsunderlag 
därför frångås. Vidare forskning behövs enligt oss därmed för att utröna om intuition kan vara 
tillämpligt som beslutsunderlag vid energieffektiviserande investeringar i miljonprogrammet. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor: 

Allmänt 
Vilken är din befattning/roll i företaget? 
Vad är din huvudsakliga uppgift? 
Hur stor andel fastigheter från miljonprogrammet består ert bestånd av? 
Hur stor del av dessa fastigheter är flerbostadshus? 
Varför började ni investera i flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet? 
Har ni investerat i era befintliga flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet nyligen? Om 
ja, i vad och varför? Om nej, varför inte? 
Hur gick ni tillväga vid beslut om att utföra denna investering? I vilket syfte utfördes 
investeringen? 
Har ni alltid detta tillvägagångssätt i er beslutsprocess? 

Investeringsfaktorer 
Vilka faktorer påverkar huruvida ni väljer att investera eller inte? 
Påverkar andra faktorer då ni investerar i energieffektivisering? Om ja, vilka? Om nej, varför? 
Finns det någon investering ni har velat utföra men av någon anledning inte kunnat? Varför? 

Avkastningskrav 
Har ni några avkastningskrav på era investeringar? Om ja, hur stort?  
Är det alltid samma för alla investeringar? Varför/varför inte? Om nej, varför inte? Har ni i så 
fall andra krav istället? 

Kalkylering 
Vid kalkylering inför investering - vilken/vilka typer använder ni och varför? 
Finns det någon speciell faktor i investeringskalkylen som ni tittar extra på? 
Finns det faktorer i kalkylerna som är svårare att hantera? Om ja, hur hanteras dessa?  
Har ni avstått från att investera för att ni varit osäkra på investeringens utfall? Om nej, hur 
hanterar ni dessa osäkerheter? 
Om annat än kalkyl används inför investering – vad används i så fall och varför? 
Finns det någon speciell faktor som ni tittar extra på? 
Finns det vid sådant tillfälle faktorer som är svårare att hantera? Om ja, hur hanteras dessa? 

Energi 
Har ni gjort några energieffektiviserande investeringar? Om ja, i vad och varför? Om nej, 
varför inte? 
Hanterade ni investeringsbeslutsprocessen annorlunda vid detta/dessa tillfällen? Om ja, 
varför? På vilket sätt? Om nej, varför inte? 
Finns det några risker att ta extra hänsyn till i samband med investering i 
energieffektivisering? Om ja, vilka? 
Har ni vid något tillfälle “passat på” att göra en energiinvestering i samband med annan 
investering? 
Finns det regler eller riktlinjer gällande energihantering som ni förhåller er till i 
investeringsbeslutsprocessen?  
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