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Sammanfattning 
Denna skrift beskriver på ett enkelt och lättförståeligt sätt hur en kommun bör räkna på sina 
investeringar. Skriften är en del av projektet Värdeskapande fastighetsförvaltning som Länsstyrelsen i 
Skåne drivit tillsammans med ESM AB de senaste åren. 

 
Skriften kommer att: 

• ge en introduktion av kalkylmetoder och en förklaring till varför de ska användas framför 
andra beräkningsmetoder och när de inte passar. 

• visa steg för steg hur en kommun ska använda sig av metoden. Vart steg förtydligas med ett 
exempel. 

• ge råd om vad som bör beaktas för att lyckas kalkylera för ett lyckat projekt 
 

Slutligen visas det hur man beräknar energislöseriet i en kommun med 100.000 kvm vilket gör det 
enkelt att multiplicera för kommuner med fler/färre invånare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriften är finansierad av Interreg Öresund Kattegatt Skagerrak genom projektet Databaseret 
energistyring i offentlige og almene bygninger. 
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1 Inledning 
Den grundläggande tanken med en investeringskalkyl för ett effektiviseringsprojekt är att skära bort 
”onda kostnader” och ersätta dessa med en lika stor andel ”goda kostnader” så att projektet kan 
genomföras så att fastighetsägaren får en neutral kostnadssituation från första dagen och därmed 
kan genomföra investeringen utan att höja hyran.  

Behöver hyran höjas är det de facto inget effektiviseringsprojekt utan ett projekt som höjer 
kvaliteten eller behöver genomföras av andra skäl.  

1.1 Ekonomiska begrepp 
I nedan tabell presenteras de vanligaste och grundläggande begreppen som används vid kalkylering 
av ett effektiviseringsprojekt. 

Begrepp Förklaring 

Amortering Återbetalning av lån 

Avskrivning En årlig minskning av en tillgångs värde i balansräkningen. Avskrivningen bokförs som en 
avskrivningskostnad på resultaträkningen 

Avskrivningslängd Motsvarar den ekonomiska livslängden 

Balansräkning Bokföring av tillgångar och skulder +eget kapital som är lika stora 

Betalningsplan När ska betalning ske i tiden mellan kund och utförare 

Finansiering Kan ske genom lån, omfördelning av budgetmedel och ev bidrag 

Goda kostnader Kostnader som skapar ett högre värde alt är lönsamma 

Inbetalning Då pengar inbetalas till mottagare 

Intäkt Då förväntad transaktion bokförs 

Kalkylränta Ränta som innehåller bankränta, risk och avkastningsnivå 

Kapitalkostnad Räntekostnad + avskrivningskostnad 

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod utifrån uppskattad livslängd per komponent/system 

Kostnad Förbrukning av resurs 

Lönsamt Vid ett projekt används alternativkostandskalkylering. Detta innebär att man först räknar ut vad 
kostnaderna blir per år om man inte genomför ett projekt och en kalkyl om man genomför ett 
projekt. Är projektets kostnader med ett projekt mindre än utan ett projekt är det lönsamt.  

Onda kostnader Kostnader som inte tillför värde, dvs slöseri och byråkrati 

Reinvestering Ersättningsinvestering då produkt/system ersätts när avskrivningstiden är uppnådd 

Resultaträkning Sammanställning av intäkter och kostnader. Avgör om hyra/skatt ska sänkas/höjas 

Successiv kalkylering Metod för att öka precisionen och kvaliteten i kalkylarbetet 

Tariff Energifakturas uppbyggnad 

Underhåll Åtgärd för att komponent/system ska följa den avskrivningslinje man fastställt 

Utbetalning Då pengar överförs till en mottagare 

Tabell 1 Ekonomiska begrepp 

1.2 Avgörande ekonomiskt synsätt 
En helt avgörande nyckelfaktor för att förstå kraften i ett effektiviseringsprojekt är hur man ser på 
hur man finansierar ett projekt. De flesta kommuner har ingen utvecklad finansieringsstrategi varför 
de försöker finansiera sitt reinvesteringsarbete med att avsätta en årlig underhållsbudget som 
driftavdelningen har till förfogande. Denna årliga budget varierar ofta kraftigt över tiden för att 
kompensera kostnadsökningar, akutinsatser, hyresintäkter mm. Budgeten är oftast inte beräknad 
utifrån det behov som finns eller vilka effektiviseringspotentialer som finns utan blir lika stor som 
året innan med tillägg för indexuppräkning. Det är denna hantering av budgeten som ger möjlighet 
till att genomföra ett effektiviseringsprojekt då upprustningsbehovet är mycket stort pga. av en för 
låg reinvesteringstakt samt för liten underhållsbudget under många år. 
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Genom att skilja på underhåll och investering skapas grundförutsättningen för hur ett 
effektiviseringsprojekt skapas. Det är förvånansvärt många som blandar ihop de två begreppen. En 
investering /reinvestering genomförs när systemet eller komponenten är avskriven och ska ersättas 
med en likvärdig eller en bättre. Exempelvis så när ett ventilationsaggregat är 25 år gammalt är det 
både teknisk slut och ekonomiskt avskrivet (med komponentavskrivningsmetoden) och då byter man 
hela aggregatet och tar upp det som en tillgång i balansräkningen och resultaträkningen belastas 
med en kapitalkostnad. Tyvärr tror många att detta utbyte ska definieras som ett underhåll varav de 
måste bokföra hela utbytet som en kostnad första året. En annan avart är att man tar upp delar av 
projektet som investering och delar som underhåll. Enligt de redovisningsprinciper som normalt 
används ska en projektinsats räknas som investering om följande parametrar uppnås: 

• Belopp större än ½ basbelopp dvs ca 25.000 kr 
• Har längre hållbarhet än 3 år 

Vid ett effektiviseringsprojekt används alternativkostnadskalkyleringsmetoden. Orsaken till detta val 
av beräkningsmetod beror på att man har kvar onda kostnader som påverkar resultaträkningen 
negativt tills dessa är utbytta mot goda kostnader som utvecklar fastighetsbeståndet. Onda 
kostnader utgörs av energislöseri, akutkostnader och andra onödiga kostnader som drabbar en 
fastighet när den inte är optimerad för sin verksamhet medan goda kostnader är summan av 
räntekostnader och avskrivningskostnader. I Kommunlagen (2017:725) kapitel 11§1 står det: 
”Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§.” 

Att ersätta de onda kostnader med en lika stor andel kapitalkostnader ger en nollnettoeffekt på 
resultaträkningen samt ett betydligt bättre nyttjande av sina intäkter eftersom en investering skapar 
bättre och moderna anläggningar, bättre inneklimat och i slutändan en högre livskvalitet samt sänkta 
totalkostnader över tiden.  

Genom att se ett moderniseringsarbete som ett investeringsprojekt skapas de ekonomiska 
förutsättningar på kort och lång sikt som krävs. Därigenom går det att satsa på en ordentlig 
organisation som ska genomföra projektet och välja åtgärder som ger ett långsiktig positiv påverkan. 
Att välja att se sitt moderniseringsarbete på ett traditionellt sätt så att man avsätter en summa 
underhållsmedel per år ger ofta suboptimerade lösningar, små projekt och framför allt nyttjar man 
inte investeringspotentialen som går att plocka ur resultaträkningen enligt ekvationerna ovan.  

2 Kalkylmetoder 
I detta kapitel redovisas hur olika kalkylmetoder används för att bedöma en investerings lönsamhet 
eller annat resultat. I kapitlet används ett exempel som är frekvent förekommande: vad ska man göra 
när ett ventilationsaggregat uppnått sin tekniska livslängd? 

2.1 Återbetalningstid 
Ventilationsaggregat från 1992 byts ut till ett nytt. Den ekonomiska livslängden har uppnåtts för flera 
år sedan då avskrivningstiden är 25 år. Att reparera aggregatet är inte lönsamt då det är brist på 
reservdelar och ett nytt har betydligt bättre effektivitet. Kalkylen för att beräkna återbetalningstiden 
är: 

Pris: 500 000 SEK 
Effektivisering: 50 000 kr/år 
Återbetalningstid: 500 000 / 50 000 = 10 år 
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Återbetalningstiden är 10 år vilket är kortare än avskrivningstiden som är 25 år. Det är de facto en 
bra investering därtill är den nödvändig. Hur lönsam den är framgår dock inte av denna kalkyl. 

Återbetalningstidskalkylering används för att göra en snabb bedömning om investeringens 
återbetalningstid är kortare eller längre än avskrivningstiden. Återbetalningstiden är dock en vanligt 
förekommande kalkylmetod för att fastställa vilka åtgärder som ska genomföras eftersom de som tar 
fram kalkylerna saknar mer grundläggande ekonomisk komptenens. 

2.2 Resultatkalkyl 
Att beräkna hur resultaträkningen påverkas första året av investeringens livslängd är en lite mer 
avancerad kalkylmodell och betydligt bättre att använda än återbetalningstidskalkylen för att 
bedöma om investeringen är bra eller dålig. Samma investering som i förra exemplet används och 
samma besparingar men nu beräknas avskrivningskostnad och räntekostnad. I nedan uppställning 
visas hur man ska räkna för att få fram resultatet. Investeringen är lönsam med 20 000 kr i första 
året. 

Investering:  500 000 kr 
Livslängd:  25 år 
Avskrivningskostnad: 500 000 / 25 = 20 000 kr/år 
Räntesats:  2% 
Räntekostnad:  2% x 500 000 = 10 000 kr 
Besparingar:  50 000 kr/år 
Totala kostnader:  +20 000 kr 
 +10 000 kr 
 -50 000 kr 
SUMMA:  -20 000 kr 

2.3 Livscykelkostnad 
Det tredje steget är att beräkna hur investeringen påverkar resultaträkningen över livscykeln, dvs 
man utför en livscykelkostnadskalkyl. Denna kalkylmodell är svårare men än mer korrekt att använda 
vid beslut om investeringar. 

Samma ventilationsaggregat används i kalkylen och det resulterar i en livscykelkostnadsvinst på ca 
638 000 kr. För enkelhetens skull är energikostnadsutvecklingen 0 % per år. Kalkylen redovisas enligt 
nedan figur. Det syns med enkelhet att de gröna staplarna är betydligt större än summa av de blå och 
gula staplarna. De gula staplarna går mot noll när effektiviseringen används för att amortera lånet 
som finansierar det nya ventilationsaggregatet.   
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Figur 1 Livscykelkostnadskalkyl 

2.4 Addera fler lönsamma åtgärder 
När man nu konstaterat att det är lönsamt att investera i ett nytt ventilationsaggregat måste man 
ställa sig frågan om det finns det fler komponenter som behöver bytas som är lika gamla och även de 
kan ge ett förbättrat resultat. Nästa steg blir därför att göra en kalkyl för fler åtgärder med olika pris, 
avskrivningstider och resultatpåverkan. 

NR ÅTGÄRD  INVESTERING 
(KKR) 

BESPARINGAR  
(KKR/ÅR) 

LIVSLÄNGD 
(ÅR) 

AVSKRIVNING 
(ÅR) 

RÄNTE-
KOSTNAD 
(KR ÅR 
ETT) 

1 Byt ut papptaket och placera solceller mot söder. Tilläggsisolera 680,6 60,0 30,0 22,7 10,2 

2 Justera ventilationen 27,2 15,0 10,0 2,7 0,4 

3 Byt ut alla ventiler på VS 108,9 15,0 30,0 3,6 1,6 

Tabell 2 Singelåtgärder vs helhetsprojekt 

I figuren nedan visas hur åtgärd 1 påverkar resultatet med 27,1 åtgärd 2 med 11,9 men där åtgärd 1 
och 2 tillsammans ger en resultatpåverkan om 39,0. Adderas även den tredje åtgärden stiger 
resultatförbättringen ytterligare. Genom att ta ett helhetsgrepp om en byggnad och få många 
problem lösta samtidigt är alltså betydligt lönsamma och effektivare än att göra lite i taget åt gången. 
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Figur 2 Helhetsprojekt är lönsammare än singelåtgärder 

3 Energislöseri i en kommun 
Det finns nästan ingen fastighet eller kommun där det inte förekommer energislöseri. Problemet är att 
få vet hur stort det är eftersom det sällan genomförs några granskande utredningar om vilka nyckeltal 
som är relevanta. Genom en enkel nyckeltalsanalys fås en uppfattning om vad det rör sig om. För 
exemplet kommunen med 100.000 kvm är det årliga energislöseriet ca 15 mnkr vilket framgår av 
kalkylen nedan: 

 

BERÄKNING  NUMMER ENHET 
Befolkning  16 667 st 
  x  
Area/människa  6,0 kvm/st 
  =  
Area  100 000  kvm 
   
Energianvändning idag 175 kWh/kvm 
  -  
Målnivå  100  kWh/kvm 
  =  
Slöseri  75  kWh/kvm 
  x  
Energi  2,00  kr/kWh 
  =  
Slöseri   150  kr/kvm 
  x  
Area  100 000  kvm 
  =  
Totalt slöseri 15 000 000  kr 

 

 

1 2 3
Result 27,1 11,9 9,7
Ack result 27,1 39,0 48,7
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