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Titel: Investeringskalkyl på självtvätthall  

______________________________________________________________________ 

 

Bakgrund och problem: Efter den nya lagen som trädde fram 1999 förbjuds tvätt av 

bilen med ämnen som skadar miljön på en asfalterad gata eller garageuppfart. Detta har 

medfört till en ny bransch då allt flera självtvätthallar har öppnats runt om i landet. 

Vetlanda Vägkrog AB har sedan 2012 haft planer på att installera manuella tvätthallar 

på baksidan av restaurangverksamheten. Vårt uppdrag var att göra en analys där vi 

granskade om en investering av biltvättar var lukrativt för Vetlanda Vägkrog AB. 

 

Syfte: Studiens huvudsyfte var att analysera lönsamheten för en investering i en 

biltvätthall åt Vetlanda Vägkrog AB, utifrån given data. Delsyftet blev att belysa vilka 

generella faktorer som hade spelat störst roll vid ett upprättande av en självtvätthall.  

 

Metod: För att uppfylla syftet med studien har vi utgått från en abduktiv metod. Vi 

har genom semistrukturerade intervjuer samlat empiri från leverantörer, 

kommunalanställda och två av delägarna för Vetlanda Vägkrog AB. Det materialet 

förklaras sedan med hjälp av teori för att slutligen uppfylla syftet. 

 

Slutsats: Resultatet av vår undersökning visar att investering av en självtvätthall  

utifrån Vetlanda Vägkrog AB förutsättningar är ekonomiskt effektiv och lönsamt. För 

att lösa uppgiften användes följande metoder payback-metoden, nuvärdemetoden och 

internräntemetoden. 

En analys med tre olika utfall gjordes på de variabler som kunde tänkas påverka 

resultatet, exempelvis volym och särutbetalningar har gjorts för att få en uppfattning på 

hur känslig kalkylen var. Samtliga utfall påvisade positivt resultat. 

 

Nyckelord: Nuvärdemetod, Internräntemetoden, Payback-metoden, Weighted Average 

Cost of Capital, Självtvätt 



  
 

 
 

Summary 

Bachelor Thesis Business Administration III, School of Economics at Linnaeus 

University of Vaxjo, Accounting, 2FE13E, Spring 2014 

Author: John Elvung, Baris Öksuz, Sergon Tadaris 

Advisor and examinator: Eva Gustavsson , Petter Boye 

Title: Investment calculation of a self-service car wash facility 

______________________________________________________________________ 

 

 

Background and problem: Since the new law took place in 1999, it has been illegal to 

wash a car with substances that can damage the environment on a paved street or on a 

driveway through a garage. This has conveyed to a new industry where more and more 

self-service car wash facility have opened around the country. Vetlanda Vägkrog AB 

has since 2012 been planning to install manual self-service car wash facility at the back 

of their restaurant business. The authors mission was to make an analysis in order to 

examine whether an investment of carwashes are lucrative enough for Vetlanda 

Vägkrog AB.  

 

Aim: The study's main objective was to analyze the profitability of an investment in a 

self-service car wash facility at Vetlanda Vägkrog AB, based on given data. The authors 

sub-aim was to clarify which factors in general that had played the greatest part in the 

establishment of a self-service car wash facility.  

 

Method: The authors have used an abductive approach in order to fulfill the aim of the 

study. Furthermore, have the authors used semi-structured interviews in order to gather 

all empirical data. The interviews were performed on the suppliers, municipal 

employees and the two owners of Vetlanda Vägkrog AB.  The collected data is then 

explained using theory and henceforth meet the purpose.    

 

Conclusion:  The results of this study shows that the investment of a self-service car 

wash facility based on Vetlanda Vägkrog AB conditions is economically efficient and 

profitable. Net present value method, Pay back and internal rate of return (IRR) is the 

following methods that the authors consistently have used in order to solve this task. An 

analysis of three different outcomes were made on the variables that might influence the 



  
 

 
 

results, for instance volume and periodic payments has been done in order to get an idea 

of how sensitive the estimate was.  

 

Keywords: Net present value method, Pay back, Internal rate of return (IRR), Weighted 

Average Cost of Capital, self-service car wash facility. 

 

  



  
 

 
 

Förord 

 
Den här uppsatsen har utförts efter en förfrågan från Vetlanda Vägkrog AB angående 

deras eventuella investering i en biltvätthall. Vi vill rikta ett stort tack till Fikret Ulusoy, 

bröderna Sedat Öksuz och Huseyin Öksuz för att de givit oss möjligheten att genomföra 

en investeringsanalys på ett verkligt fall och för den information de delat med sig. 

 

Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Eva Gustavsson för visat 

engagemang samt för värdefulla synpunkter under uppsatsens utformning. Till samtliga 

intervjuade personer som ställt upp och svarat på våra frågor vill vi rikta ett tack, utan er 

hjälp hade det inte varit möjligt att genomföra uppsatsen. Och sist men inte minst ett 

tack till samtliga opponenter och examinatorn för alla råd som de givit oss under vårt 

arbete med uppsatsen. 
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1 Inledning   
I detta kapitel presenteras problem kring biltvätt på gatan, och i problemdiskussionen 

fördes en diskussion gällande investeringskalkylering och dess avseende på projektet. 

Avslutningsvis så presenteras uppsatsens forskningsfråga och dess syfte följt av en 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan 1999 är det förbjudet med “fultvätt”, det vill säga att tvätta bilen med ämnen som 

skadar miljön på en asfalterad gata eller garageuppfart. Lagen har hämtats under 

miljöbalkens 2:e kapitel om allmänna hänsynsregler samt 14:e kapitel om kemiska 

produkter. Kommunerna har ännu inte utfärdat ett generellt förbud mot biltvätt på en 

asfalterad gata eller garageuppfart vilket var något som naturvårdsverket inte ansett som 

möjligt.1 

 
Många kommuner har istället försökt markera detta tydligare genom att förbjuda det 

med lokala ordningsföreskrifter. I Vetlanda kommun har inte något sådant förbud ännu 

upprättats, utan istället har kommunen vädjat till sina invånare att värna om miljön.  

Då de första anmälningarna har kommit in så hade kommunen i första hand tänkt skicka 

ut ett brev med information gällande förbudet mot “fultvätt”. Om detta inte hjälpte, 

skulle kommunen skicka ett föreläggande med förbud mot biltvätt och sedan förelägga 

med vite om biltvättandet fortsatte. Problemet med att förelägga med vite var att det inte 

var prövat i rätten ännu. Det fanns ett stort frågetecken om huruvida kommunerna 

överhuvudtaget kunde bötfälla någon för “fultvätt” då ingen ännu har blivit dömd.2 I 

Jönköpings kommun har man aktivt gått ut och varnat med kampanjer om att folk kan 

bli skyldiga att betala upp till 10 000 sek ifall man blev dömd för “fultvätt”.3  

 
Allt fler kommuner har börjat arbeta aktivt för att motverka “fultvättar” och Vetlanda 

var en av dessa kommuner. Vetlanda Vägkrog AB har sedan 2012 haft planer på att 

installera manuella tvätthallar med 3-4 tvättplatser på baksidan av 

                                                
1 http://www.naturvardsverket.se Går det förbjuda biltvätt på gatan 
2 Adolfsson Miljöinspektör, Vetlanda kommun, mail- och telefonkorrespondens 2014-
03-26  
3  http://sverigesradio.se, Jönköping förbjuder biltvätt på gatan 
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restaurangverksamheten4, men innan något eventuellt beslut fattas så ville de potentiella 

investerarna använda sig av en investeringskalkyl.  

 

Enligt Stefan Yard definieras en investering som en resursuppoffring idag för att ge en 

avkastning i framtiden.5 Vid en investeringskalkyl läggs fokus på att försöka upprätta 

det bästa beslutsunderlaget. Beslutssituationen blir viktigare än hur själva investeringen 

uppstår.6 Med tanke på den utveckling som skett och att befolkningen blivit mer 

miljömedvetna så tror verksamhetsägarna att personbilsägare kommer att söka sig allt 

mer frekvent till speciellt anordnade anläggningar för personbilstvättar.7  

. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vetlanda Vägkrog AB har sedan 2012 haft planer på att installera biltvättar på baksidan 

av verksamheten. Men bristen på kunskap angående biltvättar och att en viss osäkerhet 

kring om investeringen skulle bli lönsam eller inte, har lett till att planerna inte 

verkställts. När ett företag har en idé om en ny investering så är det många parametrar 

som måste beaktas. Alla kostnader som uppstår skall sättas i förhållande till intäkterna.8 

Ett av problemen var att försöka optimera ett troligt utfall. Genom att ta med samtliga 

troliga kostnader i en kalkyl och sedan med hjälp av olika scenarion ge olika utfall på 

den tänkta investeringen.  

 

Då det fanns ett flertal olika investeringskalkyler att använda sig av som gav olika 

resultat så förelåg det ett intresse att jämföra resultaten med de krav som ställts från de 

potentiella investerarna, detta gjordes för att skapa ett brett underlag att bygga beslut på. 

 

För att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt för Vetlanda Vägkrog AB var det 

viktigt att analysera och inkluderar alla tänkbara parametrar. Exempel på dessa 

parametrar var: personbilar, livslängd, konkurrens, inbetalningar, utbetalningar och 

kalkylränta.  

                                                
4 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
5 Yard Kalkyler för investeringar och verksamheter 
6 Ibid 
7 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
8 Jelen, Black, Humphreys, Cost and Optimization Engineering 
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Vidare krävs det en uppskattning av antalet tvättar per år som Vetlanda Vägkrog AB 

kan förvänta sig.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 
 
Då ett företag har en vision om att upprätta en ny verksamhet eller har en ny affärsidé så 

finns det mycket att ta i beaktning då detta kan påverka huruvidare idéen var 

genomförbar eller inte. Samtliga utbetalningar har beaktats i förhållande till de 

beräknade inbetalningarna. För varje utbetalning och inbetalning som togs med i 

beräkningarna krävdes ett ordentligt underlag att grunda dem på innan de kunde 

fastställas. Vår undersökning har mynnat ut i ett svar på frågan: 

  

"Är en investering av självtvätthall lönsam för Vetlanda Vägkrog AB?" 

 

1.4 Syfte 
 

Vårt huvudsakliga syfte är att granska om en investering av biltvättar är lukrativt för 

Vetlanda Vägkrog AB genom att undersöka de olika faktorerna som kan inverka på 

beslutet av att upprätta en självtvätthall. 

Ett delsyfte är att först upprätta en marknadsanlys där likstora orter, sett till antalet 

personbilar, tvätthallar och konkurrenter jämförs med förhållanderna i Vetlanda. Detta 

för att framställa ett underlag till huvudsyftet.   

 

Uppsatsen har ett normativt och ett utredande syfte. Normativt då uppsatsen är tänkt att 

mynna ut i en rekommendation kring ett investeringsbeslut. Utredande då vi utgår från 

Vetlanda Vägkrog AB’s krav och förutsättningar, vidare så har uppsatsen ett 

företagsekonomiskt perspektiv.  

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel 1: Uppsatsen inleds med en kort presentation av problematiseringen kring 

biltvätt på gatan och därefter diskuteras Vetlanda Vägkrog AB´s planer på en 

investering av självtvätthallar. 
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Avslutningsvis angavs även uppsatsens forskningsfråga med dess syfte, avgränsning 

och slutligen några begreppsdefinitioner. 

 

Kapitel 2: Detta kapitel behandlar metodavsnittet där vi upplyser om det 

tillvägagångssätt som har används för att slutligen besvara frågeställningen. Vi redogör 

även för vår vetenskapliga inriktning, metod för datainsamling och ett antal 

kvalitetsmått som tagits i beaktning vid utförandet. 

  

Kapitel 3: I teoriavsnittet behandlas den teoretiska referensramen för projektet. Den 

innehåller de olika begrepp som vi ansett vara viktig för läsaren för att ge en bredare 

förståelse i ämnet. Vidare redovisas de olika kalkylmetoderna och dess komponenter, 

med respektive metods för-, och nackdelar. 

 

Kapitel 4: I Emperiavsnittet framställs  intervjuer från leverantörer, kommunalanställda 

och 2 av delägarna för Vetlanda Vägkrog AB. 

 

Kapitel 5: I denna del kopplades de olika teorier som vi har utgått ifrån i vår 

referensram med all empiri vi samlat på oss inom ämnet. Detta kom sedan att ligga till 

grund för den analys som presenterades i detta kapitel. 

  

Kapitel 6: I det sista kapitlet redogjordes de slutsatser som vi kommit fram till i vår 

uppsats. Kapitlet började med en diskussion av de övervägande faktorerna som 

påverkade investeringen och avslutningsvis presenterades våra rekommendationer till 

Vetlanda Vägkrog AB, vilket besvarade uppsatsens frågeställning. 

 

 

1.6 Avgränsningar  
 
I våra beräkningar tog vi avstånd från de kostnader som var relaterade till avskrivningar 

och skatter, vi valde även att förbise samhällsekonomiska effekter. 
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2 Metod 
 

Detta kapitel har byggts upp för att ge läsaren en klar bild över de tillvägagångssätt 

som har använts för att slutligen besvara vår frågeställning. Med andra ord så har vår 

metod presenterats nedan. Bland annat så åskådliggörs vår vetenskapliga inriktning, 

metod för datainsamling och ett antal kvalitetsmått som tagits i beaktning vid 

utförandet. Kapitlet är tänkt att ge läsaren de instrument som vi anser nödvändiga för 

att erhålla en röd tråd i påföljande kapitel. 

 

2.1 Val av ämne till uppsatsen 
 

Redan tidig höst när en av gruppmedlemmarna var i kontakt med Huseyin Öksuz och 

diskussionen kring val av c-uppsats dök upp berättade Huseyin Öksuz då om Vetlanda 

Vägkrog AB´s planer på att investera i självtvätthall på baksidan av restaurangen. 

Tillräckligt med yta fanns och det skulle vara ett bra komplement till den redan 

existerande bensinmacken som vid en eventuell etablering skulle ligga precis intill 

självtvätten. En vägkrog som kunde erbjuda sina gäster mat, bensin och möjligheten till 

att tvätta bilen om så önskades. Samtliga tre delägare fann en eventuell investering 

intressant. Men då ingen tidigare erfarenhet fanns kring självtvättar så rådde en viss 

osäkerhet kring investeringen och självklart var den största frågan om det skulle vara 

lukrativt eller inte.9  

 

Här började funderingar kring om vi skulle ta oss an uppgiften och undersöka saken åt 

Vetlanda Vägkrog AB och några dagar senare hörde Huseyin Öksuz av sig igen och 

ville att vi skulle undersöka saken. Beroende på vår slutsats om investeringen var 

lukrativ eller inte så skulle delägarna ta ett mer definitivt beslut om investeringen skulle 

genomföras eller ej. Beslutet skulle inte enbart grundas på vår slutsats men den skulle 

definitivt vara till stor hjälp. Huseyin Öksuz hade redan varit i kontakt med en 

leverantör för en installation när vi bestämde oss för att ta oss an uppgiften och denna 

leverantör var Kärcher AB. Anledningen till att valet blev Kärcher AB förklarade 

Huseyin Öksuz på följande sätt ”Kärcher anses vara den mest legitima leverantören och 

                                                
9 Öksuz, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2013-10-12 
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namnet Kärcher skulle ge kunden en känsla av kvalité och tillit. En leverantör som 

många kan bekanta sig med.”10  

 

Eftersom samtliga gruppmedlemmar snart hade läst tre år på civilekonomprogrammet 

med inriktning som controller så föreföll det sig givet att välja något med denna 

inriktning. Då det fanns ett särskilt intresse inom just investeringskalkylering hos 

gruppens medlemmar så blev valet enkelt när en förfrågan gjordes av Vetlanda Vägkrog 

AB. De behövde som tidigare nämnt ovan, hjälp med att upprätta en investeringskalkyl 

angående en eventuell lönsamhet vid investering i en biltvätthall. Utöver att ämnet 

inkluderade investeringskalkylering så tyckte samtliga att en uppsats med 

projektinriktad karaktär var något vi fann intressant. 

 

2.2 Vetenskaplig inriktning 
 

Det finns olika benämningar som fastställer hur forskaren går till väga med att relatera 

empiri och teori, dessa benämningar är induktion, deduktion och abduktion.11 

 

Ett deduktivt tillvägagångssätt utgår ifrån redan existerande teorier som forskaren 

använder för att utforma hypoteser som sedermera undersöks med observationer. Patel 

och Davidsson menar att objektiviteten stärks i forskningen ifall den grundar sig på 

befintlig teori.12 Ett induktivt ställningstagande innebär att forskaren inte gör några 

större litteraturstudier i förväg utan istället formulera sin teori utifrån sin empiriska 

undersökning. Detta förhållningssätt används främst i fall då befintlig teori och 

forskning saknas.13 

 

Abduktion är det sätt som används i realiteten när det kommer till fallstudier. Termen är 

en kombination där man varvar mellan deduktion och induktion i studien.14 Med tanke 

på vår forskningsfråga så ansåg vi att den abduktiva metoden var bäst lämpad. I strävan 

efter att få en ökad förståelse i hur teorin ter sig i verkligheten, så har vi använt oss av 

                                                
10 Öksuz, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2013-10-22 
11 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskingsmetoder 
12 Patel  & Davidsson , Forskningsmetodikens grunder 
13 Ibid 
14 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion 
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ett induktivt sätt och ett deduktivt sätt, detta eftersom arbetet utgick från existerande 

teorier där vi tillämpade vedertagna metoder för investeringskalkylering.  

 

Det finns två olika metoder som brukar tillämpas inom forskningen. Ett kvalitativt och 

ett kvantitativt och många gånger så kombineras ett deduktivt förhållningssätt med en 

kvantitativ metod. Den kvantitativa delen brukar generaliseras med siffror, 

undersökningar och datasammanställningar.15 Men då vårt huvudsyfte var att granska 

om en investering av biltvättar är lukrativt för Vetlanda Vägkrog AB så har vi valt att 

använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden behandlar främst ord, intervjuer 

och teorier kring ämnet och utifrån detta försöka analysera situationen.16 Vi ansåg i och 

med detta att den kvalitativa metoden var bättre lämpad för vår uppgift.  

 

2.3 Projektkaraktär 
 

Ett annat viktigt ställningstagande som gjordes är vilken metod som används för 

empiridelen. Enligt Lundahl & Skärvad så är en fallstudie en lämplig ansats för att gå på 

djupet och skapa en förståelse för ett fenomen.17 Då vi blev tillfrågade att upprätta en 

investeringskalkyl åt Vetlanda Vägkrog AB så fann vi att en fallstudie var lämplig då 

det förelåg oklara uppfattningar för vilka slutsatser som kunde göras angående 

generaliseringar om upprättning av biltvättar. För att få svar på vårt syfte samt 

ovanstående frågeställning så genomfördes därför en fallstudie. En fallstudie undersöker 

något specifikt i sin enskilda miljö. En fallstudie är lämplig för att skapa en djupare 

förståelse för ett fenomen. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett fall utan det kan vara 

flera fall i samma studie. Fallstudien kan ha olika avsikter, den kan vara undersökande, 

förklarande eller beskrivande.18 Vi undersökte Vetlanda Vägkrog AB:s 

lönsamhetsmöjligheter vid en investering i tvätthall och studien tog hänsyn till 

kostnader vid en installation (investeringskostnaden), driftskostnaderna, kringkostnader, 

känslighetsanalyser och intäkter. För att kunna genomföra studien så har vi varit i 

kontakt med leverantörerna Kärcher AB och CWS Group AB. Vi har även haft kontakt 

med 2 av 3 delägare i Vetlanda Vägkrog AB, Vetlanda kommun angående miljöfrågor, 

samt Gislaved-, Mjölby-, Nässjö-, Ljungby kommun för att undersöka antalet 

                                                
15 Bryman & Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
16 Ibid 
17 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
18 Yin,Robert K. Fallstudier: design och genomförande 
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självtvättar i respektive ort. Detta är ett hermeneutiskt sätt då det innebär att vi efter 

observationerna försökt tillämpa detta i vårt uppdrag 19 från Vetlanda Vägkrog AB. 

 

Empirin och många av våra direktiv i arbetet har byggts på information som framgått 

genom intervjuer med ägarna för Vetlanda Vägkrog AB.  

 

2.4 Metod för datainsamlingen 
 
Under arbetets gång har vi tillhandahållit mycket information genom olika intervjuer, 

som bland annat åskådliggjort Vetlanda Vägkrog AB’s delägares specifika 

förutsättningar för den potentiella investeringen. I de fall något har varit oklart eller 

ytterligare frågor dykt upp har vi enkelt och omgående fått möjligheten att komplettera 

den saknade informationen. Den typ av intervju vi använde oss av vid kontakten med 

Vetlanda Vägkrog AB’s delägare gick under benämningen ostrukturerad intervju då den 

påminner om ett vanligt samtal där nya frågor ställs allt eftersom de tidigare besvaras.20 

Huvudsakligen så har våra intervjuer genomförts av samtliga författare, vilket har gjort 

det möjligt för oss att hålla en form av panelintervju under våra möten. Denna typ av 

intervju innebär att det finns flera personer med och hjälper till under intervjun. Med 

fördel så kan en arbetsfördelning använda vilket i vårt fall mynnade ut i att vi hade en 

person som i huvudsak ställde frågorna, och två personer bredvid som antecknade samt 

ställde följdfrågor efter mån av behov.  

 

Vår första kontakt var med en av delägarna till Vetlanda Vägkrog AB och ägde rum i 

Vetlanda. Intervjun var personlig med uppdragsgivaren och syftet med den var att skapa 

en bättre förståelse för vad de ville att vi skulle göra för dem. En panelintervju 

tillämpades och vi valde även att spela in konversationen för att inte behöva fråga om 

samma saker vid ett senare tillfälle, detta då vi misstänkte att intervjun skulle bli relativt 

lång och många frågor kom att besvaras. Under intervjun framgick bland annat vilka 

specifika förutsättningar och krav företaget hade gällande investeringen och vilken 

information de redan hade tillgänglig när intervjun ägde rum. Våra förberedelser inför 

intervjun bestod av att läsa in oss på ämnet investeringskalkylering, 

investeringbedömning samt skaffa oss en övergripande kunskap om biltvätthallar och 

vilka leverantörer som fanns. Detta ledde till att vi fick ut mycket givande information 
                                                
19 Bryman & Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
20 Ibid 
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under vår första intervju med en av delägarna för Vetlanda Vägkrog AB, Fikret Ulusoy. 

Men trots våra förberedelser så märkte vi att allt eftersom arbetet fortlöpte att vi blev vi 

tvungna att återkomma med frågor för att komplettera vår empiri. 

  

Vid vår kontakt med olika leverantörer har en mer semi-strukturerad intervjuguide 

används, vilket innebär att intervjupersonen då använt sig av en typ av lista med olika 

frågor som underlag. Under en semi-strukturerad intervju finns möjligheten att ställa 

följdfrågor om frågan är av en sådan karaktär att den är sammankopplad till tidigare 

fråga.21 Leverantörerna intervjuades främst för att hjälpa oss att få fram ett underlag till 

våra kalkyler, och då med fokus på kostnadsdelen. Rent tillvägagångsmässigt så gjordes 

även i dessa fall en panelintervju med de involverade företagen och denna gång via en 

telefon med högtalarfunktion. Då vårt primära syfte med leverantörsintervjuerna var att 

erhålla en offert gjorde vi bedömningen att vi inte skulle behöva spela in konversationen 

då information skickades efter intervjun i elektronisk form per mail. Vår uppdragsgivare 

hade redan i ett tidigt skede kontaktat leverantören Kärcher AB, men vi valde att ta 

kontakt med ytterligare ett företag som slumpvis valdes ut, vilket resulterade i CVS 

Group AB. Den ytterligare leverantören valdes ut för att på så sätt kunna få någon sorts 

prisjämförelse i våra kalkyler. Det kan ses som en extra kontroll för att se om Kärchers 

missat, saknat eller möjligen dolt något i sin offert till Vetlanda Vägkrog AB. De två 

leverantörena, Kärcher AB och CVS Group AB, har upprättat offerter för Vetlanda 

Vägkrog AB, vilket har bidragit till att vi genom att ha granskat data ifrån offerterna fått 

ut en flertalet av variablerna för investeringskalkylen. 

  

En ostrukturerad intervju hölls med Vetlandas miljöinspektör, Mats Adolfsson, där 

diskussioner om miljöpolitiken och dess utveckling ägde rum. Detta skapade en 

förståelse för vilket håll Vetlanda kommun rörde sig och deras ställningstagande till 

“fultvätt”. Intervjun ägde rum precis som med leverantörerna, via telefon med högtalare 

och en del information skickades till oss via mail. 

 

Vi har även kontaktat Miljö och byggförvaltningen i Vetlanda kommun via mail och 

frågat vad ett bygglov skulle kosta för den potentiella investeringen. 

 

                                                
21 Bryman & Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
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Avslutningsvis hölls flertalet korta telefonsamtal med Gislaved-, Mjölby-, Nässjö-, 

Ljungby kommun vilket resulterade i information om antalet självtvätthallar i respektive 

kommun. 

 

2.5 Litteratur 
 

Uppsatsen och det projektet som Vetlanda Vägkrog AB givit oss behandlade en typisk 

investeringskalkyl och litteraturen som vi har haft till förfogande var därför också av 

samma karaktär. En stor del av litteraturen var hämtad från tidigare kurser inom 

civilekonomprogrammet, men för att skapa en djupare teoribildning och kunna jämföra 

perspektiv och modeller så har ytterligare källor tillämpats. 

 

 

2.6 Kvalitetsmått 
 

Lincoln och Guba menar att det är nödvändigt och viktigt att beskriva termer och 

metoder för att kunna bedöma kvalitén i den kvalitativa forskningen för att på så sätt 

utforma ett alternativ till begreppen reliabilitet och validitet.22  Således blev två 

grundläggande begrepp, trovärdighet och äkthet intressanta, där det förstnämnda 

begreppet delas in under ytterligare fyra underrubriker; tillförlitlighet, överfarbarhet, 

pålitlighet, och konfirmering eller bekräftelse.23 

  

                                                
22 Lincoln & Guba, Naturalistic Inquiry 
23 Bryman och Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
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2.6.1 Trovärdighet 
 

Tillförlitlighet 

 

För att uppnå en hög tillförlitlighet i resultatet behövs det säkerhetställas att forskningen 

och att rapporten har vidarebefordras till respondenterna som därefter haft möjlighet att 

bekräfta eller dementera uppgifterna.24 Ovanstående tillvägagångsätt benämns ofta som 

respondentvalidering eller deltagarvalidering25 och för att tillämpa detta i vår forskning 

hade de deltagande intervjupersonerna möjligheten att bekräfta våra tolkningar stämt 

överens med vad de själva har uppgett under intervjutillfällena. Intervjupersonerna gavs 

tillfälle att bekräfta den information vi använt från intervjuerna stämmer innan vi tog 

med dem i vår uppsats, vilket ökade tillförlitligheten. Denna metod kallar Bryman och 

Bell för respondentvalidering och ökar uppsatsens tillförlitlighet.26 

 

Överfarbarhet 

 

För att möta kriteriet överfarbarhet mäter man hur väl forskningens resultat kan föras 

över i annat sammanhang eller ifall resultatet kan upprepas om det görs om vid ett 

senare tillfälle.27 Då vår studie och tillvägagångssätt har handlat om upprättandet av en 

investeringskalkyl åt ett mindre företag, Vetlanda Vägkrog AB, så har studien upprättats 

efter de vedertagna teoretiska modeller som fanns, vilket gjorde att vi ansåg det enkelt 

att föra över vår studie till liknande bolag. 

 

Pålitlighet 

 

Begreppet pålitlighet motsvarar reliabilitet inom den kvantitativa forskningen och ett 

granskande synsätt sätts i fokus.28 En fullständig och tillgänglig redogörelse av samtliga 

faser inom forskningsprocessen skall finnas med i studien och sedermera kan kollegor 

fungera som en form av granskare under forskningens gång för att bedöma kvaliteten på 

de processer som valts. Även en bedömning om hur väl de teoretiska slutsatserna är 

berättigade bör göras. Denna valideringsteknik används sällan i den kvalitativa 
                                                
24 Bryman & Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Lincoln & Guba, Naturalistic Inquiry 
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forskningen då det är en krävande uppgifter för de som granskar, detta då det ofta rör 

sig om stora mängderna med data som skall ses över.29 

Då vår studie kontinuerligt har granskats av både kamrater och handledare så har vi 

under arbetets gång blivit kritiserade, både positivt och negativt, på våra val och dess 

kvalitet. Vidare så har vår examinator granskat och bedömt uppsatsen och då vissa krav 

ställts gällande uppsatsens kvalité innan publicering så hjälpte detta till att öka 

pålitligheten för uppsatsen. 

  

Konfirmering eller bekräftelse 

 

Att konfirmera innebär att forskaren försöker säkerhetsställa att man har agerat i god 

tro, detta med insikten att det inte finns någon fullständigt objektivitet i samhällelig 

forskning. Alltså ska det vara uppenbart att forskaren inte avsiktligen låtit sina 

personliga värderingar eller sina teoretiska inriktningar påverka utförandet av och 

slutsatserna av studien.30 En av granskarnas uppgifter är att fastställa i vilken omfattning 

det går att verifiera resultaten.31 

 

Då vi hade tidigare kunskaper inom området så har dessa kunskaper delvis influerat vårt 

sätt att tänka på och vårt tillvägagångsätt med studien. För att påvisa att god tro har 

tagits i beaktning så har vi i de fall som personliga åsikter och resonemang redogörs det 

tydligt att det har varit vi som menat detta. Vi har även valt att reflektera över etiska 

aspekterna. 

 

2.6.2 Äkthet  
 
Ett antal äkthet eller autencitetprinciper diskuteras av Guba och Lincoln i boken 

Naturalistic Inquirty, dessa kriterier täcker mer övergripande frågor angående 

forskningspolitiska följder i allmänhet.32 De kriterier vi valt att diskutera är följande: 

 

• Katalytisk autenticitet- Hur har undersökningen hjälpt de som har medverkat 

till förändra sin situation?33 Då syftet med studien har varit att se om en 

                                                
29 Bryman & Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
30 Ibid 
31 Lincoln & Guba, Naturalistic Inquiry 
32 Ibid 
33 Bryman och Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 
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investering av en biltvätthall är lönsam för Vetlanda Vägkrog AB, så har 

underlag skapats kring ett eventuellt investeringsbeslut.  

 

2.7 Legitima källor 
 

Genom att tillämpa litteratur utgivna av kända förlag och använda sig av teori som 

citerats av många andra författare, samtidigt som vi bibehållit ett kritiskt 

förhållningssätt vid vår bedömning av de olika källornas trovärdighet så ansåg vi oss 

använda legitima källor.  Många av de källorna vi använde är utgivna av kända förlag 

som även används inom ekonomiska utbildningar. Då universitetsutbildningarna 

använde sig av denna litteratur gjorde vi bedömningen att de borde ses som trovärdiga 

källor.  

 

Användning av både svensk och engelskspråkig litteratur har gjorts för att ge ett 

komplement och skapa en bredare förståelse samtidigt som vi kunnat säkerhetsställa att 

den engelska litteraturen har tolkats rätt när vi översatt den. 

 

Enligt Bryman och Bell så ökar trovärdigheten för ens studie om ovanstående 

tillvägagångssättet används, det vill säga att författarna använder sig av källor som 

citeras av många, samtidigt som litteraturen kommer ifrån kända förlag.34 

 
2.8  Access  
 

Vi stötte inte på några större komplikationer när vi ville få access. Kontaktpersonerna i 

Vetlanda Vägkrog AB var väldigt tillmötesgående vid samtliga kontakttillfällen och att 

spela in och använda deras material i uppsatsen var med tanke på forskningsfrågan inga 

problem. Detta förmodligen för att ägarna själva hade ett starkt intresse för utfallet i vårt 

arbete och att en av gruppmedlemmarna sedan tidigare har god kontakt med Vetlanda 

Vägkrog AB, dels som anställd men också en personlig relation till ägarna. Vi var 

medvetna om att denna relation hade kunnat påverka uppsatsen, men vi såg inte det som 

ett problem utan snarare som en fördel eftersom vi fick tillgång till den information som 

behövts för att kunna genomföra uppsatsen. Dock så har vi under hela arbetets gång 

varit minst två författare inblandande i samtliga moment och på att så sätt slippa 

                                                
34 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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påverkan av personliga känslor. 

 

Kontakten med övriga respondenter var problemfria och lätt att få då den efterfrågade 

informationen var allmän. De gav oss sitt medgivande att använda allt material som 

framgått under vår korrespondens. 

 

2.9 Etiska överväganden 
 

Enligt Olsson och Sörensen finns ett antal olika normer och krav som kan ställas kring 

forskningen och vi har valt att tillämpa följande: 

 

Informationskravet innebär att olika personer vi kontaktat för bland annat intervjuer 

har erhållit en tydlig och fullständig information kring studiens omfattning, vilket 

inneburit att arbetets syfte, upplägg, metodik presenterats. Denna information är tänkt 

att förklara den förväntade användningen av studien samt att belysa vad ens medverkan 

innebär.35 Ovanstående uppgifter har sammanställts och tilldelats i skriftlig form till 

intervjupersonerna. 

Begriplighetskravet innebär att information som presenteras skall vara enkel att förstå 

även för personer som saknar förkunskaper inom området.36 Information som har delats 

i vårt fall har varit av den karaktären att den varit lättförstådd i enlighet med 

ovanstående krav. Under våra intervjuer så valde vi att kringgå användningen av 

facktermer för att undvika eventuella feltolkningar. Detta gjordes genom att ge en mer 

vardaglig förklaring istället för de olika facktermer som används inom ämnet.   

 

Med samtyckeskravet syftar man till att de olika personerna i studien själva har rätt att 

bestämma om de vill vara med eller inte.37 Innan intervjun ägde rum så hade varje 

deltagare möjlighet att ändra sig angående sin medverkan.  

 

Enligt Olsson och Sörenssen så innebär Anonymitetsprincipen att informationen är 

avidentifierad ifrån sin källa så att materialet inte kan kopplas till en enskild individ.38 

Vid tillämpning av denna princip så har intervjupersonerna i vår studie haft möjligheten 
                                                
35 Olsson & Sörensen Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv 
36 Ibid 
37 Henricson, Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 
38 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv 
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att vara anonyma, vilket kontaktpersonerna för leverantörerna valde och samtliga 

kommunerna förutom Mats Adolfsson i Vetlanda kommun som medgav sitt 

tillgodokännande. 

 

Falska förespeglingar innebär att forskaren måste säkerställa att informationen som 

förmedlas inte är felaktig eller missvisande.39 Genom upprätthållandet av en hög 

validitet och reliabilitet så säkerställdes informationen, även kvalitetsmåtten 

trovärdighet och äkthet har tagits i beaktning.  

 

En sista aspekt som vi valt att belysa är den tidigare personliga kontakten som hafts med 

uppdragsgivarna. Vi har genom att hela tiden varit minst två forskare inblandande i 

samtliga moment i uppsatsen på att så sätt kringgått påverkan av personliga känslor. 

                                                
39 Henricson, Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 
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2.10 Studiens undersökningsmodell 

 
Studiens undersökningsmodell (Figur 2.1) 

1. Vår egen undersökningsmodell visar att vi utifrån vald teori byggt upp en 

referensram där samtliga investeringskomponenter förklaras utförligt och som sedan 

används i de olika investeringsmetoderna.    

2. Referensramen har sedan använts som utgångspunkt för datainsamling av empiri. 

3. Därefter utfördes en analys av insamlad information vars syfte var att besvara 

studiens frågeställning.  I analysavsnittet fördes en diskussion om resultaten från 

investeringskalkylerna. 

4. Avlutningsvis har en sammanfattande slutsats redovisat från analysavsnittet. Vi har 

även valt att skapa en extra bilaga till Vetlanda Vägkrog AB där de kommer få en 

förkortad framställning av uppsatsen med information och rekommendationer som 

intresserar dem.  
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3 Teori  
 

I detta kapitel presenteras de valda teorierna som ligger till grund för senare analyser 

och slutsatser. Nuvärdemetoden, paybackmetoden och internräntemetoden är de 

kalkylmetoder som vi valt att använda och redovisa. För att ge läsaren en ökad 

förståelse inom området förklarar vi de komponenter som vi ansåg adekvata vid en 

investering. Följande komponenter är grundinvestering, betalningskonsekvenser, 

restvärde, kalkylränta, WACC, CAPM, betavärd, riskfriränta, riskpremie, riskprofil och 

skattens_inverkan. 

 

3.1 Investering 
 
”En investering kan ses som uppskjutande av konsumtion idag till förmån för  

konsumtion i framtiden”40  

 

Ordet investering är ett begrepp som kan användas i olika sammanhang, privat, 

hushållsekonomisk, företagsekonomisk och samhällsekonomisk. Begreppets betydelse 

skiljer sig då något men den gemensamma nämnaren är att någonting anskaffas för en 

varaktig användning. 

 

Investeringar är anskaffningar som används och beräknas medföra inkomster under en 

framtida tidshorisont.41 

 

För att ett företag ska överleva så är olika investeringar essentiella, detta då saker och 

ting slits ut med tiden och kommer att behöva ersättas. En framtidstro finns inbyggd i 

alla investeringar då man räknar med att företaget skall kunna fortsätta att erbjuda och 

sälja sina tjänster även i kommande tider.42  

 

 

 

 

                                                
40 Grubbström & Lindquist, Investering och finansiering, 9 
41 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
42 Grubbström & Lindquist, Investering och finansiering 
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3.2 Investeringskalkylens komponenter 
Innehåller en övergripande förklaring av komponenterna, grundinvestering, 

betalningskonsekvenser, restvärde, kalkylränta och skattens inverkan som många gånger 

behövs för att genomföra de olika investeringskalkylerna.  

 

3.2.1 Grundinvestering 
 

Alla utbetalningar som uppstår kring själva förvärvet definieras som grundinvestering. 

Utbetalningarna behöver inte ske samlat under ett tillfälle utan kan spridas ut under en 

period och det är inte ovanligt att investeraren betalar en del av beloppet innan och en 

annan del efter att investeringen genomförts. Enbart de belopp som avser själva 

förvärvet tas upp som en del av grundinvesteringen, vilket kan gälla installationer, 

service och utbildning med mera. Dock får inte utbetalningar som definieras som sunk 

costs tas med som en del av grundinvesteringsbeloppet. Med Sunk Cost syftar man på 

de kostnader som inte är relevanta med grundinvesteringen, det vill säga kostnader som 

uppstår innan ett beslut tas om investeringen skall genomföras eller inte, vilket 

exempelvis kan vara undersökningskostnader.43 

 

3.2.2 Betalningskonsekvenser 
 

Med betalningskonsekvenser syftar man på särinbetalningar eller särutbetalningar och 

med det förstnämnda menar man de framtida inbetalningarna som investeringen ger 

upphov till.44 De utbetalningar som uppstår utöver grundinvesteringen kallas för 

särutbetalningar, vilket kan inkludera underhållskostnader, förbrukningskostnader 

och/eller extra anställningskostnader.45 

 

3.2.3 Restvärde 
 

Vid investeringar så brukar man skilja på den tekniska och ekonomiska livslängden. 

Den tekniska livslängden definieras som den period som investeringen faktiskt fungerar 

och är i bruk, medan den ekonomiska livslängden avser den period som investeringen 

fortfarande är lönsam. Vid en investeringskalkylering så är det den ekonomiska 

                                                
43 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
44 Ibid 
45 Ibid 
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livslängden som är av intresse och om investeringen vid den ekonomiska livslängdens 

slut har ett restvärde så skall detta belopp tas upp som en särinbetalning ihop med 

eventuella andra särinbetalningar det året. Restvärdet behöver inte vara positivt utan kan 

vara negativt. Nedmonterings och avvecklingskostnaderna kan överstiga 

försäljningsvärdet och då skall detta tas med i beräkningarna som en negativ post.46 

 

3.2.4 Kalkylränta 
 

Kalkylränta, även kallat diskonteringsränta, uttrycker ett avkastningskrav på det 

potentiella investerade kapitalet. Kalkylräntan används för att jämföra betalning vid 

olika tidpunkter och är en grundläggande variabel för att kunna upprätta en 

investeringskalkyl som sträcker sig över en längre tidsperiod.  

 

Då penningvärdet fluktuerar över tiden brukar detta benämnas antingen som inflation 

eller deflation, det förstnämnda syftar till att samma summa pengarna blir mindre värda, 

det vill säga att du får mindre för pengarna nu än innan. Med deflation syftar man till att 

pengarna relativt ökar i värde och du får mer för samma summa nu än tidigare.47 

 

Kalkylräntan skall avspegla investerarens avkastningskrav både gällande de olika 

kapitalkostnaderna och de risker som finns knutna till investeringsprojektet. 

Kalkylräntan bestäms utifrån följande: 

● Låneräntor och avkastningskrav på eget kapital, det vill säga de faktiska 

kostnaderna för kapitalet.  

● Eventuell avkastning på alternativa investeringar 

● En riskpremie som skall ta hänsyn till risken kring investeringen 

 

Vanliga modeller som företag använder sig av för att beräkna en kalkylränta på är 

Weighted Average Cost of Capital, WACC, och vid investeringar delvis baserade på 

eget kapital så används ofta Capital Asset Pricing Model, CAPM som är en del i WACC 

modellen.48 

                                                
46 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
47 Parkin , Powell , Matthews, Economics 
48 Brealey., Myers. , Allen.,  Principles of Corporate Finance 
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Den nominella kalkylräntan inkluderar inflationen och den reala kalkylräntan används i 

kalkyler exklusive inflation. Valet av nominell eller real kalkylränta påverkar inte 

kalkylens resultat, dock måste investeraren vara konsekvent.49 

 

3.2.4.1 WACC 
 
Kalkylräntan bestäms dels av ägarnas avkastningskrav, samt kostnaden för främmande 

kapital, det vill säga räntekostnaderna. Teoretiskt är denna kostnad oberoende av 

organisationens kapitalstruktur. Det innebär till exempel genom att minska soliditeten så 

skulle WACC fortfarande vara oförändrad trots att främmande kapital oftast är billigare. 

Med ett högt värde på WACC kan det tyda på att företaget har en hög risk, när risken är 

hög vill investerarna ha en högre avkastning som kompensation för den risk de utsätter 

sig för.50 Nedan beskrivs formeln för WACC. 

 

E = Eget kapital 

V= Eget kapital+ Främmande kapital 

Re= Ägarnas avkastningskrav 

D= Främmande kapital 

Rd= Räntekostnad 

Tc= Skattesats 

51 

3.2.4.2 CAPM 
 
CAPM är ägarnas avkastningskrav på eget kapital och är baserad på den riskfria räntan, 

betavärdet och marknadens riskpremie. I Sverige används denna metod flitigt då hela 67 

procent av aktörerna på den svenska marknaden i en enkät svarade att de använder sig 

av CAPM för att fastställa avkastningskravet.52  

                                                
49 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
50 Brealey, Myers, Allen,  Principles of Corporate Finance 
51 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
52 Ibid 
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CAPM beskrivs av följande formel: 

         

E(Re) = Ägarnas avkastningskrav 

ß= Betavärdet mäter risken för en viss tillgång 

Rf = Riskfri ränta 

Rm-Rf= Riskpremien är den extra kompensation som investerare kräver vid en 

investering av en riskfylld tillgång.  

 

3.2.4.3 Betavärde 
 
Betavärdet som krävs för att beräkna CAPM anger hur pass känslig en aktie är gentemot 

marknadsrörelserna. Aktier med ett betavärde över 1 kommer att röra sig, procentuellt, 

mer än index. Värden mellan 0-1 ger, procentuellt, rörelser på aktiekursen som är 

mindre än index. Det genomsnittliga betavärdet på aktiemarknaden är ett.53 Vid 

beräkning av betavärdet gäller 

 

Där σim är kovariansen mellan aktie- och marknadsavkastningen och σ2m står för 

variationen på avkastningen från marknaden.54 

Författarna till Principles of Corporate Finance menar att ett genomsnittligt branschbeta 

är ett populärt och tillförlitlig sätt som flera finansaktörer använder sig av. För att räkna 

ut branschbeta behöver man ta fram betavärdet från konkurrenter och sedan räkna ut ett 

genomsnitt.55 

3.2.4.4 Riskfri ränta 
 
Med riskfri ränta menas den räntan som en statsskuldväxel eller en statsobligation har. 

Det som skiljer dessa två åt är att en statsskuldsväxel har en kortare löptid än en 

statsobligation. Det som anses vara mest teoretiskt riktigt är att använda räntan på en 

                                                
53 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
54 Brealey, Myers , Allen,  Principles of Corporate Finance 
55 Ibid 
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nollkupongobligation som har en överensstämmande löptid med de utdelningar som 

skall diskonteras. Rent praktiskt så antar man att räntan är konstant över tiden och 

vanligast är att man använder räntan för en 3-10 årig statsobligation.56  

En statsobligation är en obligation som är emitterad av staten och den aktuella räntan 

uppdateras dagligen.57 

Enligt Brealey. Myers och Allen så anses statsobligationer med undantag av stora 

inflationsförändringar vara helt riskfria.58 

3.2.4.5 Riskpremie 
 
För att kunna använda sig av CAPM behövs en uppskattning av marknadens riskpremie. 

CAPM tar hänsyn till den riskfria ränta samt marknadens riskpremie och i teorin är 

riskpremien den premie som kapitalägarna kräver för att investera. Denna premie är 

alltid större än noll och ökar i värde om investerarens riskbenägenhet ökar.59 

 

Sedan 1998 genomför PriceWaterhouse Cooper, PWC, en årlig studie av riskpremien på 

den svenska aktiemarknaden. Det är en enkätundersökning som riktar sig till förvaltare, 

riskkapitalbolag, fondkommissionärer och rådgivare inom Corporate Finance på den 

svenska kapitalmarknaden. 

 

PWC definierar riskpremien på följande sätt, “Riskpremien är den kompensation, utöver 

den riskfria räntan som kan erhållas på statsobligationer, som investerare kräver vid 

placeringar i svenska aktier”.60 Riskpremien är en väsentlig parameter vid värdering och 

prissättning av företag.61 Detta är enligt Brealey, Myers och Allen ett tillförlitligt sätt att 

ta fram marknadspremien på.62 

 

                                                
56 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
57 Ibid 
58 Brealey, Myers , Allen,  Principles of Corporate Finance 
59 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
60 www.pwc.com Riskpremien 
61 www.pwc.com Riskpremien på den svenska aktiemarknaden 
62 Brealey, Myers , Allen,  Principles of Corporate Finance 
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3.2.4.6 Riskprofil 
 
Med långivarnas riskpremier menar man att beroende på företagets riskprofil så 

uppfattas man mer eller mindre säker att kunna betala tillbaka sina lån. Detta betyder 

alltså att ett företag som är förknippat med en högre risk kommer att få betala en högre 

riskpremie. Detta då de kommer att ha ett lägre kreditbetyg gentemot ett företag med 

mindre risk, som då har bättre kreditbetyg och i och med detta en lägre riskpremie.63 Ett 

kreditbetyg är en bedömning från ett ratinginstitut som värderar ett företags förmåga att 

fullgöra sina finansiella åtaganden.64 Ett ratinginstitut syftar till ett företag som bedömer 

den finansiella styrkan i ett annat företag, det vill säga dess betalningsförmåga.65  

 

Enligt Aswath Damodaran så kan riskprofilen på ett företag räknas ut med hjälp av dess 

räntetäckningsgrad, vilket räknas ut på följande sätt: 

Räntetäckningsgrad = (rörelseresultat efter avskrivningar + finansiella intäkter) 

/finansiella kostnader66 Detta nyckeltal anger ett företags förmåga att täcka sina 

räntekostnader och om räntetäckningsgraden är 1,0 ggr så innebär det att de gör att 

nollresultat efter de finansiella kostnaderna. Om nyckeltalet är högre än ett innebär det 

således att företagets resultat är positivt efter de finansiella posterna.67 

 

                                                
63 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
64 Von Koch, Universitetslektor företagsekonomi, Föreläsningsmaterial 2013-12-05 
65  http://www.alltommarknaden.se Ratinginstitut 
66 Damodaran, Investment valuation, 49  
67 Damodaran, Investment valuation 
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Genom att använda ett företags räntetäckningsgrad så kan ett kreditbetyg uppskattas 

enligt_följande_tabell:  

 68  

(tabell_3.1) 

 

Om exempelvis ett företags ränteteckningsgrad beräknas till 4 ggr ges betyget BBB 

enligt tabell 3.1. 

Med ett företags kreditbetyg kan följande tabell användas för att få fram dess riskprofil. 

69 

(tabell 3.2) 
                                                
68 Damodaran, Investment valuation, 209 
69 Von Koch, Universitetslektor företagsekonomi, föreläsningmaterial, 5 december 2013 



  
 

25 
 

Med kreditbetyget BBB ges en riskprofil på 2 procent. 

 
3.2.4.7 Kostnad för främmande kapital  
 
Kostnaden för främmande kapital baseras på följande tre faktorer: 

1.      Det allmänna ränteläget 

2.      Långivarnas riskpremie 

3.      Företagets skattesats 

Den största faktorn som påverkar den totala kostnaden för lån är det allmänna 

ränteläget. Även företagets riskprofil, som utgör en premie för att kompensera för 

eventuell betalningsinställelse, utgör en stor del av kostnaden för lån. Den tredje 

faktorn, skattesatsen, har egenskapen att räntekostnaden minskar med det 

beskattningsbara resultatet, vilket betyder att ett högt skattetryck gör det mer 

fördelaktigt att finansiera bolaget med främmande kapital. 70 Vid framtagning av 

kostnaden för främmande kapital, används formeln.  

 71 

 

3.2.5 Skattens inverkan 
 

I allmänhet tas ingen hänsyn av skatteffekterna med i en investeringskalkyl. En 

investeringskalkyl som tar hänsyn till skatteeffekterna påverkar enbart betalningarnas 

storlek och tidsförläggning men ej tillvägagångsättet eller lönsamhetskriteriet.72 

Investeringsbeloppet får generellt ingen större påverka på skatten eftersom 

investeringen tas upp som en tillgång och bokförs i balansräkningen. Däremot leder 

avskrivningarna på investeringen till minskad skatt, effekten motsvarar 22 procent av 

avskrivningsbeloppet.73 För att få en så korrekt beräkning som möjligt räknas vissa 

belopp före skatt men med en förhöjd ränta medan andra räknas efter skatt. Belopp före 

skatt är möjligt då alla betalningsserier är konstanta i evig tid utan tillväxt eller 

minskning och att inga avskrivningar sker, exempelvis en evig statsobligation. Detta är 

                                                
70 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
71 Von Koch, Universitetslektor företagsekonomi, Föreläsningsmaterial 2013-12-05 
72 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
73 www.skatteverket.se, Nya skatteregler för företag 
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inte vanligt för rörelsedrivande företag eftersom de oftast har fysiska maskiner som 

kräver avskrivningar.74 Företagets årsvinst reduceras med avskrivningsbeloppet om de 

uppvisat en vinst innan själva investeringen. Avskrivningarna leder till att skatteeffekten 

minskar eftersom den belastar resultatet.75 När beräkningar i en investeringskalkyl görs 

efter skatt måste alla räntekrav också formuleras efter skatt. Det finns två väsentliga sätt 

att behandla skatt i investeringskalkylen, det första är att göra en fullständig 

resultatberäkning för varje år som berörs av investeringskalkylen och slutligen förs även 

skatten på det förväntade resultatet in i kalkylen. Detta arbete anses vara mycket 

komplicerat och osäkerhet råder om det verkligen går att genomföra det andra sättet 

eftersom det skulle innebära att det enskilda betalningsslaget först identifieras, därefter 

beaktas skatteeffekten på varje betalning och till slut görs justeringar av betalningarna 

med skattebeloppet. Betalningarna kan fördelas i tre kategorier för att förenkla 

hanteringen av skatten.76 

1. Engångsbetalningar av investeringskaraktär vilket inte påverkar skatten direkt, till 

exempel grundinvesteringen. 

2. Löpande driftsbetalningar som ger överskott eller underskott, exempelvis 

lönekostnader. Sådana betalningar påverkar företagets skatt direkt eftersom de löpande 

inbetalningarnas värde reduceras med skatteeffekten och de löpande utbetalningar 

justeras ned med skattesatsen på motsvarande sätt. 

3. Redovisningsposter som inte utgör betalningar i investeringskalkylen men som har 

påverkan på skatten. Detta kan vara avskrivningar som ger en skattebesparing men som 

inte påverkar kassaflödet annat än genom skatten.77 

 

3.3 Olika metoder av investeringskalkylering 
 
Vid ett avgörande om en investering är lönsam eller inte kan olika metoder tillämpas. 

Några av de vanligaste metoderna, nuvärdemetoden, paybackmetoden och 

internräntemetoden redogörs nedan med dess för- och nackdelar.78 

                                                
74 Bergstrand, Ekonomisk styrning 
75 Grubbström & Lundquist, Investering och finansiering 
76 Bergstrand, Ekonomisk styrning 
77 Ibid 
78 Ibid 
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3.3.1 Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden kallas även för kapitalvärdemetoden.79 Metoden går ut på att 

diskontera alla framtida betalningsströmmar till dagens värde med hjälp av en 

kalkylränta. Om nuvärdet av inbetalningsöverskottet är noll eller större än 

investeringskostnaderna anses investeringen som lönsam. Om företaget väljer mellan 

olika investeringsalternativ ska de välja det alternativ med högst nettonuvärde, även 

kallat för nettokapitalvärdet NKV.80 När avkastningen på investeringen är lika stor som 

kalkylräntan är nuvärdet noll.81 Metodens formel möjliggör jämförelser mellan 

betalningarnas olika tidpunkter eftersom alla framtida inbetalningsöverskott räknas 

tillbaka till en referenspunkt.82 Oftast väljer företag nutidspunkten som referenspunkt 

vilket kan förklara namnet nuvärdesmetoden.83  

 

Arbetsgången med nuvärdesmetoden: 

1. Ta reda på investeringsbeloppet. 

2. Uppskatta den ekonomiska livslängden. 

3. Beräkna det årliga inbetalningsöverskottet för investeringens livslängd och potentiell 

restvärde 

4. Beräkna nuvärdet av all framtida inbetalningsöverskottet med hjälp av kalkylräntan. 

5. Slutligen bestäms nuvärdet av investeringen genom att subtrahera 

investeringsbellopet (1) med summan av nuvärdet av inbetalningsöverskottet (4).84 

Nuvärdesmetoden uppfattas som en bra metod som på ett teoretiskt korrekt sätt tar 

hänsyn till en investerings mätbara konsekvenser.85 En som förspråkar för metoden är 

Bergstrand som menar att nuvärdemetoden är den mest robusta metoden.86  

 

Företag med likviditetsproblem som behöver rangordna flera investeringsalternativ bör 

göra det med försiktighet då metoden kan ge ett vilseledande resultat.87 Detta då företag 

                                                
79 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
80 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
81 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
82 Bergknut, Elmgren  Hentzel, Investering i teori och praktik 
83 Andersson,  Kalkyler som beslutsunderlag 
84 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
85 Ibid  
86 Bergstrand, Ekonomisk styrning 
87 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
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som befinner sig i insolvens är i ett större behov av större inbetalningar i ett tidigare 

skede och då får anpassa sig efter mer adekvata investeringsalternativ.88  

 

3.3.2 Paybackmetoden  
 

Med paybackmetoden eller återbetalningssmetoden som den också kallas för så läggs 

störst fokus på tidsperspektivet, det vill säga hur lång återbetalningstiden är förens 

själva investeringen är återbetald. Paybackmetoden gynnar investeringar som betalar 

tillbaks sig snabbt vilket kan leda till att kortsiktiga investeringar går före långsiktiga. 

Metoden är oftast enklast att använda eftersom den inte kräver någon avancerad 

beräkning eller tar hänsyn till värdeskillnader vid olika tidpunkter. Den traditionella 

paybackmetoden tar ingen hänsyn till någon kalkylränta eller kräver någon 

diskontering. Stort fokus ligger på de årliga inbetalningarna (a) som måste uppnå 

samma nivå som grundinvesteringen (G).89 Om återbetalningstiden är kortare än vad 

investeraren anser god så kan investeringen anses som bra. Paybackmetoden är inget 

lönsamhetsmått som t ex nuvärdes- och annuitetsmetoden utan snarare ett 

likviditetsmått.90 

91 

 

En av anledningarna som gör att metoden inte är ett tillförlitligt lönsamhetsmått är att 

paybackmetoden inte tar hänsyn till det som inträffar efter återbetalningstiden. Trots 

detta är den populär då den är enkel att använda och i en undersökning bland svenska 

företag använde 80 procent av företagen metoden.92 Då metoden egentligen inte säger 

någonting om lönsamheten på en investering så brukar man komplettera denna metod 

med någon annan kalkylräntebaserad metod, t.ex. nuvärdemetoden eller 

annuitetsmetoden.93  

 

                                                
88 Karlsson Universitetslektor företagsekonomi, Linnéuniversitetet, Växjö 
Föreläsningsanteckningar 2013-11-12 
89 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
90 Ljung& Högberg, Investeringsbedömning: en introduktion 
91 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
92 Ibid 
93 Ax, Johnansson, Kullvén , Den nya ekonomistyrningen 
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En paybackmetod där man tar hänsyn till kalkylräntan existerar och är inte särskilt 

komplicerad att använda. Den görs genom att nuvärdeberäkna de årliga 

inbetalningsöverskotten med kalkylräntan. Detta leder till att återbetalningstiden 

kommer vara längre då inbetalningsöverskotten minskar i storlek.94  

3.3.3 Internräntemetoden  
 

Metoden går ut på att beräkna internräntan, det vill säga räntan på den årliga 

avkastningen som investeringen ger för det satsade kapitalet. Internräntan anger den 

beräknade avkastning på investeringen, då kalkylräntan istället fastställer 

avkastningskravet på investeringen. Kalkyler vars internränta är högre än dess 

önskvärda avkastning borde alltid godkännas och genomföras. En högre internränta i 

förhållande till avkastningskravet indikerar en större lönsamhet på investeringen95 

Genom en matematisk beräkning får man fram den räntesats som ger nuvärdet noll det 

vill säga nuvärdet av inbetalningarna är lika med nuvärdet av utbetalningarna. Om 

internränta är högre än företagets kalkylränta så uppfyller investeringen mer än 

företagets avkastningskrav.96 För att uppskatta räntan används en metod som kallas för 

interpolering, där provobservationer görs för att finna det verkliga värdet i formeln, 0 = 

-G + a1/(1+i) + a2/(1+i)2 +…+an/(1+i)n. Resultatet är inte alltid exakt eftersom 

kapitalvärdet vars funktion av den diskonterade räntan inte alltid är linjär.97 

Investeringar med en längre livslängd är matematiskt svårare att räkna fram internräntan 

på. Investering med en livslängd på 4 år kräver en fjärdegradsekvation medan en 

investering med en livslängd på 5 år hade det istället krävt en femtegradsekvation för att 

räkna fram internräntan och så vidare. Internräntemetoden ger ett förståligt slutresultat 

men anses vara räknemässigt besvärlig.98 

 

Om en grundinvestering på 100 kr och ett inbetalningsöverskott på 110 kr kommer 

internräntan att bli: 

                                                
94  Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
95 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag 
96 Ibid 
97 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
98 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
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Om kalkylräntan är lägre än 10 procent bör investeringen genomföras. 

 

I figur nedan visas sambandet mellan räntesats och nuvärde. Figuren nedan visar att den 

givna kalkylräntan ger nuvärdet noll vilket betyder att investeringen precis klarar av 

avkastningskravet. Om kalkylräntan höjs leder det till att investeringen inte klarar 

avkastningskravet och om den istället sänks så kommer investeringen att ge ett positivt 

nuvärde.99  

 

 
(Figur_3.1): Sambandet mellan räntesats och nuvärde.100 

 

Anledningen till att internräntemetoden anses vara mindre lämplig är för att den inte 

rangordnar investeringarna alltid rätt eftersom de framtida inbetalningar och 

utbetalningar räknas med korrekt kalkylränta.101 

 

Ulf E. Olsson avråder denna metod då den har en tendens att överdriva resultatet på 

lönsamheten. Men trots sina brister fortsätter företag att använda metoden och det 
                                                
99 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
100Ibid 
101 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag 
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förklarar författaren med att traditionens makt har en stark betydelse.102 En annan fördel 

med metoden är att slutsiffran anges i procent vilket uppskattas av chefer. Detta menar 

författaren ger en ökad förståelse av lönsamheten på investeringen.103    

 
3.4 Konkurrentanalys 
 
Genom att tillhandahålla så mycket information som möjligt om sina konkurrenter så 

kan man effektivisera och planera sina konkurrensstrategier. 104 

 

Identifierar företagets konkurrenter. 

De företag som erbjuder samma eller liknande tjänster på markanden identifieras som 

konkurrenter då de tillfredsställer samma behov. 105 

 

3.4.1 Konkurrensanalys 
Efter att man har analyserat det första steget i den strategiska analysen, vilket innebär att 

analysera branschens struktur och lönsamhet så blir nästa steg att se över vilken strategi 

företaget har tillämpat för att ta del av branschens lönsamhet. Det finns övergripande 

strategier för att bli konkurrenskraftig inom en bransch och begreppet differentiering 

blir i detta fall viktigt att belysa. 106 
 

3.4.2 Differentiering 
Med differentiering särskiljer man sig från de andra verksamma företagen på 

markanden genom att erbjuda en unik produkt eller tjänst som efterfrågas men som inte 

tillhandhålls av någon av de andra konkurrenterna. Genom att identifiera en dimension 

av en produkt som marknaden efterfrågar och är betalningsvillig så ska man positionera 

sig för att på så sätt möta kundernas efterfrågan på ett sätt som inte konkurrenterna gör. 

Utöver detta så är det viktigt att differentiering gentemot konkurrenterna sker till en 

kostnad som är lägre än vad konkurrenterna har samtidigt som priset anpassas efter 

kundernas betalningsvilja. 107 Det finns en möjlighet att differentierar sig genom att 

erbjuda en högre kundnöjdhet än konkurrenten och på så sätt skapa en högre 

tillfredsställelse. 

                                                
102 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
103 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag 
104 Armstrong, Kotler , Principles of Marketing 
105 Ibid 
106 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
107 Ibid 



  
 

32 
 

 

Kundnöjdheten mäts genom att man subtraherar det totala kundvärdet med totala 

kundkostnaden. Det totala kundvärdet innebär att det totala värdet av en produkt, 

servicen, personalen och imagen som en köpare erhåller. Den totala kundkostnaden är 

det kunden får betala i form av tid, pengar, energi och fysisk ansträngning. 108 

 

3.4.3 Konkurrentbaserad prissättning 
Utgångspunkten för detta synsätt är att kunderna bedömer tjänstens värde med hänsyn 

till de rådande priserna. I Going-rate pricing sätter man ett pris baserat på 

konkurrenternas priser istället för sina egna kostnader. Detta leder till en mindre 

kontroll av intäkterna men förhindrar ett priskrig. Istället följer man branschen och sina 

konkurrenter. 109 

  

                                                
108 Armstrong, Kotler , Principles of Marketing 
109 Armstrong, Kotler , Principles of Marketing 
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4 Empiri  
 
Föregående kapitel har för det mesta behandlat teorier kring investeringskalkyler och 

dess påverkande parametrar. Fakta och den grundläggande data som krävdes för att få 

ihop kalkylerna har vi fått genom intervjuer med leverantörer, kommuner och 

delägarna i Vetlanda Vägkrog AB. Merparten av övrig empiri inkludera statistisk 

information. 

 

4.1 Nuvarande situation-tillväxtplaner 
 

Vetlanda Vägkrog AB drivs som ett aktiebolag och har varit etablerade sedan 30 juni 

1999. Företaget har sex heltidsanställda och ligger lite utanför staden i anslutning till 

riksväg 127 vid Illharjenrondellen i Vetlanda. Vetlanda Vägkrog AB ägs och drivs av 

bröderna Sedat Öksuz och Huseyin Öksuz samt deras gode vän Fikret Ulusoy. Samtliga 

har tidigare erfarenheter inom krogbranschen.110 

 

Fikret Ulusoys tankar var klara, en modul med 3-4 tvättplatser och jobbet skulle utföras 

av Kärcher AB. Anledningen var klar och Ulusoy berättade att han utgick från att alla 

kunder skulle veta vilka Kärcher AB var och det skulle ge dem en känsla av kvalitet och 

tillit. Han påpekade att kvalitet var viktigt för både honom och de andra delägarna. 

Kärcher AB var i och med detta rätt leverantör för jobbet ansåg Ulusoy. Hans tankar 

kring investeringen var ganska enkla med tanke på den miljöpolitik som rådde, samt så 

trodde han att det inte skulle dröja länge innan det blev ett totalförbud mot “fultvätt”. 

Han var övertygad om att lagarna skulle ändras så att bilägarna blev tvungna att tvätta 

sina bilar på speciellt anordna platser och med tanke på den utveckling som skett med 

att befolkningen blivit mer miljömedvetna så trodde han att personbilsägare kommer att 

söka sig allt mer frekvent till speciellt anordnade anläggningar för tvätt.111 Under 

samtalet med miljöinspektören i Vetlanda, Mats Adolfsson, framgick det att den 

nuvarande miljöpolitiken kommunen förespråkade förväntades bli hårdare i 

framtiden.112 

                                                
110 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
111 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
112 Adolfsson, Miljöinspektör, Vetlanda kommun, mail- och telefonkorrespondens 
2014-03-26 
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Med tanke på att de redan ägde marken och att läget var bra så tyckte han att idén var 

god och att de haft planer sedan 2012 på att genomföra en investering. Sen var det 

viktigt att driften inte krävde för mycket extra jobb. Tvätthallarna var relativt 

självgående vilket skulle innebära lite arbetsbörda och förhoppningsvis generera ett 

inbetalningsöverskott. Krav på hur stort inbetalningsöverskottet skulle vara hade de inte 

reflekterat kring, men ju större desto bättre svarade Ulusoy och med tanke på att det är 

tre delägare som vinsten skulle fördelas på så behövde de ett ganska stort 

inbetalningsöverskott för att de skulle tycka att det var värt besväret att etablera en ny 

verksamhetsdel. Några tusenlappar per månad och per person var inte en 

tillfredställande summa. Någon form av kalkylränta eller avkastningskrav hade man inte 

funderat kring utan detta var något som vi själva skulle få uppskatta och sköta på eget 

bevåg. Finansieringen av investeringen skulle ske med en insats på 10 procent av 

totalkostnaden, vilket skulle motsvara det egna kapitalet i självtvätten och det nya 

dotterbolaget till Vetlanda Vägkrog AB. 113 

 

Under vår andra intervju med Ulusoy framgick det att Mästertvätten i Vetlanda AB´s 

pris per tvätt var 75 kr inklusive moms och att de byggt ut antalet tvättstationer till 4 

från tidigare 3. Han berättade även om att Vetlanda Vägkrog AB´s läge där självtvätten 

eventuellt skulle installeras var mer central och att en form av mervärde kunde erbjudas. 

Med mervärde syftade Ulusoy på möjligheterna till att äta eller dricka något om så 

önskades, även viss form av trygghet skulle finnas eftersom mer folk var i rörelse i 

området större delen av dygnet. Intervjun avslutades med en diskussion kring de senaste 

årens resultat där han förklarade att det senaste årets resultat till stor del berodde på att 

delägarna hade valt att öka sina löner.114 

 

Vi redogjorde våra tankar kring projektet för Ulusoy och vi fick uppfattning att han 

gärna ville ha resultatet relativt enkelt presenterat. Utöver detta krav fick vi fria händer 

att uppskatta och ta fram de olika nödvändiga variablerna för projektet.115 

 

4.2 Marknadsundersökning 
Vid en marknadsundersökning på kringliggande likstora orter erhölls följande data 

                                                
113 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
114 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-05-16 
115 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
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Tabellen nedan visar antalet självtvätthallar Vetlanda-, Gislaved-, Mjölby-, Nässjö-, och 

Ljungby kommun sammanställt. 

 

	  	   Antal	  självtvätthallar	  per	  kommun	  
Vetlanda	   1	  
Gislaved	   3	  
Ljungby	   1	  
Mjölby	   1	  
Nässjö	   3	  

116(tabell 4.1) 

4.2.1 Statistisk empiri 
 
Riskfri ränta  

Enligt riksbanken ligger avkastningen på en 10-årig statsobligation den 5 maj 2014 på 

1,919 procent.117 

 

Branschbetavärde 

Betavärdet 0,47 är det som avanza.se har räknat fram på Rasta Group AB. Rasta Group 

AB bedriver restaurangverksamheter.118 

 

Marknadspremien 

Det beräknade genomsnittsvärdet för marknadsriskpremien på Stockholmsbörsen 

uppgick enligt nedanstående tabell till 5,6 procent, vilket är den tredje högsta nivån som 

har uppmäts sedan studierna årligen började genomföras av Pricewatercooper för 16 år 

sedan. 

                                                
116 Vetlanda-, Gislaved-, Ljungby-, Mjölby- och Nässjö- kommun, 
telefonkorrespondens,  2014-05-16. 
117 www.riksbank.se,  Statsobligationer 
118 www.avanza.se , Betavärden 
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119 (Figur 4.1) 

 

Riskprofil 

Följande information är hämtad ifrån Affärsdata: 

Rörelseresultat efter avskrivningar 2013: 98 tkr 

Finansiella intäkter 2013:0 tkr 

Finansiella kostnader 2013: 111 tkr 

 

Rörelseresultat efter avskrivningar 2012: 556 tkr 

Finansiella intäkter 2012:0 tkr 

Finansiella kostnader 2012: 132 tkr 

 

Rörelseresultat efter avskrivningar 2011: 455tkr 

Finansiella intäkter 2011:59 tkr 

Finansiella kostnader 2011: 388 tkr 

                                                
119 www.pwc.se Riskpremien på den svenska aktiemarknaden 
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Rörelseresultat efter avskrivningar 2010: 231 tkr 

Finansiella intäkter 2010: 8 tkr 

Finansiella kostnader 2010: 116 tkr120 

 

Skattesats  

Bolagsskatten sänktes den 1 januari 2013 till 22 procent från tidigare 26,3 procent, 

vilket kan jämföras med EU:s genomsnittliga bolagsskatt på 23,4 procent.121 

 

 

Antalet möjliga objekt för tvätt i Vetlanda kommun: 

 

	  	   Personbilar	  antal	   Motorcyklar	  antal	   Antal	  Objekt	  
Vetlanda	   14422	   1177	   15599	  
Gislaved	   15367	   1107	   16474	  
Ljungby	   15010	   1215	   16225	  
Mjölby	   14088	   976	   15064	  
Nässjö	   14761	   1302	   16063	  

122 (Figur 4.4) 

 
4.3 Leverantörernas erbjudande 
Vi fick i samband med intervjun tillgång till en äldre offert ifrån Kärcher AB, och vi 

frågade Ulusoy om vi fick hans godkännande att undersöka en annan leverantör för att 

kunna jämföra priserna. Han såg inga problem med detta så länge den andra 

leverantören erbjöd en totallösning för självtvätt och kunde erbjuda liknande tjänster 

gällande tvättprogram.123 

 
CWS Group AB skickade en offert på motsvarande modul till det Kärcher AB erbjöd. I 

offerten från CWS Group AB låg grundinvesteringen och en totalinstallation för en 

modul på 2 610 830 sek. Ett snittpris på 56 kr per tvätt exklusive moms.124 

 

                                                
120 www.ad.se, Vetlanda Vägkrog AB 
121 www.pwc.se, Skattesats  
122 www.trafa.se, Fordon i län och kommuner 
123 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
124 CWS Group AB, Telefon- och mailkorrespondens, 2014-04-22   
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Drifts och underhållskostnader CWS Group AB baserat på 20 000 kunder/år. 

 
(tabell 4.2) 
Ovanstående data är hämtad från bilaga 1 och volymen 20 000 användes då 

informationen fanns hos båda leverantörerna 

 
Kärcher AB uppdaterad det tidigare kostnadsförslaget som de hade upprättat åt 

Vetlanda Vägkrog AB. Grundinvestering med Kärcher AB som leverantör uppgick till 2 

688 000 sek. Ett snittpris på 48 kr per tvätt exklusive moms. Under samtalet framkom 

att Kärcher AB skulle ta hand om alla administrativa ärenden och att alla komponenter 

var deras egna.125 

 

Drifts och underhållskostnader Kärcher AB baserat på 20 000 kunder/år. 

 (tabell 4.3) 

 

Ovanstående data är hämtad från bilaga 2 och volymen 20 000 användes då 

informationen fanns hos båda leverantörerna. 

 

Under intervjuerna framgick det vid frågan om den ekonomiska livslängden att båda 

leverantörerna har anläggningar i bruk som är 20-25 år gamla. Detta vid en god skötsel 

och regelbunden service.126 

 

En extra kostnad för bygglov om 11500 sek tillkom enligt Vetlanda kommun. 127 

                                                
125 Kärcher AB, Telefon- och mailkorrespondens, 2014-04-22 
126 Kärcher AB, CWS Group AB, Telefonkorrespondens, 2014-04-22 
127 Vetlanda kommun,  Miljö och Byggförvaltningen, Mailkorrespondens 2014-05-16 

Kostnader	  vid	  Volym	  20000 CWS	  Group	  AB

Drift 180320
Underhåll 36500
Service 34000
Slamtömning 30000
Totalt 280820

Kostnader	  vid	  Volym	  20000 Kärcher	  AB

Drift 127280
Underhåll 40000
Service 24000
Slamtömning 25000
Totalt 216280
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5 Analys 
 
I det föregående kapitlet presenterades det material som skapade ett underlag till våra 

kalkyler. I detta kapitel har teori och empiri kopplats samman för att ge möjlighet att 

tolka och analysera tidigare information i arbetet. Analysens kapitelstruktur liknar 

teorikapitlet till stor del då material från empirin lättare kan analyseras och kopplas 

samma till just teorin. Först presenteras en modell över analysstrukturen som 

sedermera följs upp av de olika komponenterna i kalkylen för att slutligen mynna ut i 

olika kalkylmetoder för investeringen. 

 

5.1 Investeringsbedömning 
 
Nedan beskrivs arbetets analysstruktur. Figuren visar tillvägagångssättet vid en 
investeringsbedömning. 

 
(Figur 5.1) 

 

5.2 Investeringskalkyl 
 
5.2.1 Leverantörer 
 

Totalt hade två olika leverantörer, Kärcher AB och CWS Group AB, kontaktats per 

telefon och mail för att få ett kostnadsförslag på installationen. Totalpriserna skiljde sig 

inte åt anmärkningsvärt på de två leverantörerna men i Kärchers offert kunde vi se att 

platserna för självtvätt skulle bestå av 3 platser hos CWS Group AB respektive 4 för 

Kärcher AB. CWS Group AB lämnade ett kostnadsförslag på 2 610 830 sek (se bilaga 
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1) vilket var det billigare alternativet och Kärcher ABs kostnadsförslag för en likvärdig 

installation, dock med en tvättplats mer, uppgick till 2 688 000 sek (se bilaga 2). 

Kärcher AB motiverade sina högre kostnader med att det kommer finnas 4 platser för 

tvätt och att Kärcher ABs egen personal skulle hjälpa till med alla administrativa 

ärenden. Med administrativa ärenden menades kontakter med kommun om bygglov och 

dylikt.128 CWS Group AB andra sidan motiverade sina lägre priser med att deras 

komponenter för installationen innehöll marknadskomponenter.129 Materialet för 

installationen kunde anskaffas via externa leverantörer till skillnad från Kärcher AB 

som använde sina egna komponenter som skulle vara den bidragande faktorn till det 

högre priset.130 Vid en förfrågan om en ny offert från CWS Group AB med 4 

tvättstationer fick vi till svar att de inte kunde erbjuda tvätthallar med 4 stationer.131 

 

5.2.2 Grundinvesteringen 
 

Alla utbetalningar som uppstår kring själva förvärvet definieras som 

grundinvestering.132 Anläggningen skulle bestå av 3 platser för självtvätt med CWS 

Group AB respektive 4 platser med Kärcher AB Båda erbjöd tjänster som 

kallavfettning, avfettning och grovrent samt uppvärmning av både vatten och mark (se 

bilaga 1 och 2). Priserna inkluderade i båda fallen en totallösning för självtvätt. Utöver 

detta tillkom engångskostnader om bygglov på ca 11 500 kr i Kärcher AB´s kalkyler.133  

Vetlanda har totalt 4 tvättstationer i dagsläget 134 som förser marknaden och vid en 

eventuell nyetablering av självtvätthall hade utbudet förändrats till 7 eller 8 stationer 

beroende på vilken leverantör som tänkt genomföra byggnationen. Då både antalet 

stationer och de tjänster Kärcher AB erbjuder gällande skötsel och administrativa 

ärenden är svåra att värdera eftersom olika preferenser föreligger hos olika individer, 

har vi valt att analysera dem efter att kalkylerna är beräknade.  En investering med 

Kärcher AB som leverantör hade inneburit en lite större risk eftersom 

grundinvesteringen krävde ett större insatskapital.  

 

                                                
128 Kärcher AB, Telefonkorrespondens 2014-04-22 
129 CWS Group AB, Telefonkorrespondens, 2014-04-22 
130 Kärcher AB, Telefonkorrespondens 2014-04-22 
131 CWS Group AB, Telefonkorrespondens, 2014-06-24 
132 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
133 Vetlanda kommun,  Miljö och Byggförvaltningen, Mailkorrespondens 2014-05-12 
134 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-05-16 
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5.2.2.1 Grundinvestering Kärcher AB 
 

Maskinutrustning, dammsugare, polettväxlare etcetera utgjorde 938 000 sek. 

Byggnation, markarbete, brunnar, platta, el/vvs, överbyggnad/maskinrum etcetera 

utgjorde 1 750 000 sek, ovanstående två poster tillsammans uppgick till 2 688 000 sek 

och utöver detta tillkom en kostnad för bygglov på 11 500 sek, vilket resulterade i 

grundinvesteringskostnaden på totalt 2 699 500 sek. (Se bilaga 2) 

 

5.2.2.2 Grundinvestering CWS Group AB 
 

Maskinutrustningen, dammsugare, polettväxlare etcetera utgjorde 442 225 sek. 

Byggnation motsvarade en kostnad på 226 714 sek och modulboxen utgjorde 355 890 

sek. (Modulboxen kan jämföras med Kärcher ABs överbyggnad och maskinrum 

etcetera.) Byggherre motsvarade 400 000 sek samt Markanläggning 1 000 000 sek och 

Vattenreningskostnader på 182 000 sek. De ovan givna poster uppgick till 2 610 830 

sek, vilket har använts som grundinvesteringskostnaden i de kalkyler som upprättats. 

(Se bilaga 2) 

 
(tabell 5.1) 

5.2.3 Uppskattad volym 
 
Vid en analys av den enda självtvätten i Vetlanda fann vi att omsättningen ökat från 513 

000 sek till 1 293 000 sek på 3 år,135 vilket enligt nedanstående tabell motsvarar en 

ökning av omsättningen på 152,05 procent. Anledningen till ökningen kunde enbart 

bero på en ökning av antingen volymen, tvättpriset eller en kombination av dessa. Fikret 

Ulusoy hade inte observerat några prisförändringar hos Mästertvätten i Vetlanda AB de 

senaste åren dock så berättade han att de hade byggt ut från 3 till 4 bås för tvätt,136 vilket 

indikerade att förändringen i omsättningen berodde på en ökad volym. 

 
(tabell 5.2) 

                                                
135 www.ad.se Årsredovisning Mästertvätten i Vetlanda 
136 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-05-16 

Grundinvestering Kärcher CWS	  Group	  AB
SEK 2	  699	  500	  kr 2	  610	  830	  kr

Mästertvätten)i)Vetlanda
Bokslutsperiod: 2012018201212 2011018201112 2010018201012 2009018200912
Omsättning: 1293 1156 813 513
Ökning)av)oms 152,05%
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Vidare analyserades omsättningen hos Mästertvätten i Vetlanda AB och denna 

dividerades med priset per tvätt, 75 kr,137 för att få en uppskattad volym motsvarande 17 

240 tvättar.  

 

 
(tabell 5.3) 

Vid en konkurrentanalys då man bland annat undersöker branschens struktur138 fann vi i 

de 5 olika kommunerna vi undersökte att antalet personbilar inom respektive kommun 

var ungefär samma i antal och antalet tvättstationer skiljde sig mellan 1-3 stycken (se 

nedanstående tabeller). Detta påvisar att det bör finnas utrymme för ytterligare 

självtvätthall i Vetlanda kommun. 

Antalet möjliga objekt för tvätt i Vetlanda kommun: 

 
	  	   Personbilar	  antal	   Motorcyklar	  antal	   Antal	  Objekt	  
Vetlanda	   14422	   1177	   15599	  
Gislaved	   15367	   1107	   16474	  
Ljungby	   15010	   1215	   16225	  
Mjölby	   14088	   976	   15064	  
Nässjö	   14761	   1302	   16063	  

139 (tabell 5.4) 

 

	  	   Antal	  självtvätthallar	  per	  kommun	  
Vetlanda	   1	  
Gislaved	   3	  
Ljungby	   1	  
Mjölby	   1	  
Nässjö	   3	  

140 ( tabell 5.5) 

 

Enligt underlag som gjorts av Kärcher AB (se bilaga 3 ) beräknades en potentiell volym 

fram för orten Vetlanda. Leverantören uppskattade det potentiella volymspannet till 14 
                                                
137 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-05-16 
138 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
139 Vetlanda-, Gislaved-, Ljungby-, Mjölby- och Nässjö- kommun, 
telefonkorrespondens,  2014-05-16. 
140 www.trafa.se, Fordon i län och kommuner 

Uppskattad(volym(på(Mästertvätten(i(Vetlanda(AB
Totala(omsättningen 1293000
Försäljningspris 75
Volym 17240
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584 - 33 567, vilket gav medelvärdet 24 075 tvättar.141 De 14 585 tvättarna var enligt 

Kärcher AB ett negativt utfall vilket kan jämföras med Mästertvätten i Vetlanda AB’s 

uppskattade 17 240 tvättar. 33 567 tvättar var leverantörens optimistiska utfall. 

Ovanstående diskussioner indikerade att den totala volymen I Vetlanda låg på runt 15 

000- 25 000 tvättar och därför valde vi att kalkylera följande scenarion med dess olika 

utfallen på volymen. 

 

• Scenario 1 Volym utfall 5 000 

Alternativ 1 bygger på Vetlanda Vägkrog AB inte lyckas ta tillräckligt med 

marknadsandelar ifrån den redan etablerade självtvätten och således får en årlig 

genomsnittlig volym på 5 000 tvättar. Det skulle krävas nästan 14 tvättar dagligen för 

att nå en volym på 5 000 tvättar per år. 

 

• Scenario 2 Volym utfall 10 000 

Anledningen till att utfall två grundades på en volym som uppgick till 10 000 årliga 

tvättar var att vi ansåg detta det troliga utfallet vid en eventuell etablering av en 

självtvätthall. Detta då Mästertvätten i Vetlanda AB har en uppskattad volym på 17 240 

årliga tvättar, som sedan företaget etablerat sig haft en hög procentuellt ökning. Vidare 

talar en nyetablering i Vetlanda för att kundunderlaget enligt nationalekonomisk teori 

bör fördelas jämt mellan de olika aktörerna.142  Vetlanda Vägkrog AB har även 

möjlighet att differentiera143 sig mot Mästertvätten i Vetlanda AB då de enligt dess 

ägare Fiket Ulusoy har ett bättre läge, vilket han motiverade med att det låg mer 

centralt. Han poängterade även att det var mer rörelse i området, vilket han menade gav 

en ökad trygghet, vidare fanns även möjligheten att äta eller dricka i samband med sin 

biltvätt144, vilket ger en ökad kundnöjdhet då man erbjuder ett högre kundvärde än 

konkurrenten. 145 

 

Ovanstående stycke mynnade ut i att vi resonerade att de 17 240 nuvarande årliga 

tvättarna i Vetlanda delades rakt av, sedermera tillkom den årliga ökningen av biltvättar 

som baserades på omsättningsförändringen och utbyggnationen hos Mästertvätten i 

                                                
141 Kärcher AB, Mailkorrespondens, 2014-04-22 
142 Parkin, Powell, Matthews, Economics 
143 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
144 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-05-16 
145 Armstrong, Kotler , Principles of Marketing 
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Vetlanda AB. Utöver detta adderade vi ytterligare volym då investeringens läge talade 

till dess fördel, vilket resulterade en uppskattning på cirka 10 000 årliga tvättar, vilket 

motsvarade ungefär 27 tvättar om dagen. 

 

• Scenario 3 Volym utfall 15 000  

Det sista scenariot åskådliggjorde en optimistisk volym på 15 000 tvättar per år vilket 

baseras på föregående alternativs diskussion, fast med ett bättre utfall, resonemanget 

grundar sig även på de siffror som Kärcher AB lämnat i sin offert där de kommer fram 

till ett medelvärde på 24075 för Vetlanda kommun, vilket är betydligt högre än den 

nuvarande volymen. 15 000 tvättar årligen motsvarade ungefär 41 tvättar om dagen. 

5.2.4 Särinbetalningar 
 

Intäkterna baserades på de prisförslagen som Kärcher AB och CWS Group AB hade 

lämnat. Det pris som vi valde att utgå från i våra kalkyler var ett genomsnittspris från 

båda leverantörerna på 52 sek exklusive moms.146 (Se bilaga 1-2) 

 

 
(tabell 5.6) 

Anledningen till att vi inte valde den enda konkurrentens priser var för att det var svårt 

att uppskatta prisutvecklingen hos konkurrenten vid ytterligare en etablering. En annan 

anledning till våra lägre snittpriser gentemot konkurrentens var för att förhindra 

optimistiska kalkyler. 

 

Den andra faktorn som påverkade inbetalningarna var volymen och då vi i 5.2.3 förde 

en diskussion om olika utfall så har särinbetalningarna beräknats med hänsyn till dessa 

volymer. 

 

Särinbetalningarna för Kärcher AB och CWS Group AB vid de olika utfallen har 

sammanställts i följande tabell och baseras som nämnt ovan på tvättpriset * volymen. 

 

                                                
146 CWS Group AB, Telefon- och mailkorrespondens, 2014-04-22,  Kärcher AB, 
Telefon- och mailkorrespondens, 2014-04-22 

Genomsnittspris SEK.Ex.moms
Kärcher 48
CWS.Group.AB 56
Genomsnittspris 52
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(tabell 5.7)  

 

5.2.5 Särutbetalningar 
 

Dessa utbetalningar har delats upp i drift, underhåll och service. Driften avsåg 

tvättkemikalier, el, vatten och värme. I offerten som leverantörerna hade upprättat 

utgick de från olika volymer per år och hur totalkostnaderna utvecklades. 

Kostnadsutvecklingen för CWS Group AB illustrerades i nedanstående tabell och 

visade en ökande totalkostnad per tvätt vid minskad volym. 

 

 
(tabell 5.8) 

Uppgifterna ovan baseras på information från bilaga 1 där kostnaden för arrende har 

tagits bort för samtliga volymer då Vetlanda Vägkrog AB, vilket tidigare diskuterats, 

äger marken. En ytterligare justering har gjorts då kostnad för slamtömning har lagts till 

på 30 000 kr om året. Volymen för 15 000 är ett framräknat medelvärde som baseras på 

CWS Group AB’s siffor för Volymen vid 14 000 respektive 16 000. Beräkningen av 

tvättkostnaden för volymen på 5 000 tvättar per år gjordes genom att vi räknade ut den 

procentuella förändringen och sedan tillämpade det uträknade värdet på volymen 5000. 

 

För Kärcher AB blev de framräknade tvättkostnaderna: 

 
(tabell 5.9) 

Ovanstående beräkningar är baserade på bilaga 2 där volymerna för 18 000, 19 000 och 

20 000 fanns tillhanda. Vidare så beräknades den procentuella förändringen mellan 

Särinbetalningar
Volym	  5000 260	  000	  kr
Volym	  10	  000 520	  000	  kr
Volym	  15	  000 780	  000	  kr

CWS	  Group	  AB	  kostnad	  per	  tvätt Förändring	   Procentuell	  förändring
Volym	  5	  000 21,644 4,278
Volym	  10	  000 17,366 2,197
Volym	  15	  000 15,169 1,128 0,947
Volym	  20	  000 14,041

Kärcher	  AB	  kostnad	  per	  tvätt Förändring	   Procentuell	  förändring
Volym	  5	  000 11,011 0,197
Volym	  10	  000 10,946 0,132
Volym	  15	  000 10,880 0,066
Volym	  20	  000 10,814
Volym	  18	  000 10,952
Volym	  19	  000 10,876 0,076 0,211
Volym	  20	  000 10,814 0,062
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leverantörens volymförslag och sedermera multiplicerades detta värde, 0,211 med 

volymförändringen mellan 20 000 och de tre olika scenarion som har beräknats.  

 

Den totala volymen för de båda leverantören beräknades genom att multiplicera 

kostnaden per tvätt * antalet tvättar och resulterades således i följande tabell: 

 

 
(tabell 5.10) 

I de kalkyler som har presenterats i ett senare skede i analysen har (a) fått representera 

skillnaden mellan särinbetalningarna och särutbetalningarna, vilket resulterade i 

följande tabell. 

 

 
(tabell 5.11) 

 

5.2.6 Ekonomisk livslängd 
 
Den ekonomiska livslängden baserades på det underlag som vi fick när vi var i kontakt 

med leverantörerna, det vill säga bilaga 1 och 2. Båda leverantörerna nämnde via 

telefon att de hade tvätthallar som var 20 år gamla och fortfarande var i drift men deras 

uppskattade livslängd var 15-20 år vid god skötsel och regelbunden service.147 Vi 

använde oss således av 15 år som den ekonomiska livslängden i våra kalkyler, med 

motiveringen att vi ville undvika en kalkyl med ett för optimistiskt utfall.  

 

5.2.7 Restvärde 
 
Restvärdet eller skrotvärdet har inte tagits med i beräkningarna eftersom det var svårt att 

uppskatta. Vi ansåg istället att det eventuella restvärdet skulle gå jämt ut med 

                                                
147 Kärcher AB, Telefonkorrespondens, 2014-04-22, CWS Group AB, 
Telefonrespondens, 2014-04-22 

Volym Särutbetalningar	  Kärcher	  AB Särutbetalningar	  CWS	  Group	  AB
5	  000	  kr 55	  057	  kr 108	  221	  kr
10	  000	  kr 109	  456	  kr 173	  660	  kr
15	  000	  kr 163	  197	  kr 227	  537	  kr

Volym Kärcher	  AB	  (a) CWS	  Group	  AB	  (a)
5000 204	  943	  kr 151	  779	  kr
10000 410	  544	  kr 346	  340	  kr
15000 616	  803	  kr 552	  463	  kr
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nedmonteringskostnaderna och således så har inget restvärde representerats i våra 

kalkyler. 

 

5.2.8 Skattens och avskrivningarnas inverkan 
 
I allmänhet tas ingen hänsyn av skatteffekterna med i en investeringskalkyl. En 

investeringskalkyl som tar hänsyn till skatteeffekterna påverkar enbart betalningarnas 

storlek och tidsförläggning men ej tillvägagångsättet eller lönsamhetskriteriet.148 

Därmed togs det ingen hänsyn till skatt och avskrivningar i kalkylerna. 

 

 

5.2.9 WACC  
 

Då det framgick under intervjun med Vetlanda Vägkrog AB att de inte hade något 

specifikt avkastningskrav på investeringen så fick vi fria händer i framtagningen av 

WACC.149 Vi valde att beräkna fram en kalkylränta baserad på kostnaden för 

främmande kapital och med hjälp av CAPM ta fram ett adekvat avkastningskrav på det 

egna kapitalet. Således har kalkylräntan delats upp i två delar, CAPM och 

räntekostnader.150 

 

5.2.9.1 CAPM 
 

Då CAPM har baserats på följande formel: E(Re)=Rf+Beta(RM-Rf), så har vi 

analyserat den riskfria räntan, ett betavärde och en riskpremie.151  

 

Riskfri ränta: Enligt riksbanken var avkastningen på 10-årig statsobligation 1.919 

procent den 5 maj 2014. Då investeringen beräknas binda kapital över en lång tid 

framöver och det nuvarande värdet på en statsobligation är historisk sett lågt, har vi 

istället valt att tillämpa ett genomsnittligt värde på den riskfria räntan, vilket har 

baserats på ett genomsnittligt värde på statsobligationer de senaste 10 åren.  

 

 

                                                
148 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
149 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-04-01 
150 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
151 Ibid 
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År	  
Riskfria	  
räntan	   Genomsnittlig	  riskfri	  ränta	  

2014	   3,378%	   	  	  
2013	   3,701%	   	  	  
2012	   4,165%	   	  	  
2011	   3,898%	   	  	  
2010	   3,251%	   	  	  
2009	   2,884%	   	  	  
2008	   2,589%	   	  	  
2007	   1,591%	   	  	  
2006	   2,121%	   	  	  
2005	   1,919%	   2,95%	  

152 (tabell 5.12) 

 

Betavärde: Ett betavärde behövdes för att kunna räkna ut CAPM och en viss 

problematik uppstod när betavärdet för Vetlanda Vägkrog AB togs fram då bolaget inte 

var börsnoterat och således gick det inte att räkna fram ett betavärde. Istället fördes ett 

resonemang om vilka bolag som ansågs lämpliga att jämföras med, vilket resulterade i 

att Rasta Group ABs betavärde på 0,47 användes.153 Anledningen till valet av Rasta 

Group ABs betavärde var för att Vetlanda Vägkrog AB medverkade i samma bransch 

och hade liknande affärside samt att Rasta Group AB var det företag som hade lägst 

omsättning i förhållande till andra konkurrenter i samma bransch, till exempel 

McDonalds. Vi valde då att inte tillämpa ett branschbeta eftersom det hade givit en 

missvisande bild då andra konkurrenter som McDonalds var så mycket större och inte 

kunde anses jämförbart.   

 

Riskpremie: För att beräkna CAPM behövdes även en riskpremie uppskattas.154 PWC 

genomför årligen en studie av riskpremier på den svenska aktiemarknaden, under de 18 

år som studien gjorts, har följande tabell sammanställts: 

 

                                                
152 www.riksbank.se Statsobligationer 10 årig 
153 www.avanza.se , Betavärde 
154 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
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155 (Figur 5.2) 

 

I figuren framgick att 2014 års riskpremie uppskattats till 5,6 procent, vilket är det 3:e 

högsta värdet som uppmäts under den period som studien genomförts156. Med detta i 

beaktning och samma resonemang vi använde oss av när vi beräknade den riskfria 

räntan så valde vi att räkna fram ett genomsnittsvärde på riskpremien som inkluderade 

data från de senaste 10 åren. 

 
(tabell 5.13) 

Således har värdet 4,98 procent fått representera vår riskpremie i CAPM.  

 

Beräkningar av CAPM: Efter att samtliga komponenter i CAPM hade analyserats 

kunde följande beräkning upprättas  

 
                                                
155 www.pwc.se Riskpremien på den svenska aktiemarknaden, 9  
156 www.pwc.se Riskpremien på den svenska aktiemarknaden 

År Marknadspremien Genomsnittlig	  marknadspremie
2014 5,60%
2013 6,00%
2012 5,80%
2011 4,50%
2010 4,50%
2009 5,40%
2008 4,90%
2007 4,30%
2006 4,50%
2005 4,30% 4,98%
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(tabell 5.14) 

CAPM beräknades till 3,90 procent och fick motsvara ägarnas avkastningskrav, vilket 

motsvarade Re i WACC-formeln. 

 

5.2.9.2 Kostnader för främmande kapital 
 
För att beräkna kostnaderna för det främmande kapitalet, det vill säga det kapital 

Vetlanda Vägkrog AB var tänkta att låna, har det allmänna ränteläget, långivarnas 

riskprofil och företagets skattesats tagits i beaktning i vår analys.  

 

Det Allmänna ränteläget uppgår enligt riksbanken till 1.919 procent157 men då de har 

prognostiserat en högre ränta158 så har vi justerat vår allmänna ränta för att undvika en 

för optimistisk kalkyl. Följaktligen använde vi värdet 3,5 procent som blev den faktor 

som påverkade den totala kostanden för lån mest. Värdet 3,5 procent kan förklaras med 

att ränteläget var exceptionellt lågt159, vilket vi tog hänsyn till genom att addera 

merparten, 1.581 procent, av den prognostiserade reporäntan på det allmänna ränteläget. 

Anledningen till ökningen beror på att reporäntan styr det allmänna ränteläget.160 detta 

då reporäntan vid observationstillfället (2014-05-15) låg på 0,75 procent och 

riksbankens prognostisering uppgick till en ränta på ca 2,7 procent 2017, enligt figuren 

nedan. 

 

  

                                                
157 www.riksbank.se Statsobligationer 5 maj 
158 www.riksbank.se, Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP 
159 Ibid 
160 Parkin ,Powell ,Matthews, Economics 

β=Betavärdet 0,47
Rf=	  Riskfri	  ränta 2,95%
Rm-‐Rf=	  Riskpremien 4,98%
CAPM=	  E(Rd)=Rf+β(Rm-‐Rf) 3,90%
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Reporänta med osäkerhetsintervall 

Procent, kvartalsmedelvärden 

 
161 (Figur 5.3) 

 

 

Företagets riskprofil: En annan stor del av kostnaden utgjordes av företagets 

riskprofil. Riskprofilen var den premie som Vetlanda Vägkrog AB fick betala som 

kompensation för en eventuell betalningsinställelse. Detta innebar således att företaget 

fick betala en högre premie ifall de bedömdes mindre säkra att betala igen sina lån. 

Vanligtvis brukar dessa kreditbetyg skattas av olika ratinginstitut som senare används 

för vid bedömningen av företagets riskpremie.162 Då Vetlanda Vägkrog AB inte fått ett 

uppskattat kreditbetyg från ett ratinginstitut har följaktligen andra metoder tillämpats för 

att uppskatta ett kreditbetyg. Begreppet räntetäckningsgrad användes för att skatta ett 

kreditbetyg på företag som inte blivit utvärderade.163 Vidare så hämtade vi värden från 

de senaste årsredovisningarna för att kunna beräkna den genomsnittliga 

räntetäckningsgraden. Detta gjordes då det senaste årets resultat skiljde sig markant från 

tidigare år. Anledningen till att det avvikande resultatet var enligt Fikret Ulusoy de 

höjda lönerna för delägarna.164 Den genomsnittliga räntetäckningsgraden beräknades 

med följande formel, Räntetäckningsgrad = (rörelseresultat efter avskrivningar + 

finansiella intäkter) /finansiella kostnader 165 och resulterade i nedanstående tabell. 

 

                                                
161 www.riksbank.se, Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP 
162 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
163 Damodaran, Investment valuation 
164 Ulusoy, Delägare Vetlanda Vägkrog AB, Personlig kommunikation, 2014-05-16 
165 Damodaran, Investment valuation, 49  
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(tabell 5.15) 

Genom att tillämpa ovanstående värde (2,12) med nedanstående tabell kan Vetlanda 

Vägkrog AB´s kreditbetyg uppskattas till B.  

166  

(tabell 5.16) 

Enligt nästkommande tabell har Vetlanda Vägkrog AB´s riskpremie bedömts till 6,5 

procent. 

                                                
166 Damodaran, Investment valuation, 49  
 

SEK
Rörelseresultat-efter-avskrivningar-2013 98000
Finansiella-intäkter-2013 0
Finansiella-kostnader-2013 111000
Räntetäckningsgrad 0,88

Rörelseresultat-efter-avskrivningar-2012 556000
Finansiella-intäkter-2012 0
Finansiella-kostnader-2012 132000
Räntetäckningsgrad 4,21

Rörelseresultat-efter-avskrivningar-2011 455000
Finansiella-intäkter-2011 59000
Finansiella-kostnader-2011 388000
Räntetäckningsgrad 1,32

Rörelseresultat-efter-avskrivningar-2010 231000
Finansiella-intäkter-2010 8000
Finansiella-kostnader-2010 116000
Räntetäckningsgrad 2,06

Genomsnittligt-räntetäckningsgrad-2013E2010 2,12
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167 

(tabell 5.17) 

Företagets skattesats var den tredje och sista komponenten som användes för att 

beräkna kostnaden för främmande kapital. Skattesatsens egenskap är att räntekostnaden 

minskar med det beskattningsbara resultatet.168 Enligt skatteverket ägde den sista 

förändringen på bolagsskatten rum 1 januari 2013 då den sänktes från 26,3 procent till 

22 procent.169 Dessa värden kan jämföras med EUs genomsnittliga bolagsskatt på 23,4 

procent170 och med ovanstående information i åtanke ansåg vi det inte särskilt troligt att 

bolagsskatten ytterliga sänks då den redan ligger under EU’s genomsnitt. Huruvida 

skatten kommer att höjas eller inte var svårt att ta ställning till och då vi inte hittade 

någon information gällande framtida politik kring bolagsskatten, och med detta så har 

den nuvarande bolagsskatten på 22 procent använts i våra beräkningar för främmande 

kapital.  

                                                
167 Von Koch, Universitetslektor företagsekonomi, föreläsningmaterial, 5 december 
2013 
168 Nilsson.H, Isaksson.A, och Martikainen.T, Företagsvärdering med fundamental 
analys 
169 www.skatteverket.se Bolagskatten 
170 http://www.pwc.se EU Genomsnittlig bolagsskatt 
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Beräkning av räntekostnaderna 
Räntekostnaderna beräknades med följande siffror: 

 
(tabell 5.18) 

Räntekostnaderna uppgick till 7,80 procent och representerar Rd*(1-Tc) i formeln för 

WACC. 

 

5.2.9.3 Beräkning av WACC 
 

Efter att ägarnas avkastningskrav,CAPM, och räntekostnaderna för Vetlanda Vägkrog 

AB fastställts, kunde följaktligen kalkylräntan,WACC, beräknas. I vår intervju med 

Ulusoy framgick att ägarna till Vetlanda Vägkrog AB hade för avsikt att finansiera 

investeringen med 10 procent eget kapital, vilket innebar att 90 procent skulle 

finansieras med främmande kapital. WACC har beräknats enligt följande formel: 

 

 

 
(tabell 5.19) 

Vilket gav en WACC på 5,59 procent och är det värde som har använts i följande 

kalkyler. 

 

5.3 Kalkylmetoder 
 
5.3.1 Nuvärdemetoden 
 

I samtliga beräkningar har en ekonomisk livslängd på 15 år använts då vi vid våra 

intervjuer med leverantörerna fick information att de hade anläggningar som fortfarande 

Allmäna	  ränteläget 3,50%
Företagets	  riskprofil 6,50%
Företagets	  skattesats 22,00%
Räntekostnaderna 7,80%

E=Eget	  kapital 10,00%
V=Eget	  kapital+	  främmande	  kapital 100,00%
Re=Ägarnas	  avkastningskrav 3,90%
D=Främmande	  kapital 90,00%
Rd=Räntekostnader 7,41%
TC=Skattesats 22,00%
WACC-‐Formeln=	  (E/V)*Re+(D/V)*Rd*(1-‐TC) 5,59%
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var lönsamma trots att de byggts för mer än 20 år sedan.171 För att undvika att 

överskatta prognoserna om den ekonomiska livslängden valde vi således att justera ner 

livslängden till 15 år. Ett restvärde efter 15 års användning uppskattas vara obefintligt, 

då som vi tidigare nämnt har beräknat kvitta ett eventuellt restvärde mot 

nedmonteringskostnaderna. Vidare har de olika volymerna anpassats efter det 

genomsnittliga tvättpriset och tvättkostnaden för respektive volym för att på så sätt 

beräkna det årliga inbetalningsöverskottet,(a): 

 
(tabell 5.20) 

Dessa värden diskonterades och ackumulerades för att ge ett totalt belopp på (a) vilket 

slutligen subtraherades med värdet för grundinvesteringen hos respektive leverantör.172 

Resultatet har presenterats i följande tabell och utförligare beräkningar har 

åskådliggjorts i bilaga 4 för Kärcher AB respektive 6 för CWS Group AB. 

 
(tabell 5.21) 

Vilket framgår från ovanstående tabeller så är det de tre olika utfallen som 

presenterades i 5.2.3 som har fått ligga till grund för kalkylerna 

 

Alternativ 1 visade att vid NKV för Kärcher AB vid volym 5 000 var -654 915 sek, 

vilket med andra ord betyder att investeringen resulterar i ett underskott vilket även 

beräkningarna på CWS Group AB mynnade ut i, dock var underkottet större och 

hamnade på  -1 096 626 sek. När avkastningen på investeringen är lika stor som 

kalkylräntan är nuvärdet noll,173 följaktligen så var ingen av investeringsalternativen 

lönsamma vid en volym på 5 000 årliga tvättar. 

 

                                                
171 Kärcher AB, CWS Group AB, Telefonkorrespondens, 2014-04-22 
172 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
173 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 

Volym Kärcher	  AB	  (a) CWS	  Group	  AB	  (a)
5000 204	  943	  kr 151	  779	  kr
10000 410	  544	  kr 346	  340	  kr
15000 616	  803	  kr 552	  463	  kr

Volym Kärcher	  AB	  NKV CWS	  Group	  AB	  NKV
5000 -‐654	  915	  kr -‐1	  096	  626	  kr
10000 1	  396	  232	  kr 844	  379	  kr
15000 3	  453	  944	  kr 2	  900	  735	  kr
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Alternativ 2 åskådliggjorde NKV till 1 396 232 sek vid en volym på 10 000 årliga 

tvättar för Kärcher AB och till 844 379 sek för CWS Group AB. Vid en jämförelse av 

dessa värden påvisades en högre lönsamhet för den förstnämnda leverantören.  

 

Alternativ 3 illustrerade ett NKV på 3 453 944 sek vid volymen 15 000 tvättar per år för 

Kärcher AB respektive 2 900 735 sek för CWS Group AB. Även i detta alternativ så 

kunde en högre lönsamhet konstateras för Kärcher AB. 

 

Om ett företag väljer mellan olika investeringsalternativ ska de välja det alternativ med 

högst nettonuvärde.174  

 

Vid en jämförelse av nämnda leverantörer framgick att Kärcher AB som leverantör var 

mer lukrativ än CWS Group AB i samtliga scenarion. Anledningen till detta var till stor 

del på grund av skillnaden på kostnaderna vid ökande volym av personbilar som 

tvättades. Med tanke på att grundinvesteringarna var ungefär lika stora mellan 

grundinvesteringarna Skillnaden på cirka 88 670 sek större i grundinvesteringen hos 

Kärcher AB, kompenserades av de lägre tvättkostnaderna per tvätt och hade volymen 

varit betydligt större än den vi hade prognostiserat så påvisade Kärcher AB en större 

lönsamhet än CWS Group AB, vilket berodde på att CWS Group AB´s tvättkostnader 

minskade snabbare vid högre volymer än Kärcher AB´s samtidigt som skillnaden i 

grundinvesteringen kvarstod.  

 

5.3.1.1 Känslighetsanalys 
 
Eftersom studiens forskningsfråga var att påvisa en eventuell lönsamhet vid en 

investering av en självtvätt så fann vi det särskilt intressant att undersöka vid vilken 

volym NKV=0, detta då ett positivt NKV indikerar en lönsam investering.175 Således 

undersöktes vid vilka volymer som NKV = 0 för CWS Group AB och Kärcher AB.  

 

Beräkningen utfördes genom interpolering av volymen, där provobservationer görs för 

att finna det verkliga värdet. Resultat är inte alltid exakt eftersom kapitalvärdet vars 

funktion av den diskonterade räntan inte alltid är linjär.176 ( Se bilaga 8, 9). Ett justerat 

                                                
174 Olsson, Kalkylering för produkter och investeringar 
175 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 
176 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
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tvättkostnadspris anpassades efter volymen. Och då vår volym för att nå NKV = 0 

understeg leverantörernas olika prisförslag på tvättkostnader så justerades priserna 

baserade på den framberäknades prisutvecklingen som presenterades i avsnittet om 

särutbetalningar, 5.2.5. 

 

Tvättkostnadspriserna justerades i och med att vi med interpoleringen kom närmre 

volymen då NKV = 0 och slutligen fastställdes de nya priserna baserade på volymen där 

NKV = 0 till 18,40 sek för CWS Group AB och 10,99 sek för Kärcher AB vilket 

åskådliggjorts i följande tabeller. 

 
Volym	  NKV	  =	  0	   Kostnad	  per	  tvätt	   Förändring	  tvättpris	  
CWS	  Group	  AB	  	   18,407	   3,238	  
Kärcher	  AB	  	   10,99	   0,176	  
(tabell 5.22) 
 
Avslutningsvis fastställdes de olika volymerna och resultatet visade sig i Kärcher AB, 

visade sig mer lönsam även i detta scenario, då mindre krav på volymen krävdes för att 

påvisa ett positivt resultat.  

 

CWS Group AB krävde en volym på 7790 tvättar per år för att erhålla ett NKV ≈ 0 

under dess ekonomiska livslängd, vilket motsvarade nästan 21.4 tvättar om dagen. I 

Kärcher AB’s fall behövdes en volym på 6598 tvättar per år för att NKV ≈ 0, vilket 

matchade 18,0 tvättar om dagen.  

	  	   Kärcher	  AB	  NKV	  =	  0	   CWS	  Group	  AB	  NKV	  =	  0	  
Volym	   6598	   7790	  
Tvättar	  per	  dag	  	   18	   21,4	  
(tabell 5.23) 

 

Då samtliga 3 scenarion + en känslighetsanalys hade beräknats fann vi det intressant att 

ta reda på hur lång tid investeringen hade tagit för att betala tillbaka sig själv. 

 

5.3.2 Paybackmetoden 
 

Paybackmetoden gynnar investeringar som betalar tillbaka sig snabbt vilket kan leda till 

att kortsiktiga investeringar går före långsiktiga. Metoden tar inte heller hänsyn till 
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lönsamhet utan är enbart ett likviditetsmått.177 Med detta i åtanke förelåg det ett intresse 

i att undersöka payback i följande scenarion: 

 

• 5 000 tvättar per år 

• 10 000 tvättar per år 

• 15 000 tvättar per år 

 

Paybacktiden för CWS Group AB beräknades ligga utanför den ekonomiska 

livslängden vid volymen 5000. Vid det troliga utfallet på 10 000 tvättar per år så hade 

CWS Group AB en payback på 10,06 år och vid 15 000 tvättar per år, vilket var det 

positiva utfallet, så nåddes en payback vid 5,65 år. 

 

När paybacktiden för volymen 5 000 tvättar per år kalkylerades för Kärcher AB, fann vi 

att återbetalningstiden låg utanför de 15 åren kalkylen tog hänsyn till. Med det troliga 

utfallet på 10 000 tvättar per år uppnåddes en payback på 8,43 år och vid 15 000 tvättar 

per år, så beräknades paybacktiden till 5,16 år. 

 

Följande tabell har summerat bilaga 4 och 6’s beräkningar på paybacktiden.  

 
(tabell 5.24) 

Samtliga paybacktider har inkluderat vår kalkylränta, detta då ägarnas avkastningskrav 

och framförallt räntekostnaderna påverkar paybacktiden med flera år. I beräkningarna 

har även ett justerat tvättpris använts för de olika volymerna som är baserat på 

prisförändringstabellen som presenterades i avsnittet om särutbetalningarna. 

 

Vid volymen 5 000 tvättar per år hade ingen av leverantörerna en paybacktid som låg 

innanför den ekonomiska livslängden. Med andra ord så återbetalade sig inte någon av 

investeringarna vid den volymen. När vi jämförde de kvarvarande ovanstående utfallen 

så framgick det att paybacktiden hamnade innanför den ekonomiska livslängden. 

  

                                                
177 Persson & Nilsson, Investeringsbedömning 

Volym Kärcher	  AB	  Payback	  (år) CWS	  Group	  AB	  Payback	  (år)
5000 FALSKT FALSKT
10000 8,43 10,06
15000 5,16 5,65
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5.3.3 Internräntemetoden 
 

I det första utfallet med 5 000 årliga tvättar för Kärcher AB, beräknades internräntan till 

1,67 procent och för CWS Group AB uppgick den till -1,66 procent. I vårt andra utfall, 

10 000 årliga tvättar så blev internräntan 12,67 procent för Kärcher AB och 10,16 

procent för CWS Group AB. I det sista utfallet vi valde att testa, 15 000 tvättar per år, så 

blev internräntan 21,64 procent för Kärcher AB och 19,74 procent för CWS Group AB. 

 

 

 
(tabell 5.25) 

De olika värdena för internräntan togs fram genom interpolering (se bilaga 5 och 7), det 

vill säga att vi testade oss fram till den internräntan som löser ekvationen: 0 = -G + 

a1/(1+i) + a2/(1+i)2 +…+an/(1+i)n. 178 Vår WACC i ekvationerna är precis som i 

tidigare beräkningar 5,59 procent , vilket reflekterar avkastningskravet och 

räntekostnaderna.179 Då internränta är högre än företagets kalkylränta så uppfyller 

investeringen företagets avkastningskrav när volymerna sträcker sig mot 10 000 tvättar 

per år.180 I de 4 fall som internräntan översteg kalkylräntan 5,59 procent ansågs 

följaktligen investeringen mer lönsam än det ställda avkastningskravet och i fallet då 

internräntan understeg vår kalkylränta så ansågs investeringen som olönsam. En högre 

internränta i förhållande till avkastningskravet indikerar en större lönsamhet på 

investeringen,181 och ovanstående tabell illustrerade tydligt att Kärcher AB´s internränta 

var högre än CWS Group AB´s. 

  

                                                
178 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
179 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
180 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag 
181 Ibid 

Volym Kärcher	  AB	  Internränta CWS	  Group	  AB	  Internränta
5000 1,67% -‐1,66%
10000 12,67% 10,16%
15000 21,64% 19,74%
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5.4 Diskussion kring analys 
 
Det kan föras kritik mot de olika metoderna, Nuvärdesmetoden, Payback-metoden och 

Internräntan som tillämpats ovan. 

Nuvärdesmetoden förutsätter att de likvida medel som företaget har är obegränsade och 

den tar inte heller hänsyn till den finansiella situationen det vill säga att företaget har en 

begränsad kassa. Då ett företag befinner sig i likviditetsbrist kan en investering som ger 

ett snabbare inbetalningsöverskott vara ett bättre alternativ vilket nuvärdesmetoden inte 

tar hänsyn till.182 

Paybackmetoden är inte ett tillförlitligt lönsamhetsmått eftersom den inte tar hänsyn till 

vad som inträffar efter återbetalningstiden slut. Metoden säger då egentligen inget om 

lönsamheten på en investering utan man brukar komplettera metoden med en annan 

metod som inkluderar en kalkylränta.183 

Internräntemetoden rangordnar inte investeringar rättvist eftersom de framtida in- och 

utbetalningar inte beräknas med korrekt kalkylränta och ingen hänsyn tas till absoluta 

tal.184 Metoden är också komplicerad att använda sig av och oftast måste en 

interpolering ske för att komma fram till rätt värden.185 

 

För att kunna skapa en bredare grund för beslutsfattarna så har samtliga metoder 

tillämpats.  

 

Betavärdet som användes kan även det ifrågasättas till viss del, då det inte fanns 

möjlighet räkna fram ett branchbeta då det inte fanns tillräckligt med liknande bolag 

etablerade på börsen. Således så kan ett för högt eller ett för lågt betavärde ha använts 

vilket indirekt kan ha påverkat kalkylräntan och samtliga utfall från de olika 

kalkylmetoderna.186 Betavärdet som användes är relativt lågt men då branschen inte har 

några större fluktuationer så ansågs det legitimt att använda sig av. 

 

                                                
182 Karlsson Universitetslektor företagsekonomi, Linnéuniversitetet, Växjö 
Föreläsningsanteckningar 2013-11-12 
183 Ax, Johnansson, Kullvén , Den nya ekonomistyrningen 
184 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag 
185 Greve, Modeller för finansiell planering och analys 
186 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
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Prissättningen är baserad på ett genomsnitt av leverantörernas förslag. Men risken för 

Going-rate pricing kan uppstå då konkurrenten i dagsläget har ett högre tvättpris än vad 

som tillämpats i våra kalkyler. 187 

 
 
5.5 Slutsatser  
 

Resultatet av vår undersökning, vars huvudfrågeställning var, ”Är en investering av 

självtvätthall lönsam för Vetlanda Vägkrog AB?”, visade att de båda 

investeringsalternativen var lönsamma vid beräkningen av det uppskattade troliga 

utfallet. Detta efter att ha iakttagit de olika generella faktorerna som kunde spela störst 

roll vid en investering. I och med detta ansåg vi en investering ekonomiskt försvarbar 

men lönsamheten skilde de båda åt alternativen åt. Samtliga beräkningar nedan gjordes 

på ett troligt utfall om 10 000 tvättar per år. 

 Kärcher AB hade en kortare payback-tid som var 8.43 år vilket kunde jämföras med 

CWS Group ABs 10,06 år. Anledningen till varför payback-tiden var intressant var för 

att den kortare tiden som investeringen återbetalar sig själv ger snabbare upphov till nya 

investeringsmöjligheter vilket skulle kunna resultera i ytterligare kapitalavkastning. 

Som vi nämnde tidigare under rubrik 3.3.2  så är payback-metoden inget 

lönsamhetsmått och inte heller tar den hänsyn till kapitalströmmarna efter 

återbetalningstidens slut. 

När vi tittade på NKV och jämförde de båda leverantörerna så hade Kärcher AB ett 

högre NKV på 1 396 232 sek jämfört CWS Group ABs NKV 844 379 sek samt att 

utfallen med högre volymer fortfarande påvisade att Kärcher AB var mer lönsam i de 

olika beräkningarna. Vad gäller risken som skulle uppstå vid investeringen så skulle den 

vara lägre med CWS Group AB då investeringskapitalet på 2 610 830 sek var 

marginellt lägre än Kärcher ABs 2 699 500 sek men break-even skulle nås snabbare 

med Kärcher AB. En investering med Kärcher AB krävde 6598 årliga tvättar, cirka 18 

tvättar om dagen för att gå jämn ut och CWS Group AB krävde 7790 tvättar årligen, 

cirka 21,3 dagliga tvättar. Internräntan som beräknades genom interpolering gav 

positiva resultat i båda fallen och översteg det avkastningskrav på 5,59 procent som 

våra kalkyler hade kommit fram till men återigen visade Kärcher AB ett bättre resultat 

och internräntan hamnade på 12,67 procent vilket kunde jämföras med CWS Group 

AB´s internränta på 10,16 procent. De dryga 88 670 sek mer som Kärcher ABs 
                                                
187 Armstrong, Kotler , Principles of Marketing 
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investering kostade innebar en extra plats för självtvätt och de lovade också personlig 

service med alla administrativa ärendena så Vetlanda Vägkrog AB får själva avgöra om 

varumärket Kärcher, en extra plats för tvätt samt den hjälp som Kärcher erbjuder med 

de administrativa tjänsterna är ett tillräckligt mervärde för att kompensera den dryga 

investeringsskillnaden på 88 670 sek.  

 

5.6 Rekommendationer till Vetlanda Vägkrog AB 
 
Vi fann det ekonomiskt hållbart och gynnsamt att investera i en självtvätthall både med 

CWS Group AB och Kärcher AB som leverantör då lönsamhet kunde påvisas under 

dess ekonomiska livslängd. Med underlag från data som vi har samlat och grundat våra 

kalkyler på så fann vi Kärcher AB som det bättre alternativet i samtliga aspekter, både 

gällande payback-tid, NKV och internränta. Investeringskostnaden var visserligen 

88 650 sek högre vid en investering med Kärcher AB, men då våra kalkyler påvisade en 

bättre lönsamhet i samtliga kalkyler samt att ett mervärde i form av en extra tvättstation 

och personlig service ingick så rekommenderar vi Kärcher AB. Med en payback-tid på 

8,43 år hos Kärcher AB, gentemot den ekonomiska livslängden på 15 år, så lämnade 

investeringen utrymme för förändringar i yttre förhållandena samt eventuella fel i 

uppskattningarna som vi gjort. Internräntan vid volymen 10 000 årliga tvättar på 12,67 

procent kan jämföras med den långsiktiga genomsnittliga börsavkastningen på 5,6 

procent,188 vilket grundade sig på data från år 1990-2013.  

 

Vetlanda Vägkrog AB borde ha i åtanke att risken för nyetablering av nya aktörer är 

möjligt och då kan lönsamheten ändras. Vidare ses inga problem med bygglov då den 

redan ägda marken är avskiljd ifrån bostadsområde. ( I bilaga 11 har vår förenklade 

rekommendation till delägarna presenterats.) 

5.7 Avslutningsvis 
 
Vi ansåg att självtvätthallar låg i tiden då folk blir mer miljömedvetna samtidigt som 

nya miljölagar och rekommendationer upprättas. Denna åsikt grundade vi dels på 

omsättningsförändringarna hos andra redan etablerade självtvätthallar och dels på en 

mer aktiv politik mot ”fultvätt”.   

  

                                                
188 www.nasdaqomxnordic.com Genomsnittlig börsavkastning 1990-2013 
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Bilaga 4 CWS Group AB: Nuvärdemetod och payback, 
beräkningar 
 
CWS Group AB Volym 5 000: NKV -1 096 626 sek, Payback utanför den ekonomiska 
livslängden. 

 
 
CWS Group AB Volym 10 000: NKV 844 379 sek, Payback 10,06 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/(1+0,XX) CWS	  Group Volm	  5	  000

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade
1 151	  779	  kr 0,947 143	  741	  kr 143	  741	  kr
2 151	  779	  kr 0,897 136	  128	  kr 279	  870	  kr
3 151	  779	  kr 0,849 128	  919	  kr 408	  789	  kr
4 151	  779	  kr 0,804 122	  091	  kr 530	  880	  kr
5 151	  779	  kr 0,762 115	  625	  kr 646	  505	  kr
6 151	  779	  kr 0,721 109	  502	  kr 756	  007	  kr
7 151	  779	  kr 0,683 103	  703	  kr 859	  710	  kr
8 151	  779	  kr 0,647 98	  210	  kr 957	  920	  kr
9 151	  779	  kr 0,613 93	  009	  kr 1	  050	  929	  kr
10 151	  779	  kr 0,580 88	  083	  kr 1	  139	  013	  kr
11 151	  779	  kr 0,550 83	  418	  kr 1	  222	  431	  kr
12 151	  779	  kr 0,520 79	  000	  kr 1	  301	  431	  kr
13 151	  779	  kr 0,493 74	  817	  kr 1	  376	  248	  kr
14 151	  779	  kr 0,467 70	  854	  kr 1	  447	  102	  kr
15 151	  779	  kr 0,442 67	  102	  kr 1	  514	  204	  kr

Grundinvestering	   2	  610	  830	  kr
Summa	  a 1	  514	  204	  kr
NKV -‐1	  096	  626	  kr
Skillnad	  investering	  NKV

PayBack	  med	  kalkylränta FALSE

1/(1+0,XX) CWS	  Group Volym	  10	  000

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade
1 346	  340	  kr 0,947 327	  998	  kr 327	  998	  kr
2 346	  340	  kr 0,897 310	  627	  kr 638	  624	  kr
3 346	  340	  kr 0,849 294	  176	  kr 932	  800	  kr
4 346	  340	  kr 0,804 278	  596	  kr 1	  211	  396	  kr
5 346	  340	  kr 0,762 263	  841	  kr 1	  475	  238	  kr
6 346	  340	  kr 0,721 249	  868	  kr 1	  725	  106	  kr
7 346	  340	  kr 0,683 236	  635	  kr 1	  961	  741	  kr
8 346	  340	  kr 0,647 224	  103	  kr 2	  185	  844	  kr
9 346	  340	  kr 0,613 212	  234	  kr 2	  398	  078	  kr
10 346	  340	  kr 0,580 200	  994	  kr 2	  599	  072	  kr
11 346	  340	  kr 0,550 190	  349	  kr 2	  789	  422	  kr
12 346	  340	  kr 0,520 180	  268	  kr 2	  969	  690	  kr
13 346	  340	  kr 0,493 170	  721	  kr 3	  140	  412	  kr
14 346	  340	  kr 0,467 161	  680	  kr 3	  302	  092	  kr
15 346	  340	  kr 0,442 153	  117	  kr 3	  455	  209	  kr

Grundinvestering	   2	  610	  830	  kr
Summa	  a 3	  455	  209	  kr
NKV 844	  379	  kr
Skillnad	  investering	  NKV

PayBack	  med	  kalkylränta 10,06
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CWS Group AB Volym 15 000: NKV 2 900 735 sek, Payback 5,65år. 

 
 
 
Bilaga 5 CWS Group AB :Internräntemetod beräkning med 
interpolering 
 
CWS Group AB Volym 5 000 –  -1,66 procent Internränta 

 
CWS Group AB Volym 10 000 – 10,16 procent Internränta 

1/(1+0,XX) CWS	  Group Volym	  15	  000

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade
1 552	  463	  kr 0,947 523	  204	  kr 523	  204	  kr
2 552	  463	  kr 0,897 495	  495	  kr 1	  018	  700	  kr
3 552	  463	  kr 0,849 469	  254	  kr 1	  487	  953	  kr
4 552	  463	  kr 0,804 444	  402	  kr 1	  932	  355	  kr
5 552	  463	  kr 0,762 420	  866	  kr 2	  353	  221	  kr
6 552	  463	  kr 0,721 398	  577	  kr 2	  751	  797	  kr
7 552	  463	  kr 0,683 377	  468	  kr 3	  129	  265	  kr
8 552	  463	  kr 0,647 357	  477	  kr 3	  486	  742	  kr
9 552	  463	  kr 0,613 338	  545	  kr 3	  825	  287	  kr
10 552	  463	  kr 0,580 320	  615	  kr 4	  145	  902	  kr
11 552	  463	  kr 0,550 303	  635	  kr 4	  449	  537	  kr
12 552	  463	  kr 0,520 287	  555	  kr 4	  737	  092	  kr
13 552	  463	  kr 0,493 272	  326	  kr 5	  009	  418	  kr
14 552	  463	  kr 0,467 257	  903	  kr 5	  267	  321	  kr
15 552	  463	  kr 0,442 244	  244	  kr 5	  511	  565	  kr

Grundinvestering	   2	  610	  830	  kr
Summa	  a 5	  511	  565	  kr
NKV 2	  900	  735	  kr
Skillnad	  investering	  NKV

PayBack	  med	  kalkylränta 5,65

CWS	  Group Volm	  5	  000 Internräntan -‐1,66%

År a 1/(1+r)^n
1 151	  779	  kr 1,017 154	  341	  kr
2 151	  779	  kr 1,034 156	  947	  kr
3 151	  779	  kr 1,052 159	  596	  kr
4 151	  779	  kr 1,069 162	  290	  kr
5 151	  779	  kr 1,087 165	  030	  kr
6 151	  779	  kr 1,106 167	  815	  kr
7 151	  779	  kr 1,124 170	  648	  kr
8 151	  779	  kr 1,143 173	  529	  kr
9 151	  779	  kr 1,163 176	  458	  kr
10 151	  779	  kr 1,182 179	  436	  kr
11 151	  779	  kr 1,202 182	  465	  kr
12 151	  779	  kr 1,222 185	  545	  kr
13 151	  779	  kr 1,243 188	  677	  kr
14 151	  779	  kr 1,264 191	  862	  kr
15 151	  779	  kr 1,285 195	  101	  kr

2	  609	  742	  kr
Grundinvestering 2	  610	  830	  kr
Summa	  a 2	  609	  742	  kr
NKV -‐1	  088	  kr
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CWS Group AB Volym 15 000 –  19,74 procent Internränta

 
 
Bilaga 6 Kärcher AB: Nuvärdemetod och payback, beräkningar 
 
Kärcher AB Volym 5 000: NKV -654 915 sek, Payback utanför den ekonomiska 
livslängden. 

CWS	  Group Volm	  10	  000 Internräntan 10,16%

År a 1/(1+r)^n
1 346	  340	  kr 0,908 314	  397	  kr
2 346	  340	  kr 0,824 285	  401	  kr
3 346	  340	  kr 0,748 259	  078	  kr
4 346	  340	  kr 0,679 235	  184	  kr
5 346	  340	  kr 0,616 213	  493	  kr
6 346	  340	  kr 0,560 193	  802	  kr
7 346	  340	  kr 0,508 175	  928	  kr
8 346	  340	  kr 0,461 159	  702	  kr
9 346	  340	  kr 0,419 144	  973	  kr
10 346	  340	  kr 0,380 131	  602	  kr
11 346	  340	  kr 0,345 119	  465	  kr
12 346	  340	  kr 0,313 108	  446	  kr
13 346	  340	  kr 0,284 98	  445	  kr
14 346	  340	  kr 0,258 89	  365	  kr
15 346	  340	  kr 0,234 81	  123	  kr

2	  610	  404	  kr
Grundinvestering 2	  610	  830	  kr
Summa	  a 2	  610	  404	  kr
NKV -‐426	  kr

CWS	  Group Volm	  15	  000 Internräntan 19,74%

År a 1/(1+r)^n
1 552	  463	  kr 0,835 461	  386	  kr
2 552	  463	  kr 0,697 385	  323	  kr
3 552	  463	  kr 0,582 321	  800	  kr
4 552	  463	  kr 0,486 268	  749	  kr
5 552	  463	  kr 0,406 224	  443	  kr
6 552	  463	  kr 0,339 187	  442	  kr
7 552	  463	  kr 0,283 156	  541	  kr
8 552	  463	  kr 0,237 130	  734	  kr
9 552	  463	  kr 0,198 109	  182	  kr
10 552	  463	  kr 0,165 91	  182	  kr
11 552	  463	  kr 0,138 76	  150	  kr
12 552	  463	  kr 0,115 63	  596	  kr
13 552	  463	  kr 0,096 53	  112	  kr
14 552	  463	  kr 0,080 44	  356	  kr
15 552	  463	  kr 0,067 37	  044	  kr

2	  611	  041	  kr
Grundinvestering 2	  610	  830	  kr
Summa	  a 2	  611	  041	  kr
NKV 211	  kr
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Kärcher AB Volym 10 000: NKV 1 396 232 sek, Payback 8,43 år. 

 
 
 

Kärcher	  AB	  Volym	  5	  000

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade	  (a)
1 204	  943	  kr 0,947 194	  089	  kr 194	  089	  kr
2 204	  943	  kr 0,897 183	  810	  kr 377	  899	  kr
3 204	  943	  kr 0,849 174	  076	  kr 551	  975	  kr
4 204	  943	  kr 0,804 164	  856	  kr 716	  831	  kr
5 204	  943	  kr 0,762 156	  126	  kr 872	  957	  kr
6 204	  943	  kr 0,721 147	  857	  kr 1	  020	  814	  kr
7 204	  943	  kr 0,683 140	  026	  kr 1	  160	  840	  kr
8 204	  943	  kr 0,647 132	  611	  kr 1	  293	  451	  kr
9 204	  943	  kr 0,613 125	  587	  kr 1	  419	  038	  kr
10 204	  943	  kr 0,580 118	  936	  kr 1	  537	  975	  kr
11 204	  943	  kr 0,550 112	  637	  kr 1	  650	  612	  kr
12 204	  943	  kr 0,520 106	  672	  kr 1	  757	  284	  kr
13 204	  943	  kr 0,493 101	  023	  kr 1	  858	  307	  kr
14 204	  943	  kr 0,467 95	  672	  kr 1	  953	  979	  kr
15 204	  943	  kr 0,442 90	  606	  kr 2	  044	  585	  kr

Grundinvestering	   2	  699	  500	  kr
Summa	  a 2	  044	  585	  kr
NKV -‐654	  915	  kr

PayBack	  med	  kalkylränta	  (år) FALSE

Kärcher	  AB	  Volym	  10	  000

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade	  (a)
1 410	  544	  kr 0,947 388	  802	  kr 388	  802	  kr
2 410	  544	  kr 0,897 368	  210	  kr 757	  012	  kr
3 410	  544	  kr 0,849 348	  710	  kr 1	  105	  722	  kr
4 410	  544	  kr 0,804 330	  242	  kr 1	  435	  964	  kr
5 410	  544	  kr 0,762 312	  752	  kr 1	  748	  716	  kr
6 410	  544	  kr 0,721 296	  189	  kr 2	  044	  905	  kr
7 410	  544	  kr 0,683 280	  502	  kr 2	  325	  407	  kr
8 410	  544	  kr 0,647 265	  647	  kr 2	  591	  054	  kr
9 410	  544	  kr 0,613 251	  578	  kr 2	  842	  632	  kr
10 410	  544	  kr 0,580 238	  254	  kr 3	  080	  886	  kr
11 410	  544	  kr 0,550 225	  636	  kr 3	  306	  523	  kr
12 410	  544	  kr 0,520 213	  686	  kr 3	  520	  209	  kr
13 410	  544	  kr 0,493 202	  370	  kr 3	  722	  579	  kr
14 410	  544	  kr 0,467 191	  652	  kr 3	  914	  230	  kr
15 410	  544	  kr 0,442 181	  502	  kr 4	  095	  732	  kr

Grundinvestering	   2	  699	  500	  kr
Summa	  a 4	  095	  732	  kr
NKV 1	  396	  232	  kr

PayBack	  med	  kalkylränta	  (år) 8,43
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Kärcher AB Volym 15 000: NKV 3 453 944 sek, Payback 5,16 år.

 
 
 
Bilaga 7 Kärcher AB:Internräntemetod beräkning med 
interpolering 
Kärcher AB Volym 5 000 – 1,67 procent Internränta 

 
 

Kärcher	  AB	  Volym	  15	  000

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade	  (a)
1 616	  803	  kr 0,947 584	  137	  kr 584	  137	  kr
2 616	  803	  kr 0,897 553	  201	  kr 1	  137	  338	  kr
3 616	  803	  kr 0,849 523	  903	  kr 1	  661	  241	  kr
4 616	  803	  kr 0,804 496	  157	  kr 2	  157	  397	  kr
5 616	  803	  kr 0,762 469	  880	  kr 2	  627	  278	  kr
6 616	  803	  kr 0,721 444	  995	  kr 3	  072	  273	  kr
7 616	  803	  kr 0,683 421	  428	  kr 3	  493	  700	  kr
8 616	  803	  kr 0,647 399	  109	  kr 3	  892	  809	  kr
9 616	  803	  kr 0,613 377	  972	  kr 4	  270	  781	  kr
10 616	  803	  kr 0,580 357	  954	  kr 4	  628	  735	  kr
11 616	  803	  kr 0,550 338	  997	  kr 4	  967	  732	  kr
12 616	  803	  kr 0,520 321	  043	  kr 5	  288	  775	  kr
13 616	  803	  kr 0,493 304	  041	  kr 5	  592	  816	  kr
14 616	  803	  kr 0,467 287	  939	  kr 5	  880	  754	  kr
15 616	  803	  kr 0,442 272	  689	  kr 6	  153	  444	  kr

Grundinvestering	   2	  699	  500	  kr
Summa	  a 6	  153	  444	  kr
NKV 3	  453	  944	  kr

PayBack	  med	  kalkylränta	  (år) 5,16

Kärcher	  AB	  Volym	  5	  000
Internräntan 1,67%

År a 1/(1+r)^n Summa	  diskonterad	  (a) Ackumulerad	  (a)
1 204	  943	  kr 0,984 201	  577	  kr 201	  577	  kr
2 204	  943	  kr 0,967 198	  266	  kr 399	  843	  kr
3 204	  943	  kr 0,952 195	  009	  kr 594	  852	  kr
4 204	  943	  kr 0,936 191	  806	  kr 786	  658	  kr
5 204	  943	  kr 0,921 188	  655	  kr 975	  313	  kr
6 204	  943	  kr 0,905 185	  557	  kr 1	  160	  870	  kr
7 204	  943	  kr 0,891 182	  509	  kr 1	  343	  379	  kr
8 204	  943	  kr 0,876 179	  511	  kr 1	  522	  889	  kr
9 204	  943	  kr 0,862 176	  562	  kr 1	  699	  452	  kr
10 204	  943	  kr 0,847 173	  662	  kr 1	  873	  114	  kr
11 204	  943	  kr 0,833 170	  810	  kr 2	  043	  924	  kr
12 204	  943	  kr 0,820 168	  004	  kr 2	  211	  927	  kr
13 204	  943	  kr 0,806 165	  244	  kr 2	  377	  172	  kr
14 204	  943	  kr 0,793 162	  530	  kr 2	  539	  702	  kr
15 204	  943	  kr 0,780 159	  860	  kr 2	  699	  562	  kr

Grundinvestering 2	  699	  500	  kr
Summa	  a 2	  699	  562	  kr
NKV -‐62	  kr
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Kärcher AB Volym 10 000 – 12,67 procent Internränta

 
Kärcher AB Volym 15 000 –  21,64 procent Internränta 

 
 
Bilaga 8 Känslighetsanalys Kärcher AB 
 
 NKV≈0 Volym = 6598 
 
 

 
 

 

 

 

Kärcher	  AB	  Volym	  10	  000
Internräntan 12,67%

År a 1/(1+r)^n Summa	  diskonterad	  (a) Ackumulerad	  (a)
1 410	  544	  kr 0,888 364	  378	  kr 364	  378	  kr
2 410	  544	  kr 0,788 323	  402	  kr 687	  780	  kr
3 410	  544	  kr 0,699 287	  035	  kr 974	  815	  kr
4 410	  544	  kr 0,621 254	  757	  kr 1	  229	  573	  kr
5 410	  544	  kr 0,551 226	  109	  kr 1	  455	  682	  kr
6 410	  544	  kr 0,489 200	  683	  kr 1	  656	  365	  kr
7 410	  544	  kr 0,434 178	  116	  kr 1	  834	  480	  kr
8 410	  544	  kr 0,385 158	  086	  kr 1	  992	  566	  kr
9 410	  544	  kr 0,342 140	  309	  kr 2	  132	  875	  kr
10 410	  544	  kr 0,303 124	  531	  kr 2	  257	  406	  kr
11 410	  544	  kr 0,269 110	  527	  kr 2	  367	  933	  kr
12 410	  544	  kr 0,239 98	  098	  kr 2	  466	  031	  kr
13 410	  544	  kr 0,212 87	  067	  kr 2	  553	  098	  kr
14 410	  544	  kr 0,188 77	  276	  kr 2	  630	  374	  kr
15 410	  544	  kr 0,167 68	  586	  kr 2	  698	  960	  kr

Grundinvestering 2	  699	  500	  kr
Summa	  a 2	  698	  960	  kr
NKV 540	  kr

Kärcher	  AB	  Volym	  15	  000
Internräntan 21,64%

År a 1/(1+r)^n Summa	  diskonterad	  (a) Ackumulerad	  (a)
1 616	  803	  kr 0,822 507	  073	  kr 507	  073	  kr
2 616	  803	  kr 0,676 416	  863	  kr 923	  936	  kr
3 616	  803	  kr 0,556 342	  703	  kr 1	  266	  639	  kr
4 616	  803	  kr 0,457 281	  735	  kr 1	  548	  374	  kr
5 616	  803	  kr 0,376 231	  614	  kr 1	  779	  988	  kr
6 616	  803	  kr 0,309 190	  409	  kr 1	  970	  397	  kr
7 616	  803	  kr 0,254 156	  535	  kr 2	  126	  932	  kr
8 616	  803	  kr 0,209 128	  687	  kr 2	  255	  619	  kr
9 616	  803	  kr 0,172 105	  793	  kr 2	  361	  413	  kr
10 616	  803	  kr 0,141 86	  973	  kr 2	  448	  385	  kr
11 616	  803	  kr 0,116 71	  500	  kr 2	  519	  885	  kr
12 616	  803	  kr 0,095 58	  780	  kr 2	  578	  665	  kr
13 616	  803	  kr 0,078 48	  323	  kr 2	  626	  988	  kr
14 616	  803	  kr 0,064 39	  726	  kr 2	  666	  714	  kr
15 616	  803	  kr 0,053 32	  659	  kr 2	  699	  373	  kr

Grundinvestering 2	  699	  500	  kr
Summa	  a 2	  699	  373	  kr
NKV 127	  kr

Kärcher	  AB Förändring	  tvättpris
Volym	  NKV	  =	  0 10,990 0,176

Tvättpris	  sek 52
Volym	  (tvättar/år) 6598
Inbetalningar 343096
Tvättkostnad	  st 10,990
Volym	  (tvättar/år) 6598
Utbetalningar 72514
Inbetalningar 343096
Utbetalningar 72	  514	  kr
Inbetalningsöverskott	  (a) 270	  582	  kr
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Bilaga 9 Känslighetsanalys CWS Group AB 
 
NKV ≈ 0 Volym = 7790 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Kärcher	  AB	  NKV	  =	  0

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade	  (a)
1 270	  582	  kr 0,947 256	  252	  kr 256	  252	  kr
2 270	  582	  kr 0,897 242	  681	  kr 498	  932	  kr
3 270	  582	  kr 0,849 229	  828	  kr 728	  760	  kr
4 270	  582	  kr 0,804 217	  656	  kr 946	  417	  kr
5 270	  582	  kr 0,762 206	  129	  kr 1	  152	  546	  kr
6 270	  582	  kr 0,721 195	  212	  kr 1	  347	  758	  kr
7 270	  582	  kr 0,683 184	  874	  kr 1	  532	  632	  kr
8 270	  582	  kr 0,647 175	  083	  kr 1	  707	  714	  kr
9 270	  582	  kr 0,613 165	  810	  kr 1	  873	  525	  kr
10 270	  582	  kr 0,580 157	  029	  kr 2	  030	  554	  kr
11 270	  582	  kr 0,550 148	  713	  kr 2	  179	  266	  kr
12 270	  582	  kr 0,520 140	  837	  kr 2	  320	  103	  kr
13 270	  582	  kr 0,493 133	  378	  kr 2	  453	  481	  kr
14 270	  582	  kr 0,467 126	  314	  kr 2	  579	  795	  kr
15 270	  582	  kr 0,442 119	  624	  kr 2	  699	  419	  kr

Grundinvestering	   2	  699	  500	  kr
Summa	  a 2	  699	  419	  kr
NKV -‐81	  kr

PayBack	  med	  kalkylränta	  (år) 15,00

CWS	  Group	  AB	  kostnad	  per	  tvätt Förändring	  tvättpris
Volym	  NKV	  =	  0 18,407 3,238

Tvättpris	  sek 52
Volym	  (tvättar/år) 7790
Inbetalningar 405080

Tvättkostnad	  st 18,407
Volym	  (tvättar/år) 7790
Utbetalningar 143388

Inbetalningar 405080
Utbetalningar 143	  388	  kr
Inbetalningsöverskott	  (a) 261	  692	  kr
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Bilaga 10 Intervjuschema 
	  
Frågor som ställdes till Fikret Ulusoy 1 April 2014 
	  
Kan du börja med att förklara lite kort om företaget och hur det drivs idag? 
 
Sedan hade det vatt intressant och veta din bakgrund och hur du kom in i branschen? 
 
Vilka tjänster erbjuder Vetlanda Vägkrog idag? 
 
Ni har redan varit i kontakt med en leverantör. Hur långt har ni kommit och förklara 
gärna vad ni kommit fram till? 
 
Har ni varit i kontakt med miljökontoret på kommunen angående din idé? 
 
Finns det möjlighet att använda arbetskraft från restaurangdelen och hur mycket i så 
fall? 
 
Hur många anställda är ni idag? 
 
Hur ser ert avkastningskrav ut?  
 
Hur mycket eget kapital har ni tänkt satsa vid en eventuell investering? 
 
Vilken är den tänkta bolagsformen för den eventuella självtvätthallen, eller skall den 
ingå i Vetlanda Vägkrog AB? 
 
Kan vi ta del av offerten från Kärcher AB och är det okej att vi kollar upp en annan 
leverantör så vi kan prisjämföra dem? 
 
Frågor som ställdes till CWS Group AB 22 April 2014 
 

1/(1+0,XX) CWS	  Group Volym	  break-‐even

År a Nusummefaktor	  För	  WACC Summa	  diskonterad	  a Ackumelerade
1 261	  692	  kr 0,947 247	  833	  kr 247	  833	  kr
2 261	  692	  kr 0,897 234	  708	  kr 482	  541	  kr
3 261	  692	  kr 0,849 222	  277	  kr 704	  818	  kr
4 261	  692	  kr 0,804 210	  506	  kr 915	  324	  kr
5 261	  692	  kr 0,762 199	  357	  kr 1	  114	  681	  kr
6 261	  692	  kr 0,721 188	  799	  kr 1	  303	  480	  kr
7 261	  692	  kr 0,683 178	  800	  kr 1	  482	  280	  kr
8 261	  692	  kr 0,647 169	  331	  kr 1	  651	  610	  kr
9 261	  692	  kr 0,613 160	  363	  kr 1	  811	  973	  kr
10 261	  692	  kr 0,580 151	  870	  kr 1	  963	  843	  kr
11 261	  692	  kr 0,550 143	  827	  kr 2	  107	  670	  kr
12 261	  692	  kr 0,520 136	  210	  kr 2	  243	  880	  kr
13 261	  692	  kr 0,493 128	  996	  kr 2	  372	  876	  kr
14 261	  692	  kr 0,467 122	  164	  kr 2	  495	  040	  kr
15 261	  692	  kr 0,442 115	  694	  kr 2	  610	  735	  kr

Grundinvestering	   2	  610	  830	  kr
Summa	  a 2	  610	  735	  kr
NKV -‐95	  kr
Skillnad	  investering	  NKV

PayBack	  med	  kalkylränta 15,00
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Skulle ni kunna skicka en offert på en självtvätthall där samtliga tvättprogram som går 
att tillhandaha är inkluderade? 
Frågor som ställdes till Mats Adolfsson, Vetlanda Kommun, 26 Mars 2014 
 
Mats skulle du kunna beskriva din roll inom kommunens miljöfrågor? 
 
Hur ser kommunens miljöpolitik ut angående biltvättar? 
 
Hur är det i Vetlanda, har någon blivit bötfälld? 
 
Har kommunen planer på större kampanjer där ni försöker motarbeta ”fultvättar”? 
 
Frågor som ställdes till Fikret Ulusoy 16 Maj 2014 
 
Hur ser den nuvarande konkurrensen för självtvätthallar ut i Vetlanda? 
 
Vad har konkurrenterna för priser? 
 
Varför kommer folk börja tvätta bilen hos er? 
 
Finns det någon särskild anledning till det negativa resultatet 2013?? 
 
Bilaga 11 Rekommendationer till Vetlanda Vägkrog AB 
 
”Är en investering av självtvätthall lönsam för Vetlanda Vägkrog AB?” 
  
Efter våra beräkningar ansåg vi att det fanns utrymme i dagsläget för en investering av 

ytterligare en självtvätthall i Vetlanda. Den omsättningsökning som Mästertvätten i 

Vetlanda AB har haft de senaste åren påvisade en ökande aktiviteten kring tvätt av 

personbil i självtvätthallar, samt att den miljöpolitik som har bedrivs kommer antagligen 

vara till fördel. Med den data som vi fått av leverantörerna, CWS Group AB och 

Kärcher AB, samt med hjälp av den information som vi själva behandlade och 

sammanställde i våra kalkyler, så borde Kärcher AB väljas som leverantör. Detta då det 

avkastningskrav som vi räknade fram på 5,59 procent är betydligt lägre än den 

avkastningen som investeringen skulle generera. Enligt våra beräkningar så skulle 

självtvätthallen ge en avkastning på 12,67 procent vid en uppskattad volym på 10 000 

tvättar om året. För att få en jämförelse så kan denna avkastning jämföras med den 

genomsnittliga avkastningen på börsen som anses vara ett av de bästa 

investeringsalternativen189. Mellan 1990-2014 låg avkastningen på 5,6 procent190. En 

återbetalningstid på 8,43 år får också ses som tillfredsställande och en vinst på 1 396 

232 sek hade givit en god avkastning i de 15 år som investeringen är tänkt att generera 
                                                
189 www.avanza.se, Hög realavkastning de senaste 24 åren 
190 www.nasdaqomxnordic.com Genomsnittlig börsavkastning 1990-2013 



  
 

82 
 

inkomst. Den uppskattade volymen på 10 000 årliga tvättar baserades på Mästertvätten I 

Vetlanda AB’s årsredovisning, och en minimivolym där investeringen ger ett 0 resultat 

hade skett vid 6598 årliga tvättar, motsvarande cirka 18 tvättar om dagen. För CWS 

Group AB är avkastningen för samma volym 10,16 procent, återbetalningstiden 10,06 

år och den totala vinsten beräknat på 15 år 844 379 sek. 

 

Vår rekommendation blev följaktligen med ovan givna förutsättningar genomföra 

investeringen med Kärcher AB som leverantör.  

 

Vetlanda Vägkrog AB borde ha i åtanke att risken för nyetablering av nya aktörer är 

möjligt och då kan utfallet i lönsamheten förändras. 


