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Sammanfattning 

Författare: Jesper Boberg, Elinor Ekelin, Carla Hansen 

Handledare: Anders Jerreling 

 

Titel: Investeringar i privat och kommunal verksamhet- En studie om faktorer som påverkar 

investeringar  

 

Bakgrund och problem: Investeringsbeslut är långsiktiga och ligger till grund för en 

långsiktig strategi. Investeringsforskningen har fokuserats kring olika kalkyler som används 

vid finansiell utvärdering, vilka bör kompletteras med kvalitativ utvärdering. Därför ska inte 

fokus endast ligga på utförandet av kalkylmodeller. Mindre tid har ägnats åt att undersöka vad 

som initierar investeringsförslag och påverkar beslutsfattandet, vilket kommer belysas i denna 

uppsats.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att genom förståelse för verksamheternas 

investeringsprocesser, beskriva och förklara de faktorer som initierar och driver 

investeringsförslag vidare i processen. Uppsatsen belyser eventuella likheter och skillnader 

mellan kommunala och privata verksamheter. 

Metod: Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ forskningsansats genom fallstudier på en 

privat respektive en kommunal verksamhet. Det empiriska materialet har inhämtats genom 

semi-strukturerade intervjuer med personer med stor kunskap om investeringsverksamheterna 

på de valda studieobjekten.  

 

Resultat: Faktorerna ekonomi och konkurrenter hade störst inflytande under 

investeringsprocessen för båda verksamheterna. Lagstiftningen påverkade främst Arenastaden 

men också till viss del Holtab. I Arenastadens fall påverkades investeringarna även av kända 

profiler och marknadsföring. Den externa miljön inverkade på Arenastadens investeringar 

medan den interna miljön påverkade Holtab. 

 

Nyckelord: Investering, investeringsprocess, klassificering, kommunalt, privat.   
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Abstract 

Authors: Jesper Boberg, Elinor Ekelin, Carla Hansen 

Supervisor: Anders Jerreling 

 

Title: Investments in private and municipal agencies – A study about factors that affect 

investments 

Original title: Investeringar i privat och kommunal verksamhet- En studie om faktorer som 

påverkar investeringar 

Background: The decisions for investment are forward-looking and the base of a long-term 

strategy. The research within investment have focused on diverse formulas which are used in 

financial assessment, which also should be complemented with qualitative evaluation. 

Consequently, the focus should not only be on the execution of the formulas. Less time have 

been spent on research concerning what actually initiates the investment proposals and affects 

the decision-making. This will be highlighted in this essay. 

 

Purpose: The purpose of this study is through understanding for the agency's process of 

investment and its possible differences, describe and explain those factors which initiate and 

drive the proposal of investment further in the process. The essay highlights potential 

differences between public and private agencies. 

 

Method: The essay has been completed through a qualitative research point of view, through 

case studies on a private as well as on a public agency. The empirical material has been 

collected through semi-structured interviews with people who have great knowledge 

regarding the agencies of investment on the chosen object of study. 

 

Conclusion: The factors with the greatest influence during the process of investment were 

economy and rivals. Arenastaden was partially affected by the legislation and Holtab to a 

certain extent. In the case of Arenastaden, the investments were also affected by known 

athletics profiles and marketing. The external environment influenced Arenastaden's 

investments, while the internal environment affected the investments of Holtab. 

 

Keywords: Investment, investment process, classification, municipal, private.



 

 

iii 

 

Förord 

Uppsatsen inriktar sig mot investeringsämnet som ligger inom ramen för 

controllerfördjupningen. Med denna studie avslutar vi vårt tredje år på Linnéuniversitetet i 

Växjö och förbereder oss inför vårt fjärde och sista år på civilekonomprogrammet. 

 

Vi vill rikta ett tack till Holtabs VD Patrik Persson och ekonomichef Lars Lindahl för att ha 

gett oss en god inblick i Holtabs investeringsverksamhet. Vi vill även tacka projektledaren för 

Arenastaden Anders Franzén och Jan-Erik Johansson som är projektledare för High 

Performance Center i Arenastaden för att ha deltagit i intervjuer samt gett oss utförliga svar. 

Respondenterna från respektive verksamhet har gjort det möjligt att genomföra studien genom 

deras medverkande. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår examinator Elin Funck, vår handledare Anders Jerreling och 

våra opponenter som under arbetets gång har gett oss konstruktiv kritik som har varit till stor 

hjälp. 

 

Tack! 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, fredagen den 31 maj 2013. 

 

 

____________                                ___________                                   ___________                                                                               

Jesper Boberg Elinor Ekelin Carla Hansen  
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KAPITEL 1; INLEDNING  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av arbetets bakgrund som följs av en 

problemdiskussion. Vidare presenteras de frågeställningar som ska besvaras och uppsatsens 

syfte med tillhörande avgränsning. Det redogörs för arbetets teoretiska samt praktiska 

relevans och därefter beskrivs uppsatsens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

Större delar av världen drabbades av en finansiell kris år 2008. Sverige påverkades inte i lika 

stor utsträckning som USA men de svenska marknaderna tvingades vidta åtgärder. Enligt 

Statistiska centralbyrån 1 (2013) började de fasta bruttoinvesteringarna öka redan år 2009. 

Statistiska centralbyrån 2 (2013) definierar begreppet bruttoinvestering som en investering 

före avdrag av periodens kapitalförslitning. Dessa investeringar har följt produktionsökningen 

i konjunkturuppgången och ökat ständigt sedan krisen enligt Statistiska centralbyrån 1 (2013). 

Investeringar är en viktig faktor för både företag och samhälle då de bidrar till landets BNP-

tillväxt.  

 

Begreppet investering kan ha många olika innebörder varav det vanligaste enligt Andersson 

(2008) är att de beslut som fattas i samband med en investering ofta är långsiktiga. I 

jämförelse med produktkalkylering sträcker sig investeringens tidshorisont längre än 

produktkalkyleringens. Investeringsbeslutet som tas i nutid bör ge företaget framtida 

möjligheter. Beslutet om att investera ligger alltså inte till grund för en kortsiktig förändring 

utan snarare en långsiktig strategi. En investering är således en plan för vad företaget skall 

satsa kapital eller resurser på i framtiden. 

 

Enligt Braunerhjelm (2001) har handelshinder mellan olika länder minskat, vilket gör det 

lättare för företag att investera utomlands. Detta har lett till att under 1990-talet kunde en 

markant ökning av globala investeringar utläsas. Företags investeringsbeslut kan komma att 

påverka verksamheter och deras ekonomiska situation runt om i världen.  

 

Andersson (2008) menar att investeringsformen skiljer sig åt mellan olika företag och 

branscher. Gemensamt för företag inom alla branscher är långsiktigheten som samtliga 

investeringar grundar sig i. Den vanligaste formen av investering är när ett företag expanderar 
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sin verksamhet och företagets kapacitet ökar genom investeringen. I och med att dagens 

samhälle har stort fokus på miljön har många företag tvingats investera stora summor i 

miljöarbete. Trots att miljöinvesteringar är frivilliga kan företag känna sig tvingade att 

genomföra dem. Dessa investeringar kan även skilja sig från andra sorters investeringar 

eftersom miljöinvesteringar inte alltid ger en direkt ekonomisk vinst åt företaget. 

Andersson (2008) menar att på grund av långsiktigheten kan framtagandet av en 

investeringskalkyl vara problematisk då betalningar under olika tidsperioder inte går att 

jämföra rakt av. För att förenkla för företag har ett antal olika modeller som syftar till att 

underlätta investeringsbeslut utvecklats.  

1.2  PROBLEMDISKUSSION   

Investeringar genomförs varje dag och kan variera från inköp av nya datorer till 

nybyggnationer av fastigheter. Det finns många faktorer som bidrar till att investeringar 

initieras. Fjertorp (2010) identifierar mål som en kommuns investeringar syftar till att 

uppnå. Dessa mål innefattar bland annat att expandera, skapa attraktionskraft och göra 

anpassningar. 

 

Vid undervisning om investeringar menar Yard (2001) att fokus idag ligger på genomförandet 

av kalkylmodeller för att kunna utvärdera investeringen. I och med detta förbises delar av 

investeringsprocessen och studenten kan tro att finansiell utvärdering är det enda som behövs 

vid investeringsbedömning. I verkligheten kompletterar företag den finansiella utvärderingen 

med kvalitativ bedömning.   

 

Ett privat eller kommunalt bolag definieras efter vilket ägarförhållande som råder. Ett företag 

med en kommunal ägarandel som överstiger 50 procent klassificeras enligt Statistiska 

Centralbyrån (2012) som ett kommunalt bolag. Utöver skillnaderna i ägarförhållandena 

bedrivs bolagen med olika syften. Sveriges kommuner är självständiga och får enligt 

Kommunallag (KL 1991:900) bedriva näringsverksamhet så länge detta görs utan 

vinstintresse. Syftet ska vara att främja kommuninvånarnas intresse genom tillhandahållande 

av allmännyttiga anläggningar eller tjänster. Om ett aktiebolag ska verka i ett annat syfte än 

att generera vinst till ägarna så skall detta syfte beskrivas i bolagsordningen enligt 

Aktiebolagslag (ABL 2005:551)  
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Investeringar är ett ämne som engagerar forskare. En stor del av den forskning som 

genomförts om investeringar kretsar enligt Alkaraan och Northcott (2007) kring de olika 

kalkyler som används vid finansiell utvärdering. Mindre tid har ägnats åt att undersöka vad 

som initierar investeringsförslag och beslutsfattandet som föregår den finansiella 

bedömningen. Forskare och författare förespråkar olika investeringsprocesser. I denna uppsats 

beskrivs tre olika processer där en av likheterna är att investeringarna ska vara 

sammankopplade med företagets mål och strategi. 

Denna uppsats har som utgångspunkt att fastställa om de faktorer
1
 som påverkar och driver 

investeringen framåt genom investeringsprocessen skiljer sig åt mellan privata och 

kommunala verksamheter. För att nå denna förståelse anses det av stor vikt att ha god 

kännedom om respektive verksamhets investeringsprocess. Detta leder fram till följande 

problemformulering. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur ser investeringsprocessen ut i den utvalda privata respektive kommunala verksamheten? 

Vilka faktorer initierar förslag till investeringar hos de privata och kommunala 

verksamheterna samt vilka faktorer verkar för att driva förslagen vidare i 

investeringsprocessen? 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att genom förståelse för verksamheternas investeringsprocesser, 

beskriva och förklara de faktorer som initierar och driver investeringsförslag vidare i 

processen. Uppsatsen belyser eventuella likheter och skillnader mellan kommunala och 

privata verksamheter. 

1.5 AVGRÄNSNING 

Som beskrivet av Alkaraan och Northcott (2007) är kalkyler som används vid finansiella 

utvärderingar redan ett mycket undersökt och dokumenterat område. Kalkyler och 

kalkylmetoder kommer därav inte att beröras i denna studie även om finansiell bedömning är 

en del av investeringsprocessen.   

  

                                                 
1
 I detta arbete avses med faktor de omständigheter som råder vid investeringsförslags uppkomst samt de 

variabler som påverkar framdrivning av förslaget.  
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1.6 TEORETISK OCH PRAKTISK RELEVANS 

Uppsatsen har teoretisk relevans då investeringsprocessen idag är väldokumenterad. Det 

verkar dock saknas studier som syftar till att förklara varför investeringsförslag drivs vidare 

genom investeringsprocessen samt om det existerar skillnader mellan olika verksamheter. Vår 

intention med denna uppsats är att belysa detta område.  

 

Den praktiska relevansen innefattar att skapa en medvetenhet bland de undersökta företagen 

om vilka faktorer som spelar in när nya investeringsmöjligheter utforskas. Samt att de kan ge 

en bild om under vilka omständigheter investeringsmöjligheter skapas.  

1.7  DISPOSITION  

KAPITEL 1; INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens utgångspunkt och intresset som finns i att 

undersöka varför investeringsförslag drivs vidare genom investeringsprocessen. Vidare följer 

en beskrivning av syftet och de frågeställningarna som ska besvaras. Uppsatsen avgränsas och 

dess teoretiska och praktiska relevans motiveras.    

KAPITEL 2; METOD 

Här presenteras de begränsningar som görs i forskningen och en motivering till varför studien 

genomförts på de utvalda verksamheterna görs. De etiska aspekter som tagits hänsyn till vid 

intervjuer och publiceringen av företagsinformation presenteras sedan.  

KAPITEL 3; TEORI 

Teoridelen börjar med att behandla tre olika investeringsprocesser för att sedan presentera 

olika investeringsklassificeringar. Därefter beskrivs faktorer som påverkar investeringar.   

KAPITEL 4; EMPIRI 

Empirin inleds med beskrivningar av de valda företagens verksamheter med fokus på deras 

investeringar. Det följs av empirin från intervjuerna, som tar upp vilka faktorer som påverkar 

de fallstudieobjekten vid deras investeringsbedömning. 
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KAPITEL 5; ANALYS 

I detta avsnitt analyseras verksamheternas investeringar, först separat för att sedan följas av en 

jämförelse.  

KAPITEL 6; SLUTSATS 

I slutsatsen presenteras det resultat som studien genererat genom att frågeställningarna 

besvaras.   
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KAPITEL 2; METOD  

Inledningsvis i metodkapitlet presenteras den kvalitativa metod som studien genomförts 

utefter. Därefter följer en presentation av de tekniker som använts vid insamlingen av data. I 

detta kapitel redogörs och motiveras de metoder och val som genomförts. Avslutningsvis 

diskuteras kvalitetsmåtten, etiska överväganden görs och källkritik ges.    

2.1 METODVAL 

Den kvalitativa studien utmärker sig genom att ord är viktigare än siffror, därför har denna 

uppsats en kvalitativ utgångspunkt. Då faktorer som initierar och påverkar under 

investeringsprocessen ska förklaras, är intervjuer den bäst lämpade undersökningsmetoden. 

Genom intervjuer uppnås en djupare förståelse för hur respondenten upplever 

investeringssituationen och på så sätt genereras en god förståelse. Dessa djupgående 

intervjuer leder till att världen ses med samma ögon som respondenten enligt Bryman och 

Bell (2010). 

 

Alternativet till att genomföra en kvalitativ studie hade varit att istället göra en kvantitativ 

studie. Bryman och Bell (2010) menar att den kvantitativa studien med fördel består i enkäter 

och dataanalyser. Syftet för denna uppsats är att förklara vad som driver investeringsförslag 

vidare i investeringsprocessen. En kvantitativ studie hade varit genomförbar men det hade inte 

varit möjligt att uppnå samma djup i de svar som söks, därför har en kvalitativ metod valts.  

2.2 FALLSTUDIE 

En fallstudie innebär enligt Bryman och Bell (2010) att på detaljerad nivå studera ett fall. Det 

är en djupgående studie av exempelvis en organisation, person, plats eller händelse. 

Fallstudier associeras med kvalitativ forskning men kan vara en kombination av kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Yin (2007) menar att en fallstudiedesign är lämplig vid 

frågeställningar som utgår från ett “hur” eller “varför” perspektiv. Fallstudier är en fördelaktig 

undersökningsdesign när komplexa frågor, såsom investeringsbedömning, undersöks. 

Ytterligare skäl till att genomföra en fallstudie i uppsatsen är att studiens fokus ligger på 

aktuella händelser, investeringarna är genomförda förhållandevis nyligen, och att strategin 

inte kräver kontroll över det konkreta skeendet. Teman som nämns vara passande att fokusera 

på i fallstudier är beslut, organisationer och processer, vilka överensstämmer med syftet i 

denna uppsats.   
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En annan forskningsdesign som presenteras av Bryman och Bell (2010) är surveydesign, även 

kallat tvärsnittsdesign. I denna metod används främst enkäter eller strukturerade intervjuer för 

informationsinsamling. Denna uppsats syftar inte till att dra generella slutsatser utan att 

djupgående beskriva och förklara faktorer som påverkar vid investeringsbeslut i de valda 

organisationerna. Därmed är surveydesign inget lämpligt alternativ.  

En fallstudie kan enligt Yin (2007) designas på olika sätt beroende på undersökningstiden 

samt hur många undersökningsobjekt som finns. Investeringsfaktorer kommer i detta fall 

studeras i två verksamheter. Dessa ska sedan jämföras med varandra, vilket innebär att 

undersökningens design kommer bestå av två fallstudier. Fallstudier där ett flertal fall jämförs 

kallas multipla fallstudier.      

2.3VAL AV FALLFÖRETAG  

Uppsatsens empiriska del bygger på information från två verksamheters 

investeringsaktiviteter. Det viktiga i valet av studieobjekt för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte var att dessa skulle ha olika ägarstruktur, den ena verksamheten skulle vara privat och 

den andra kommunal. De två företagen som studien hade som intention att undersöka var det 

privatägda företaget Holtab och Arenastaden i Växjö AB, som ägs av Växjö kommun. 

Företagen valdes ut baserat på att de antogs bedriva en omfattande investeringsverksamhet 

samt att de är helt privatägda respektive helt kommunalägda. Båda företagen visade också 

intresse för att medverka i studien.  

Vid valet av fallföretag var som tidigare nämnt ägandeförhållandet och att en 

investeringsverksamhet bedrevs, de avgörande kriterierna för beslut. Ett företag skulle ägas 

privat och det andra skulle ägas kommunalt samt att båda skulle bedriva en 

investeringsverksamhet. Dock framkom det under arbetets gång att det kommunala bolaget vi 

tänkt undersöka inte var verksamt på ett sätt som var förenligt med vårt syfte. Bolaget 

Arenastaden i Växjö AB var helägt av kommunen men bedrev nästintill ingen 

investeringsverksamhet utan hade skapats av Växjö kommun, för att underlätta processen i 

byggnationen av Arenastaden. Fokus lades på kommunens investering i Arenastaden, det vill 

säga inte bolaget Arenastaden i Växjö AB utan utvecklingen av det markområde som kom att 

kallas Arenastaden. Istället för att fokusera på ägandestrukturen blev det väsentliga i vårt 

urval huruvida de verksamheter som undersökts drivits i kommunal eller privat regi.    
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2.4 DEDUKTIV ANSATS 

Det finns tidigare forskning inom det ämne som studerats i denna uppsats, därför har en 

deduktiv ansats valts. Bryman och Bell (2010) menar att den deduktiva ansatsen utgår från 

tidigare forskning för att deducera ett antal hypoteser. Ett antal intervjuer har genomförts med 

personer som arbetar med investeringar, för att med hjälp av denna empiri kunna besvara de 

frågeställningar som har ställts upp. Avslutningsvis har en slutsats formulerats med 

utgångspunkt i den tidigare forskningen samt det empiriska resultatet som intervjuerna gav.  

 

Ett induktivt utförande för denna uppsats hade varit att observera investeringsprocessen hos 

verksamheterna samt anledningarna till varför investeringarna genomförs. Med hjälp av dessa 

observationer hade det sedan varit möjligt att formulera en teori. Fortsättningsvis hade ett 

antal hypoteser kunnat formuleras som utgår från denna teori, för att testa empirin och sedan 

tolka detta i en slutsats. Bryman och Bell (2010) anser att den induktiva ansatsen lämpar sig 

bäst när tidigare forskning saknas. 

2.5 METOD FÖR DATAINSAMLING 

Investeringar är en komplex fråga och svaren behöver vara detaljerade för att analysen ska 

kunna genomföras. Uppsatsens empiriska del baseras därför på intervjuer som genomförts i de 

deltagande verksamheterna. 

2.5.1 INTERVJUER 

Bryman och Bell (2010) definierar tre intervjuformer; strukturerad, semi-strukturerad och 

ostrukturerad intervju. Den förstnämnda används vid kvantitativ forskning medan de andra 

passar en kvalitativ ansats. Den semi-strukturerade intervjuformen har använts för 

empiriinsamlingen eftersom den ger möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten utefter 

dennes svar. En semi-strukturerad intervju säkerställer att respondenten kan utveckla sitt svar 

samt ger möjlighet att som frågeställare vid behov kunna förtydliga en fråga. Intervjutypen 

innebär också att frågorna inte behöver framföras i en viss ordning, vilket ökar flexibiliteten i 

intervjuerna. Frågorna upprättades i en intervjuguide som fungerar som en referensram men 

där det finns möjlighet att variera frågornas ordning eller formulering vid intervjutillfället. En 

strukturerad intervju begränsar intervjuaren till att enbart ställa förutbestämda frågor i en viss 

ordning till alla respondenter. Detta minskar risken för fel som kan uppstå på grund av 

intervjuaren. Formen på denna uppsats kräver öppenhet i frågorna för att uppfylla syftet och 

skapa förståelse för ämnet, därmed är inte strukturerade intervjuer lämpliga.  
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Bryman och Bell (2010) liknar den ostrukturerade intervjun med ett samtal där intervjuaren 

berör vissa teman eller ställer endast en fråga som respondenten får svara fritt på. Detta passar 

inte uppsatsens inriktning eftersom empirin har studerats utifrån den insamlade teorin. Det 

fanns specifika frågor som behövde besvaras för att studiens syfte skulle uppnås. Teorin om 

investeringsfaktorer är omfattande och det räcker inte med att enbart diskutera investeringar 

som tema för att få användbara svar. Då syftet är att jämföra två företag krävs det att frågorna 

är lika för båda företagen, vilket utesluter ostrukturerade intervjuer.   

Vid insamlingen av empiriskt material har tre intervjuer med fyra personer genomförts. 

Intervjutiden för dessa varierade mellan en och två timmar. Intervjuerna var tänkt att 

genomföras med två representanter från varje företag med insyn i investeringsverksamheten. 

Intentionen vid intervjuerna var att dessa skulle hållas enskilt med företrädare för varje 

verksamhet för att på så sätt få en större bredd i vår empiri. Holtab hade dessvärre inte 

möjligheten att medverka vid två olika tillfällen, därför intervjuades företagets VD Patrik 

Persson samt ekonomichefen Lars Lindahl samtidigt. Anders Franzén som är projektledare för 

Arenastaden och Jan-Erik Johansson som är projektledare för High Performance Center i 

Arenastaden intervjuades vid två olika tillfällen. För att förtydliga respondenternas roll inom 

projektet Arenastaden, är dessa personer anställda av kommunen och inte representanter för 

bolaget Arenastaden i Växjö AB. De frågor som har ställts under intervjuerna behandlar bland 

annat mål och strategier samt nyligen genomförda investeringar och verksamhetens 

investeringsprocess.  

Vid kvalitativa intervjuer sker vanligtvis enligt Bryman och Bell (2010) inspelning av 

intervjuerna för att intervjuaren ska kunna fokusera på frågorna och inte på att anteckna. 

Bryman och Bell (2010) betonar dock att det finns en risk att respondenten agerar annorlunda 

vid inspelning av en intervju. För att minimera den risken valdes istället att anteckna. Vid 

intervjutillfällena medverkade minst två intervjuare, en uppdelning gjordes så att en person 

ledde intervjun och de andra antecknade svaren. De som antecknade fick naturligtvis ställa 

följdfrågor om de missade något eller ansåg att ett svar var otydligt. Med minst två intervjuare 

närvarande vid intervjuerna bedömdes risken för feltolkning eller att missa information som 

försumbar.     

En alternativ insamlingsmetod av empirisk data för att få samma djup som vid intervjuer hade 

varit att genomföra observationer på de valda verksamheterna. Bryman och Bell (2010) 

nämner ett antal fördelar med denna teknik såsom att den blir en direkt observation av hur den 
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studerade beter sig i en specifik situation. Det minskar risken för felaktig information från den 

intervjuade på grund av att denne vill försköna verkligheten eller minns fel. Eftersom att 

uppsatsens syfte i det här fallet inte är beroende av beteendestudier väljs observationer bort. 

Observationer valdes också bort baserat på tidsaspekten. En investering är en process som kan 

vara lång, vilket gör att det inte finns möjlighet att följa den i denna studie.     

2.6 KVALITETSKRITERIER 

Yin (2007) beskriver fyra kriterier som används vid bedömning av fallstudiers kvalitet. Dessa 

är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

 

Begreppsvaliditet uppnås enligt Yin (2007) genom att genomföra två steg. Först ska specifika 

förändringstyper som ska studeras väljas samt kopplas till undersökningens syfte. Vidare ska 

det framgå att de valda måtten speglar de typer av förändringar som valts. Det finns tre sätt att 

uppfylla detta kriterium, genom att använda flera empiriska källor, skapa en beläggskedja 

eller låta en nyckelinformant granska fallstudierapporten innan den är färdigställd. Med 

beläggskedja menas att en extern observatör granskar fallstudierapporten. Intern validitet 

bedömer om de antaganden som en forskare antar utifrån en intervju eller källmaterial är 

hållbara samt om slutsatserna är korrekta. Yin (2007) menar att mönsterjämförelse är en 

teknik som hjälper forskaren att uppfylla detta kriterium. Mönsterjämförelse innebär att 

forskaren jämför det empiriska materialet med det teoretiska. Om det finns likheter stärks den 

interna validiteten. Extern validitet avgör om undersökningens resultat är möjligt att 

generalisera och tillämpa inom andra områden. Reliabilitet innebär att resultatet inte ska 

ändras om samma fallstudie genomförs vid ett annat tillfälle. Detta kriterium syftar till att 

minimera fel i en undersökning. Genom att dokumentera tillvägagångssättet så noggrant som 

möjligt, minskar osäkerhet hos läsaren när det gäller undersökningens reliabilitet.  

 

Två personer på varje verksamhet har intervjuats, vilket innebär att flera empiriska källor har 

använts, detta för att uppnå kriteriet begreppsvaliditet. För att stärka kriteriet intern validitet 

har mönsterjämförelser genomförts, där det hittades likheter mellan de teoretiska 

investeringsprocesserna och verksamheternas investeringsprocess. I denna uppsats förses 

läsaren med detaljerade beskrivningar för att ha möjligheten att avgöra i vilken utsträckning 

det går att tillämpa uppsatsens slutsatser i andra situationer, vilket förstärker extern validitet. 

För att uppnå kriteriet reliabilitet har utförliga redogörelser gjorts för de processer som har 

tillämpats samt varför tillvägagångssätten valts.  
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2.7 KÄLLKRITIK  

Teoridelen har till stor del baserats på vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Insamlingen av 

det teoretiska materialet har granskats kritiskt innan användandet. Genom att använda flera 

källor har det varit möjligt att jämföra och förstärka informationens pålitlighet. Dessutom 

har hänsyn tagits till när källorna publicerats för att undvika oaktuell information. 

 

De vetenskapliga artiklarna har publicerats i akademiska tidsskrifter och facklitteraturen är till 

största del fördjupningsböcker inom investeringsområdet. I den utsträckning som det har varit 

möjligt har informationen sökts upp i artiklarnas respektive böckernas källor. 

 

Den empiriska delen har grundats på kvalitativa intervjuer, där frågorna har baserats på det 

teoretiska materialet. Intervjufrågorna har valts för få fram information som inte finns 

tillgänglig för allmänheten men som inte kan skada företaget vid publicering.  

Vid insamlingen av teoretiskt och empiriskt material har ett objektivt förhållningssätt antagits, 

vilket innebär att religiösa, politiska, etniska eller dylika faktorer har undvikits vid insamling 

och bearbetning av material.      

2.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Ett etiskt övervägande som bör göras i forskningsstudier är huruvida de företag eller personer 

som studeras ska erbjudas anonymitet. Ett exempel skulle enligt Bryman och Bell (2010) vara 

att byta ut personer och företags riktiga namn mot fingerade för att läsaren inte ska kunna 

identifiera dem. De företag som ingår i denna studie och respondenterna har erbjudits 

möjligheten till anonymitet. Respondenterna såg inget behov av att vara anonyma. Därför 

nämns respondenterna efter deras riktiga namn och inte fingerade namn eller yrkesroll.  

Företagen har erbjudits möjligheten att läsa de delar som innehåller information från 

intervjuerna innan den slutliga uppsatsen presenteras. Detta är ett sätt att säkerställa att 

informationen har framställts på ett korrekt sätt samt återspeglar de åsikter respondenten 

framförde under intervjun.   
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KAPITEL 3; TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel beskrivs kommunala respektive privata verksamheter. Dessutom redogörs 

investeringsbegreppet, investeringsprocesser samt olika investeringsklassificeringar. Vidare 

presenteras faktorer som påverkar företags investeringar, därpå sammanställs teorin och i 

vilket syfte den använts.   

3.1 KOMMUNAL VERKSAMHET 

Konkurrensverket (2004) definierar offentliga aktörer i en studie som syftar till att föreslå 

förbättringar av offentliga och privata bolags möjligheter. Denna definition innebär att en 

offentlig aktör är ett företag med majoritetsägande av kommun eller landsting. 

Statistiska centralbyrån (2012) genomför årligen en undersökning av offentligt ägda bolags 

ekonomi. I rapporten definieras offentliga bolag efter hur stor ägarandel den offentliga sektorn 

innehar i företaget. Till offentliga bolag räknas företag där den offentliga sektorn äger minst 

50 procent. Är minst hälften av den offentliga ägda delen kommunalägd klassas bolaget som 

kommunalt. Ett bolag är statligt i de fall staten innehar minst 50 procent av den offentligt ägda 

delen, annars är det kommunägt eller landstingsägt. År 2011 uppgick omsättningen för 

Sveriges 1696 kommunala bolag till 185 miljarder kronor. Företagsformen för de kommunala 

bolagen varierar men det vanligaste är att de drivs som aktiebolag. Överlämnas ansvaret över 

ett område från kommunen till ett aktiebolag med direkt eller indirekt kommunalt ägande har 

kommunfullmäktige enligt Kommunallag (KL 1991:900) vissa skyldigheter. De ska bland 

annat fastställa kommunens ändamål, utse alla bolagets styrelseledamöter och en 

lekmannarevisor samt medverka vid betydelsefulla eller principiellt viktiga beslut. 

3.2 PRIVAT VERKSAMHET 

Szulkin (1989) menar att privata företag styrs av marknaden, medan den offentliga sektorn 

styrs av politiska beslut. Det som avgör om ett företag ska kategoriseras som privat eller 

offentligt är ägandeformen. Företag som drivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte 

är enligt Svenskt Näringsliv (2011) näringsverksamheter.        

3.3 INVESTERINGSBEGREPPET 

En investering innebär att konsumtionen minskar i nuläget med ändamålet att öka framtidens 

konsumtion och produktion. Det betyder att alla beslut som innebär att utrymmet för 



14 

 

konsumtion minskar men som förväntas öka framtidens avkastning bedöms som investeringar 

(Olve & Samuelson, 2008).  

Investeringsbegreppet definieras av Yard (2001) som en resursuppoffring i utbyte mot 

framtida överskott. Mellan resursuppoffringen och investeringens överskott ska det finnas ett 

tidsavstånd. Bergknut et al. (1993) definierar investeringsbeslutet som ett utnyttjande av 

resurser som ska förverkliga framtida mål. Det innebär att företag gör uppoffringar i nutid för 

att kunna uppnå framtida mål och visioner. En investering bör genomföras om dess nuvarande 

alternativutnyttjandevärde är lägre än det värde investeringen förväntas ge upphov till. Det är 

individuellt vad ett företag anser vara en investering men tiden och värdet är de främsta 

avgörande faktorerna. Understiger resursens nyttjandetid två eller tre år klassas den vanligtvis 

inte som en investering.   

Innan en investering genomförs måste ledningen försäkra sig om att investeringen är lönsam, 

kan finansieras samt är förenlig med bolagets eller koncernens affärsidé och strategier. Detta 

innebär att investeringar måste samordnas och beslutas centralt, även i koncerner. Genom att 

kontrollera investeringsvolym och investeringsinriktning, kan ledningen påverka koncernens 

framtida resurssammansättning (Olve och Samuelson, 2008).      

Ett företags materiella och immateriella resurser, struktur och inriktning kan ses som resultatet 

av ackumulerade investeringar, då en investering är en tillgång. När en investering är 

genomförd har den en begränsad alternativanvändning och andrahandsvärde, det vill säga 

investeringar är inte omvändbara. Investeringsbeslut är ett av de viktigaste besluten som 

företagsledningen bör fatta. Genom investeringar har ledningen ett inflytande på företagets 

framtida inriktning (Olve och Samuelson, 2008).  

3.4 INVESTERINGSPROCESSEN 

Arwidi och Yard (1986) menar att ett företags planeringsprocess för investeringar bör 

överensstämma med den strategi företaget tillämpar. Vidare poängteras att eftersom 

planeringsprocessen påverkar vilka investeringsalternativ som utvärderas och sätter normer 

för investeringar så bör denna uppmärksammas. 

Thompson och Tuder (refererat i Butler et al.1991) beskriver fyra sätt på vilka beslut kan 

fattas. De kan baseras på genomförda beräkningar eller på bedömningar som görs av faktorer 

som inte är kvantifierbara. Ett beslut kan kompromissas fram eller slutligen tas godtyckligt 

eller utan grund när det finns osäkerhet vid beslutssituationen. 
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Investeringsprocessen har beskrivits av ett antal författare inom investeringslitteraturen. 

Nedan presenteras tre exempel som tillämpas i denna uppsats. 

Bhimani et al. (2008) beskriver investeringsprocessen i sex steg. Processen börjar med att 

utifrån företagets strategi identifiera vilka typer av investeringar som är nödvändiga att 

genomföra för att företagets mål ska kunna uppfyllas. Steg två är att genomföra en granskning 

av investeringar företaget kommit fram till överensstämmer med dess strategi och mål. De 

investeringar som uppfyller denna granskning går vidare till det tredje steget i 

investeringsprocessen, informationsinsamlingssteget. Det innebär att information samlas in 

om de inbetalningar och utbetalningar som de utvärderade investeringarna förmodas generera. 

Informationen är främst finansiell men även icke-finansiell information, som exempelvis 

kvalitets- och säkerhetsaspekter, kan tas med vid investeringsbedömningen. Nästa steg är att 

välja ut den eller de investeringar som ska genomföras, detta baserat på det projekt som 

förväntas ge störst överskott till företaget. Den finansiella analysen kompletteras med en icke-

finansiell och kvalitativ analys som tar hänsyn till andra faktorer än enbart finansiella. Steg 

fem är att finna intern eller extern finansiering till investeringen. Finansieringsfrågan kan 

ibland förekomma investeringsbeslutet. Avslutningsvis i investeringsprocessen genomförs 

och utvärderas investeringen. Investeringen kan granskas under och efter dess genomförande 

så att det säkerställs att den håller sig inom budget. Investeringsprocessen enligt Bhimani et 

al. (2008) sammanfattas i figur 1.   

Utifrån sin teoretiska referensram sammanställer även Fjertorp (2010) investeringsprocessen. 

Den beskrivs i åtta steg och börjar med precisering av målet för handlandet. Detta följs av val 

av mått för måluppfyllelse, sökande och precisering av handlingsalternativ, kartläggning av 

alternativens konsekvenser, värdering av alternativens konsekvenser, beslut, genomförande 

och kontroll av implementering samt slutligen utvärdering. Investeringsprocessen enligt 

Fjertorp (2010) sammanfattas i figur 2. 

Identifiering av 
investeringstyp  

Granskning av 
investering  

Informationsinsamling Val av investering  Finna finansiering 
Genomförande och 

utvärdering   

Figur 1. Investeringsprocess, egen figur inspirerad av Bhimani et al (2008). 
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Yard (2001) definierar kortfattat investeringsprocessen i sju steg: initiering, utveckling, 

förankring, framdrivning, beslut, genomförande och uppföljning. Processen som föregår 

investeringsbeslutet, där investeringen utvärderas efter finansiella kalkylmodeller, har ofta 

pågått under en tid. En investering som kalkylmässigt visar lönsamhet är i sig inget tillräckligt 

argument för att den ska genomföras. Kalkylens betydelse vid investeringsbeslutet går att 

härröra till investeringens storlek, frekvens och hur hög tillförlitlighet som kan tillskrivas 

kalkylen. Vid en investering av mellanstorlek i företaget där kontexten känns igen från 

tidigare blir kalkyler ett betydelsefullt beslutsunderlag. Vid stora investeringar med inverkan 

på företagets framtid läggs inte samma vikt vid kalkyler, även om de ändå genomförs med 

komplettering av känslighetsanalyser. Istället görs en strategisk analys av hela 

beslutssituationen. Mellan initiering och genomförande i investeringsprocessen sker både 

kvantitativ och kvalitativ bedömning. Investeringen utvärderas efter om den uppfyller de 

kravnivåer som ställts i kalkylerna, exempelvis på återbetalningstid och kapitalvärde, samt 

efter vilken strategisk betydelse den har. De styrsystem som tillämpas påverkar hela 

investeringsprocessen, som exempelvis att ett uppställt krav på återbetalningstid kan få 

anställda att inte utvärdera investeringar som inte uppfyller detta. Investeringsprocessen enligt 

Yard (2001) sammanfattas i figur 3.    

Ovan presenterades tre olika investeringsprocesser, ur dem kan utläsas att det finns många 

likheter mellan dem men även vissa skillnader kan urskiljas. Investeringsprocesserna 

innehåller sex till åtta steg. Både investeringsprocesserna enligt Bhimani et al. (2008) och 

Fjertorp (2010) inleds med att ett investeringsbehov identifieras för att företaget ska nå sina 

uppsatta mål medan det första steget enligt Yard (2001) enbart benämns som initiering. I nästa 

steg skiljer sig processerna delvis åt, Bhimani et al. (2008) menar att investeringen bör 

granskas och Fjertorp (2010) anser att i nästa steg identifieras mått för måluppfyllelse medan 

Precisering av 
målet för 

handlandet  

Val av mått för 
måluppfyllelse 

Sökande och 
precisering av 
handlingsalter-

nativ 

Kartläggning av 
alternativens 
konsekvenser 

Värdering av 
alternativens 
konsekvenser 

Beslut 
Genomförande 
och kontroll av 
implementering 

Utvärdering 

Initiering Utveckling Förankring Framdrivning Beslut Genomförande Uppföljning 

Figur 2. Investeringsprocess, egen figur inspirerad av Fjertorp (2010). 

Figur 3. Investeringsprocess, egen figur inspirerad av Yard (2001). 



 

 

17 

 

Yard (2001) menar att investeringen utvecklas i steg två. Bhimani et al. (2008) och Fjertorp 

(2010) överensstämmer i detta steg då de menar att det är relevant att ta hänsyn till företagets 

mål och strategi vid investeringsbedömningen. Yard (2001) är ensam om att belysa 

investeringens utveckling som en del av processen. Gemensamt för processerna är att 

beslutssteget inte är det sista, utan i alla processer efterföljs detta av genomförande och 

utvärdering. Bhimani et al. (2008) har även ett steg som innebär att finna intern eller extern 

finansiering, vilket kan genomföras både innan och efter beslutsfattandet. I alla processer 

finns steg för informationsinsamling, som syftar till att underlätta beslutet. Enligt samtliga 

processer bör investeringen uppfylla vissa krav för att genomföras. 

3.5 INVESTERINGSKLASSIFICERINGAR 

En investering kan enligt Bergknut et al. (1993) delas in efter om den är offentlig eller privat, 

vilket nu kommer presenteras djupare. 

3.5.1 PRIVATA INVESTERINGAR 

Vid varje investering finns det enligt Segelod (1986) ett behov av att klassificera och 

kategorisera investeringar för att differentiera dem från varandra. Att investeringar skiljs från 

varandra samt har olika betydelse och innebörd för företaget gör att de kan bedömas med 

något olika kriterier. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid investeringar är enligt Bierman och 

Smith (refererat i Alpenberg och Karlsson, 2005) att se om investeringen är beroende eller 

oberoende. En beroende investering har samröre med tidigare investeringar medan en 

oberoende investering saknar tydliga kopplingar till vad företaget har valt att investera i 

tidigare.  

Statens industriverk (1983) behandlar olika kategorier av materiella investeringar. Det finns 

kapacitetshöjande investeringar, rationaliserings- och ersättningsinvesteringar eller 

investeringar med ett kombinerande syfte. Till materiella investeringar hör också så kallade 

miljövårdsinvesteringar, investeringar som bidrar till förbättringar i främst den externa miljön. 

Som icke-materiella investeringar nämns bland annat forskning och utveckling samt 

marknadsinvesteringar. Forskning och utveckling kan vara forskningsinsatser, 

produktutveckling, utrustning och forskarlöner. Till marknadsinvesteringar räknas aktiviteter 

som reklam, förvärv med betoning på goodwill samt prissänkningar för att nå en ny marknad. 

Bergknut et al. (1993) delar in investeringar i fyra typer. De grupperas efter produkt, funktion, 

fysisk resurs eller från ett ekonomiskt perspektiv. Den sistnämnda klassen innehåller 
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expansions-, ersättnings-, rationaliserings- och desinvesteringar. En expansionsinvestering är 

motsatsen till en desinvestering och innebär utökning av kapaciteten eller produktsortimentet 

samt lansering på en ny marknad. Vid en ersättningsinvestering behålls den tillgängliga 

kapaciteten men utrustningen byts ut. Rationaliseringsinvesteringar syftar till att sänka 

kostnader genom att investera.  

En uppdelning av investeringar görs av Honko (refererat i Alpenberg och Karlsson, 2005) där 

investeringarna kategoriseras utifrån hur de påverkar företaget och vad som är syftet med 

investeringen ur företagets synvinkel. Skillnad görs mellan inriktningsinvesteringar och 

anpassningsinvesteringar. Anpassningsinvesteringar syftar till att anpassa företaget till den 

strategi företaget har valt. Inriktningsinvesteringar genomförs istället när företaget vill byta 

riktning, till exempel börja producera nya produkter.  

Alpenberg och Karlsson (2005) konstaterar att investeringsklassificeringar kan variera 

avsevärt mellan företag, nedan sammanställer dock Alpenberg och Karlsson (2005) de 

vanligaste investeringsklassificeringarna; 

• Expansionsinvestering, avser investeringar i antingen ökad kapacitet för befintliga 

produkter eller ökad kapacitet för att börja producera nya produkter. 

• Kvalitetsförbättrande investeringar, investeringar som syftar till att öka kvaliteten i 

befintlig produktion. 

• Rationaliseringsinvesteringar, investeringen används främst för att minska 

kostnaderna i befintlig produktion ofta genom mekanisering. 

• Investeringar i inre och yttre miljö, en investering som tidigare ofta skedde på grund 

utav lagar och regler men som på senare tid även kommit att inkludera investeringar 

som syftar till att skapa goda arbetsförhållanden.  

• Ersättningsinvesteringar, investeringarna genomförs för att ersätta gammal och sliten 

produktionsutrustning. 

• Försörjnings- och serviceinvesteringar, investeringen är ofta av slaget ”biinvestering” 

till en större investering. Ett exempel är fläktutrustning till en producerande maskin. 

• Forskning- och utvecklingsinvesteringar. Investeringar inom denna kategori berör 

främst process- och produktutveckling. 

• Strategiska investeringar, långsiktiga investeringar som ofta är svårbedömda med 

avseende på framtida inbetalningsöverskott, berör ofta forskning och utveckling. 
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Alpenberg och Karlsson (2005) konstaterar att även om det inom investeringslitteraturen finns 

en stor mångfald av kategorier för investeringar är klassificeringen av ett företags 

investeringar av stor betydelse då den kan innebära att investeringen bedöms utifrån olika 

kriterier. 

En strategisk investering definieras i Alkaraan och Northcott (2007) som en investering med 

hög risk, svårkvantifierbar output och med påverkan på företaget under en lång period. I 

Butler et al. (1991) studeras strategiska investeringar. Där framkommer att tiden som 

föreligger ett investeringsbeslut i studiens tre deltagande företag tidsmässigt skiljer sig mellan 

ett och sju år. I företaget med den längre tidsfristen minskade stödet för den undersökta 

investeringen ju längre tiden gick. 

Alkaraan och Northcott (2007) tar upp ett antal kontrollmekanismer som påverkar företag i 

deras bedömning om de ska genomföra en strategisk investering eller inte. 

Kontrollmekanismerna föregår den formella finansiella utvärderingen av investeringen som 

ofta genomförs i slutet av processen. De indikerar om investeringsbedömningen ska 

fortskrida. Strategiska investeringar karaktäriseras av hög osäkerhet eftersom det genom 

investeringsprocessen råder brist på information. Det räcker inte med endast finansiell 

information för utvärdering. 

Elsässer (1984) menar att en stabil position på marknaden uppnås genom att företag genomför 

marknadsinvesteringar, vilket är en process över tiden. En marknadsinvestering kan vara 

generell eller specifik och kan utgöras av olika delinvesteringar. Generella investeringar syftar 

till att utveckla kunskap om samt sprida information om företaget på marknaden. Genom 

denna typ av investering har företag möjlighet att skapa tillförlitlighet hos kunderna och göra 

sig kända på marknaden. Specifika marknadsinvesteringar syftar till att skapa relationer med 

kunder, leverantörer och distributörer. Relationer med företagets intressenter underlättar 

investeringar i nya relationer. Generella och specifika marknadsinvesteringar är 

sammankopplade genom att generella investeringar fungerar som bas och möjliggör för 

företaget att utföra lönsamma specifika investeringar.  

Interna och externa marknadstillgångar beskrivs av Elsässer (1984). Kunskap som avser 

exempelvis marknadsförhållanden, är en viktig intern marknadstillgång för företaget och finns 

lagrad inom organisationen. Uppbyggnads- och inlärningsprocessen som krävs för att de 

anställda ska utveckla sin kunskap om företaget, produkter, marknaden och kunderna är en 

investering som skapar interna marknadstillgångar. Styrsystem, lager, leveransförmåga och 
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sortiment är exempel på andra sorters interna marknadstillgångar. Dessa har ett inflytande på 

företagets problemslösnings- och överföringsförmåga, vilket påverkar företagets roll och 

position på marknaden.  

Elsässer (1984) definierar relationen mellan företag och andra aktörer i nätverket, såsom 

kunder, distributörer och agenter, som den främsta externa marknadstillgången. Potentialen i 

relationerna och de externa resurserna företaget får tillgång till via relationerna är det 

väsentliga i denna typ av marknadstillgångar. Exempelvis genererar relationer med kunder 

försäljning. 

Produktionsinvesteringar är enligt Elsässer (1984) en process över tiden som har i syfte att 

höja eller effektivisera företagets produktionskapacitet. Marknadsinvesteringar avser en 

investeringsprocess som syftar till att höja eller effektivisera företagets marknadskapacitet. 

Grundinvesteringen uppstår i den inledande fasen och följs av eventuella kompletterande eller 

expanderande investeringar. Produktionsinvesteringar är exempel på dessa, då de genomförs 

efter att marknadsinvesteringen har utförts. Denna investering kan ses som en komplettering 

av marknadsinvesteringen, en expansion av verksamheten samt en kombination av marknads- 

och produktionsinvesteringar. Det finns skillnader mellan marknads- och 

produktionsinvesteringar. Till exempel är det lättare att avgränsa grundinvesteringen i 

produktionsinvesteringar, då det är lättare att se när kostnadsflödet övergår från investering 

till underhåll. En annan skillnad är att det är lättare att budgetera för resursåtgången vid 

produktionsinvesteringar. Detta då kostnaden för en investering i en maskin kan beräknas 

lättare än kostnaden för att återskapa förtroendet i en kundrelation. 

3.5.2 KOMMUNALA INVESTERINGAR 

Fjertorp (2010) beskriver investeringsverksamheten i fyra svenska kommuner. Fyra 

övergripande mål kommunerna kan ha med investeringar är att expandera verksamheten, 

uppnå attraktionskraft, förnya sig och anpassa sig. Genom sammanställning av det empiriska 

och teoretiska materialet klassificeras fyra investeringstyper: expansions-, image-, 

anpassnings- och reinvesteringar. I dessa finns ett antal investeringsklasser, som ytterligare 

specificerar kategorierna. Den förstnämnda handlar om servicenivå och syftar till att 

tillhandahålla ny service eller expandera den service som redan erbjuds. Detta innebär att 

lägga till något som inte tidigare funnits i den kommunala verksamheten. Det sker med 

anledning av att höja den totala servicekapaciteten. Investeringar med syfte att skapa en 

attraktiv profil för kommunen benämns imageinvesteringar. Attraktionskraften hos 
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kommunen kan höjas genom investeringar i exempelvis dekorationer, vars syfte är att locka 

människor och få dem att trivas. Även om dessa skulle öka servicen kategoriseras de inte till 

expansionsinvesteringar eftersom deras huvudsakliga mål är att öka kommunens 

attraktionskraft och bidra till trivsel. Om ingen ny tillgång köps in utan befintliga ändras i 

funktion kallas investeringen anpassningsinvestering. Tillgångar kan genom 

rationaliseringsåtgärder effektiviseras eller förändras i avsikt att öka säkerheten och förbättra 

miljön. En reinvestering sker genom att byta ut en tillgång mot en ny med likartade 

egenskaper eller mot en som uppfyller nya standarder. Förbättringar som inte går att härleda 

till ovanstående syften klassas som övriga funktionsåtgärder. 

Lapsley (refererad i Fjertorp 2010) menar att det i icke-vinstdrivande organisationer kan vara 

svårt att prioritera investeringar eftersom att organisationstypen har många och otydliga mål. 

För att underlätta prioritering i vinstdrivande organisationer används kalkylmodeller, vilket 

även passar icke-vinstdrivande organisationer vid ekonomisk utvärdering. Marlowe et al. 

(2009) presenterar principer som kommuner kan tillämpa när de måste prioritera bland 

investeringar. Investeringarna kan då utvärderas efter den erfarenhet som den ansvariga för 

investeringsbeslutet besitter eller efter hur väl investeringen uppfyller uppsatta servicemål. 

Investeringsförslagen kan också rangordnas efter behovet av eller hur brådskande 

investeringen bedöms vara. Avslutningsvis kan investeringen bedömas genom en 

sammanställning av flera kriterier för gemensam bedömning eller utifrån kommunens 

övergripande mål.  
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Nedan sammanställs klassificeringar av investeringar i en modell.  
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Anpassningsinvestering 

Inriktningsinvestering

 

  

Expansionsinvestering 
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Rationaliseringsinvestering 

Miljöinvestering 

Ersättningsinvestering 

Försörjning- & serviceinv. 

Forskning & utvecklingsinv. 

Strategisk investering 

Marknadsinvestering 

Produktionsinvestering 

Desinvestering 

Kvalitetsförbättrande investering 

Anpassa företaget till den strategi företaget 

har valt 

Byta företagets riktning 

Öka kapaciteten eller produktsortimentet 

samt lansering på en ny marknad 

Effektivisera produktionskapaciteten 

Öka kvaliteten i befintlig produktion 

Minska kostnaderna i befintlig produktion 

genom mekanisering 

Byta ut och ersätta gammal och sliten 

produktionsutrustning 

Skapa goda arbetsförhållanden 

Biinvesteringar 

Utveckla processer och produkter 

Påverka företaget långsiktigt 

Uppnå en stabil position på marknaden samt 
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marknadskapacitet 

Minska kapacitet 

Figur 4. Kategorisering av privata investeringar 
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Figur 5. Kategoriseringar av kommunala investeringar 
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3.7 INVESTERINGAR I OLIKA TYPER AV FÖRETAG 

Brealey et al. (1997) menar att investeringarnas karaktär inte skiljer sig mellan privata eller 

offentliga bolag. Det är för båda typer av organisationer ett beslut med nuvarande 

uppoffringar mot förväntade framtida fördelar. Det är också ett val mellan att binda kapitalet i 

investeringar eller att använda det på annat sätt, exempelvis ge tillbaka det med fritt 

förfogande åt aktieägare eller invånare. Skillnader vid investeringsbedömningen kan härledas 

till agentkostnaderna som är större i offentliga bolag, därför drivs privata bolag effektivare. 

Övriga aspekter som skiljer mellan den privata och offentliga sektorn är det faktum att 

investeringarnas syften och hur de påverkas av skatter skiljer sig åt. Den offentliga sektorn 

måste ta hänsyn till att medborgarnas prioriteringar varierar och de bör fördela välståndet. 

Ägarna i privata företag har mer lika intressen. Staten har ett flertal sätt som kan tillämpas för 

ett fungerande tillhandahållande av vissa produkter. Skatter, subventioner, regleringar eller ett 

statligt tillhandahållande av produkten genom direkt ägande eller leasing är möjliga lösningar. 

Här måste ett övervägande göras om nyttan av att staten ska tillhandahålla tjänsten överstiger 

de skatteintäkter som går förlorade genom detta val.  

3.8 FAKTORER SOM PÅVERKAR INVESTERINGAR 

I början av 1980-talet genomförde dåvarande Statens industriverk (1983) en undersökning 

som syftade till att undersöka hur företags investeringsverksamhet såg ut. Detta skulle hjälpa 

till att stimulera åtgärder staten skulle kunna bidra med. Under 1970-talets början sågs en 

ökning i investeringar, vilket kunde härledas från exempelvis billig låneränta, högt 

kapacitetsutnyttjande tidigare år, bra resultat och prognoser om framtiden samt en lagstiftning 

som tvingade företag att vidta åtgärder för förbättring i extern och intern miljö.   

Rapporten från Statens industriverk (1983) beskriver faktorer som påverkar enskilda 

investeringar. Exempel på dessa faktorer är tillväxt, konkurrens, kapacitet och teknisk 

utveckling. Företag kan exempelvis genomföra rationaliseringsinvesteringar i syfte att följa 

med i konkurrenternas utveckling. Investeringar ökar företags kapacitet, vilket bör 

sammanfalla med en ökad efterfrågan på dess produkter. Beroende på hur snabb teknisk 

utveckling det finns inom det område en tillgång kan härledas till genomförs investeringar 

olika ofta. När ersättningsinvesteringar genomförs leder detta ofta till en förbättring av 

kapacitet och uppfyllande av ökade krav på exempelvis arbetsmiljö. De minskar behovet av 

investeringar med syfte att öka produktionsvolymen.  
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Vidare beskrivs av Statens industriverk (1983) faktorer av finansiell karaktär, som lönsamhet, 

finansiering, likviditet och soliditet. Lönsamhetens betydelse minskar vid investeringsbeslut i 

företag med en stabil tillväxt i produktvolym och där lönsamheten ligger på en jämn och hög 

nivå. Finansieringen upplevdes i de undersökta företagen inte som ett problem men vid höga 

finansieringskostnader, som räntor, kunde ibland en återhållsamhet skönjas vid 

investeringsbeslut. Företags tillgång till likvida medel var inget som direkt påverkade i vilken 

utsträckning investeringar gjordes i materiella anläggningstillgångar. Däremot kunde en hög 

likviditet innebära fördelaktiga villkor vid nya krediter. Soliditetsnivån och de krav som ställs 

på denna har inneburit att företag i vissa fall inte genomfört investeringar eftersom att de inte 

vill försämra soliditeten.  

Ytterligare faktorer med påverkan på enskilda investeringar är enligt Statens industriverk 

(1983) rådande lagstiftning och miljövårdskrav. Företag kan tvingas genomföra investeringar 

för att kunna uppfylla dessa faktorer. Externa investeringar i miljön kan gälla utsläpp medan 

de interna kan vara förbättringar i hälsovård och arbetarskydd. Exempel på statliga 

stimulansåtgärder som kan vidtas och påverka företag vid investeringar är exempelvis 

investeringsfonder, investeringsavdrag och avdrag för forskning och utveckling. 

De strategiska mål som formuleras för verksamheten påverkar enligt Alkaraan och Northcott 

(2007) vilka investeringar företag väljer att genomföra. Finns uttalade mål om att uppnå en 

viss tillväxt eller lönsamhet kommer investeringen bedömas utefter detta. Detta 

investeringskriterium är viktigt och investeringar som inte stämmer överens med de 

strategiska målen genomförs sällan även om finansiell utvärdering visar på genomförbarhet. 

Mål i studien som ansågs särskilt viktiga vid investeringsbeslut var lönsamhet, effektivitet och 

maximering av aktieägarnas avkastning. En möjlig anledning till måttens betydelse skulle 

kunna vara att chefer utvärderas och belönas efter dessa. Yard (2001) beskriver att ett företags 

avdelningar kan ha olika strategiska inriktningar, till exempel kan vissa verksamheter växa 

medan andra tillhör en mogen marknad. Detta innebär att omfattningen av och uppsatta 

kravnivåer för investeringar kommer att skilja sig åt mellan avdelningarna. För att inte skapa 

osämja mellan avdelningarna som tilldelas olika höga investeringsmedel kan företaget välja 

mellan två alternativ. De kan vara tydliga med att pengar bör föras över till växande 

marknader för att gynna företaget som helhet eller så kan de välja att vara otydliga med vilka 

olika kravnivåer på investeringar som finns i företaget. 
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Vid investeringsbedömning används ofta enligt Alkaraan och Northcott (2007), av företaget 

uppsatta riktlinjer för att utvärdera en investering efter risk, intäkter och kostnader. En 

kontrollmekanism många företag använder vid investeringsbedömning är att ställa upp krav 

på minsta accepterade avkastning, mot vilken investeringen bedöms. En strategisk investering 

som inte lever upp till de finansiellt ställda kraven brukar vanligtvis inte genomföras. 

Bhimani et al. (2008) menar att företag ofta följer den beskrivna investeringsprocessen men 

att det finns ytterligare faktorer som påverkar ett investeringsbeslut. Dessa faktorer kan vara 

organisatoriska, politiska eller beteendemässiga. Även enskilda managers kan påverka 

huruvida en investering ska genomföras eller inte beroende på deras förmåga att övertyga 

beslutsfattare om att genomföra ett projekt. Detta tas även upp av Bergknut et al. (1993) som 

menar att på grund av att investeringar upptar stora resurser så krävs att beslut tas högt upp i 

företagets hierarki. Om en investering initieras av en anställd på en lägre nivå måste denne 

kunna påvisa fördelarna med investeringen hos ledningen som sedan har sista ordet.     

Butler et al. (1991) genomförde en undersökning av vilka faktorer som påverkar chefer vid 

investeringsbedömning och bad respondenterna att rangordna 19 faktorer utefter hur 

betydelsefulla de var. Faktorerna kategoriserades i fyra områden; strategiska, kvantitativa, 

kvalitativa och riskfaktorer. Det viktigaste vid investeringsbedömning var enligt cheferna i 

studien investeringens påverkan på produktkvalitet. Detta följdes av hur väl investeringen var 

förenlig med företagets strategi, dess påverkan på produktiviteten, projektets typ och 

företagets position på marknaden. Minst viktiga ansågs hur investeringen påverkade 

industriella relationer och hur den påverkade företagets vinst under innevarande år. I studien 

framkom också att de finansiella faktorerna inte var de mest betydelsefulla.  

På grund av strategiska investeringars karaktär menar Alkaraan och Northcott (2007) att 

beslutet om dem är betydelsefullt för företag. Detta innebär att högre chefer ofta är 

involverade i processen att bedöma vilka investeringar som ska genomföras eftersom de är 

insatta i verksamheten som helhet. Här fann Alkaraan och Northcott (2007) att cheferna i sin 

investeringsbedömning tog hänsyn till om den utvärderade investeringen passade dennes 

ledarskap och vision. Ytterligare bedömningskriterier var tidigare erfarenheter och 

förväntningar om framtiden. 

Utvecklingen i kommunala anläggningstillgångar kan förklaras av ett antal faktorer menar 

Fjertorp (2010). Befolkningsmässiga faktorer som påverkar investeringar i kommunerna är 

folkmängdens utveckling och mål för denna samt volym anläggningstillgångar per invånare. 
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Ekonomiska faktorer som påverkar investeringarnas omfattning är kommunernas resultat och 

soliditet. Beskattningen i kommunen är också av betydelse även om Fjertorp (2010) 

poängterar att det är oklart om skattefaktorer direkt påverkar investeringarna. Här kan nämnas 

ett positivt samband mellan kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster och skattesatsen, 

ju högre invånarnas inkomster är i kommunen desto högre är skattesatsen. Politiska faktorer 

som hur ofta kommunfullmäktige byter styre diskuteras som påverkande faktorer till 

investeringar eftersom politikerna vill uppfylla sina vallöften. En trend av täta maktskiften 

innebär begränsad tid att infria dessa vallöften på, vilket kan förklara omfattningen av 

investeringar. Politikernas inställning till hur höga skatter och avgifter ska vara är också en 

faktor som påverkar. Dessa är intäkter för kommunerna samtidigt som höga avgifter kan leda 

till missnöje hos invånarna. Betydelsen politikerna tillskriver investeringsverksamheten samt 

krav från näringslivet är också exempel på påverkande politiska faktorer. Slutligen nämns 

tjänstemannainflytande som en eventuellt faktor eftersom nära kontakt med politiker skulle 

kunna innebära ökade möjligheter för tjänstemän att tilldelas resurser till investeringar. 

Chan (2004) beskriver med utgångspunkt från en handbok angående kommunala 

investeringar i Canada fem kriterier som bör övervägas vid investeringsbeslut. Dessa är hälso- 

och säkerhetsfrågor, ekonomisk besparing, underhåll och utbyte av tillgångar, 

tillväxtrelaterade behov samt förstärkning av servicen. Utefter dessa kriterier bör 

investeringen bedömas efter om genomförbarheten är hög eller låg. Utvärderingen 

kompletteras med information från ekonomiavdelningen utifrån uppgifter om exempelvis 

finansieringsalternativ, nyttjandegrad och vilken långsiktig skattepåverkan projektet beräknas 

ha.  

En faktor som har stor inverkan på ett investeringsbeslut är enligt Bhimani et al. (2008) 

skatter eftersom nivån på dessa kontrollerar hur stort inbetalningsöverskott efter skatt som 

tillkommer företaget. Den varierande skattenivån mellan olika länder påverkar vart företag 

väljer att förlägga sina investeringar. 

De skatter som direkt kan förbindas med investeringens in- och utbetalningar samt den skatten 

som betalas på årets vinst, inverkar på investeringsprojekt. Vinstskatten försvårar beräkningen 

av investeringens lönsamhet, eftersom det är företaget som beskattas och inte investeringen 

(Olve och Samuelson, 2008). 

Brealey et al. (1997) menar att så länge det inte uppstår skatteffekter och kapitalmarknaderna 

fungerar komplett så är kostnaden för kapital lika hög för privata och offentliga bolag. Detta 
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innebär att framtida kassaflöden en investering kommer generera vid en given risknivå ska 

värderas likartat. Kassaflödena som beräknas kommer dock i privata bolags fall vara efter 

skatt och för den offentliga sektorn vara före skatt eftersom att den skatt som betalas i 

samhället tillfaller staten. Vid investeringsbeslut bör varken privata och statliga bolag ta 

hänsyn till finansieringen av investeringen. 

  



 

 

29 

 

3.9 SYFTE MED TEORIN 

 

  Definiering 

Teoridelen börjar med att definiera vilka verksamheter som kan klassificeras som privata respektive 

kommunala, därefter definieras investeringsbegreppet för att fastställa vad som undersöks i detta 

arbete. Investeringsprocessen används för att definiera vilka steg i processen som studeras i denna 

uppsats. Processerna beskrivs för att skapa en förståelse för hur företag initierar och går vidare med 

investeringar. 

 

Förklaring 

Teorin om investeringsklassificeringar tas upp för att påvisa att investeringar skiljer sig åt och 

genomförs i olika syften. Det görs en distinktion mellan privata och offentliga verksamheter för att se 

om investeringstyperna och drivkraften bakom en investering skiljer sig åt mellan dessa. Detta jämförs 

med empirin för att se om vad som initierar en investering överensstämmer med teorin. 

 

Förståelse 

Faktorerna som presenteras i den teoretiska referensramen används för att analysera de svar som 

framkom vid intervjuerna. Detta med utgångspunkten att förstå vad som påverkar investeringarna 

under investeringsprocessen. 

Den teoretiska referensramen skapar en förståelse för ämnet och har varit den huvudsakliga grunden 

för frågeguiden. Den har använts för att kategorisera svaren i faktorer som påverkar 

investeringsprocessen samt för att analysera. Frågeguiden innefattar öppna frågor för att inte leda 

svaren och utifrån vad som framkom har analys skett. Fokus låg på att få respondenterna att reflektera 

kring vad som påverkar investeringar. Frågor har utvecklats från alla delar av den teoretiska 

referensramen. 

Figur 6. Sammanställning av teori 
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KAPITEL 4; EMPIRISK MATERIAL 

I detta kapitel beskrivs de utvalda fallföretagens verksamhet, ägandeform och mål. Vidare 

presenteras respondenternas svar under intervjuerna som bland annat redogör 

verksamheternas investeringsprocess och vad som gör att investeringsförslag uppstår. 

4.1 INTERVJU 1- PROJEKTET ARENASTADEN
2
 

Idrottslig verksamhet är en kommunal fråga och Arenastaden är ett projekt som utvecklats av 

Växjö kommun i samband med idrottsföreningar i Växjö. Det är viktigt att skilja mellan 

projektet Arenastaden och bolaget Arenastaden i Växjö AB, som bildades av Växjö kommun 

och numera drivs i syfte att underhålla området.   

4.1.1 ARENASTADENS HISTORIA 

Redan år 1999 påbörjades den framtida Arenastaden genom att en motion lämnades in till 

kommunfullmäktige med ett förslag om hur Värendsvallen och området runt omkring kunde 

utvecklas. Motionen syftade till att upprusta och renovera den dåvarande Värendsvallen. Det 

cirka 30 hektar stora området hade sedan 1930-talet använts för idrottsaktivitet. Växjö 

kommun och Fritidsnämnden hade vid den tiden inte de ekonomiska resurserna att genomföra 

ett sådant projekt. Förslaget som lades fram var att involvera privata aktörer som skulle stå för 

finansiering och då även ges ägandeskap av eventuella nya arenor, bostäder och kontor. 

Kommunen skulle sedan hyra ut tillgångar till arenorna från de privata aktörerna. År 2005 

fanns Steen och Ström klar som färdig entreprenör att genomföra projektet men tre år senare 

drog sig företaget ur. Under denna tid involverade företaget en amerikansk arkitektfirma som 

presenterade sina visioner för området kring Värendsvallen för kommunstyrelsen. Det var 

genom denna presentation representanterna från Växjö kommun såg vilka storslagna 

möjligheter det fanns för en ny idrottsanläggning. Arkitekterna lyckades i sin vision väva in 

både det de benämnde som “Växjös fina arkitektur” och stadens miljömedvetenhet.  

 

Efter att Steen och Ström år 2008 dragit sig ur projektet, som senare kom att bli Arenastaden, 

inleddes år 2009 förhandlingar med de största aktiva idrottsföreningarna i Växjö. Dessa 

representeras av hockeylaget Växjö Lakers, fotbollslaget Östers IF och friidrottsföreningen 

IFK Växjö. Tanken var att dessa lag skulle bygga och äga sina egna arenor. Klubbarna skulle 

                                                 
2
 Intervju med Andres Franzén, Projektledare Arenastaden, den 2 maj 2013 
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ta ansvar för investeringarna men med finansiell hjälp samt ett löfte om ekonomiskt stöd från 

kommunen. Tanken med upplägget var att inte involvera banker utan kommunen skulle låna 

ut pengarna direkt till klubbarna. Kommunens val att överlåta förhandlingarna om de nya 

arenorna till de enskilda idrottsklubbarna grundade sig i att kommunen ville undvika att 

omfattas av den omfattande lagstiftningen som finns angående kommunal upphandling. 

Genom att ge klubbarna rätten att söka anbud för sina egna arenor kunde processen kortas ner 

och förhoppningen var att slutnotan skulle bli billigare. Ett ytterligare skäl till varför 

kommunen såg fördelar i att låta respektive klubb äga sin egna arena var att det fanns en 

förhoppning om ett större engagemang från klubbarnas sida i skötsel av byggnaden. Det 

slutgiltiga beslutet om gamla Värendsvallens ombyggnad till nuvarande Arenastaden togs den 

26 januari 2010.    

4.1.2 ARENASTADEN BILDAS 

I syfte att samordna aktiviteterna kring Arenastaden bildade Växjö kommun aktiebolaget 

Arenastaden i Växjö AB. Aktierna i bolaget var tänkta att säljas till Steen och Ström och på så 

sätt överföra markrättigheterna från kommunen till Steen och Ström. Denna affär blev dock 

aldrig av. Istället såldes markrättigheterna till respektive klubbs fastighetsbolag. Försäljningen 

av mark gällde specifikt det landområde där varje arena skulle uppföras. Således äger 

Arenastaden Växjö AB och i sin tur kommunen fortfarande marken runt omkring 

anläggningarna samt de gamla arenorna Tipshallen och Värendsvallen. I dagsläget finns det 

sju större arenor i Arenastaden. De fyra stora sporterna fotboll, ishockey, innebandy och 

friidrott med tillhörande föreningar äger sina anläggningar; Myresjöhus-, Vida-, Fortnox- och 

Telekonsult arena.  

4.1.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

Från den första motionen år 1999 till att Arenastaden stod klar år 2012 har processen med att 

få Arenastaden klar fortgått. Franzén menar att den kommunala investeringsprocessen är 

offentlig, därför kan den upplevas långsam. Näringslivet kan ha lika långa processer men då 

allt inte är offentligt är det främst de sista stegen i processen som åskådliggörs. Varje förening 

skulle innan byggprocessen av respektive arena startade, lämna in en investeringsplan. Denna 

plan skulle innehålla information om beräknad ränta, amortering, underhåll samt drift och hur 

dessa skulle finansieras. Klubbarna insåg att de inte skulle klara de ovanstående nämnda 

kostnaderna. Växjö kommun lovade då att bistå klubbarna ekonomiskt för att täcka upp 

kapitalbristen genom bidrag samt att de hyr tider i respektive hall. De årliga bidragen för drift 
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av Arenastaden har inte haft någon ekonomisk målbild utan det har satts mål för projektet som 

helhet. Totalt uppgick grundinvesteringen till cirka 700 miljoner kronor, vilket kommunen 

jämförde med exempelvis liknande projekt i Kalmar kommun och kom fram till att 

prisrelationen var rimlig.       

4.1.4 FAKTORER SOM PÅVERKAT INVESTERINGAR 

När kommunfullmäktige i slutet av 90-talet fick in motionen om upprustning av 

Värendsvallen fanns en negativ trend i kommunens resultat. Detta innebar att kommunen såg 

svårigheter i bekosta renoveringen själva, var på kommunen sökte privat finansiering istället. 

Från år 2002 och framåt har kommunens ekonomi stabiliserats samt utvecklats i en positiv 

riktning. Den positiva utvecklingen av kommunens finanser menar Franzén kan ha varit en 

bidragande orsak till kommunens välvilja gentemot projektets genomförande. 

Samlokaliseringen i Arenastaden innebär minskade kostnaderna för kommunen eftersom 

kringinvesteringar i form av till exempel parkeringsplatser och bearbetning av övrig mark runt 

arenorna kan koordineras. 

 

Genom hela processen med att bygga Arenastaden har miljön varit en del av projektet för att 

skapa en hållbarhet ur miljösynpunkt. Energieffektivitet, användning av grön el samt låg 

konsumtion av el var en aspekt som ansågs viktig utifrån Växjö kommuns ståndpunkt i 

miljöfrågor
3
. Kommunen har också försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda och 

framhålla användningen av trä i byggnationerna. Miljöaspekterna var inte en avgörande faktor 

i frågan om projektets genomförande men påverkade utförandet.  

 

När förslaget om modernisering togs upp i slutet av nittiotalet gjordes detta baserat på att det 

fanns ett behov av att förnya idrottsplatsen kring Värendsvallen. Det upplevdes som slitet och 

att det blev dyrare att “lappa och laga” än att bygga om. På den tiden fanns ingen målbild för 

området förutom att det skulle fräschas upp.         

 

Det faktum att Arenastaden tillhandahåller idrottsanläggningar i en variation av sporter som 

alla finns på en och samma plats förenklar kommunens marknadsföring. Arenastadens 

                                                 
3
 Miljöprogrammet är tillsammans med bland annat översiktsplan, energiplan och 

transportstrategi viktiga för att förverkliga Växjö som Europas grönaste stad. 

(http://www.vaxjo.se/Miljo--klimat/Miljoarbete-i-Europas-gronaste-stad/Vara-mal-

Miljoprogram/) 

http://www.vaxjo.se/Miljo--klimat/Miljoarbete-i-Europas-gronaste-stad/Vara-mal-Miljoprogram/
http://www.vaxjo.se/Miljo--klimat/Miljoarbete-i-Europas-gronaste-stad/Vara-mal-Miljoprogram/
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placering är också av sådan art att den ses av inresande till Växjö, vilket bidrog till att den 

estetiska aspekten av byggnationerna fick en tydligare framtoning. Idrott är en kommunal 

verksamhet, vilket innebär att åtgärder inom området går att använda som politisk profilering. 

Detta var en anledning till kommunens deltagande i Arenastaden. Med placeringen av 

arenastaden fick Växjö en bra möjlighet till att marknadsföra kommunen genom idrotten.  

Skapandet av Arenastaden bidrog inte bara till nya lokaler för de inblandade föreningarna 

utan det gav även en möjlighet för idrotten att samlas under ett gemensamt ”tak”. Enligt 

Franzén var det var framför allt Carolina Klüft som framhöll fördelarna med att samlokalisera 

idrotterna för ett utökat samarbete men också ett utbyte av kunskap som respektive förening 

besitter.  

Inför byggandet av Arenastaden genomförde Växjö kommun jämförelsestudier med andra 

kommuner som byggt likartade arenor. Kommunen undersökte hur mycket de fick ut av sin 

investering i Arenastaden och jämförde till exempel med Kalmar kommuns nya arena. Av 

detta ansåg de att investeringen gav mycket för de investerade pengarna.  

En ytterligare aspekt som Franzén menar har underlättat processen med Arenastaden är att 

kommunfullmäktiges olika parter från början har varit eniga. Oberoende av partitillhörighet 

har det funnits en gemensam vision om Arenastaden. Enigheten fanns också representerad hos 

de olika föreningarna som arbetade för bygget Arenastaden. Det fanns en positiv inställning 

till att föreningarna själva aktivt deltog.     

 

Under tiden som Arenastaden har växt fram har ett antal profiler arbetat med att på olika sätt 

stödja projektet. Bland dessa kan nämnas sportprofiler som bland annat Carolina Klüft 

(friidrott) och Carl-Axel Hageskog (tennis). Övriga personer med stort engagemang för 

Arenastaden är Anders Öhman och Mats Glemne. Franzén tar upp ovanstående personer som 

starkt bidragande till att projektet Arenastaden har kunnat genomföras. Dessa personer har 

genom sitt personliga engagemang haft ett stort genomslag i Växjös politiska arena.    
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4.2 INTERVJU 2- ARENASTADEN 4 

Steen och Ström som tidigare var involverade i projektet, skulle köpa markområdet som 

dagens arenastad står på. Detta var anledningen till att Arenastaden i Växjö AB bildades, i 

bolaget samlade kommunen alla markrättigheter. Bolaget inklusive markrättigheterna skulle 

sedan säljas till Steen och Ström. Det kommunala fastighetsbolaget VöFAB äger Arenastaden 

i Växjö AB, vars verksamhet för närvarande är att sköta drift och underhåll av de fastigheter 

som ägs av bolaget. Båda dessa företag ägs av Växjö kommun.  

4.2.1 INVESTERINGSPROCESSEN  

År 1999 lämnades en motion in angående upprustning av dåvarande Värendsvallen. Den 

politiska processen därefter har varit lång och tidigt tillsattes en grupp för utveckling av 

Växjös västra stadsdel. Arenastaden omfattar ett stort landområde och för området 

upprättades en idrottslig vision samt en mer generell omvandlingsvision. Det var viktigt att 

den idrottsliga visionen också skulle vara förenlig med Växjö kommuns stadsbild. Våren 2009 

togs beslutet om Arenastadens slutgiltiga genomförande och på sommaren kom detaljplanen 

på hur området skulle se ut. Ett genomförandeavtal tecknades av alla deltagande föreningar, 

vilket gick vidare till kommunfullmäktige för beslut om godkännande av dessa avtal. När 

föreningarna och deras respektive fastighetsbolag involverats i processen att bygga 

Arenastaden skedde förhandlingarna via de privata bolagen. Vid dessa förhandlingsmöten 

deltog en representant från kommunen för att som finansiär se till att kommunens budget inte 

överstegs. Innebandyarenan var från början tänkt att placeras på Södra området men 

kommunen accepterade den föreslagna kalkylen för investeringen med villkoret att hallen 

skulle uppföras i Arenastaden. Det fanns en prisbild för vad de enskilda arenorna skulle kosta, 

som helst inte skulle överstigas med mer än 3 procent. I de flesta fall kunde dessa budgetar 

följas. Föreningarna förhandlade med olika fastighetsbolag som fick ge anbud på 

byggnadskostnader. Bland de bolag som slutligen uppförde byggnaderna fanns NCC, Skanska 

och det lokalt förankrade Lagans Byggnads AB.      

 

 

  

                                                 
4
 Intervju med Jan-Erik Johansson, Projektledare High performance center, den 8 maj 2013 
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4.2.2 FAKTORER SOM PÅVERKAT INVESTERINGAR 

Arenastaden var från början tänkt att finansieras av privata företag och bolaget Steen och 

Ström engagerade sig i projektet under ett antal år. År 2009 under den rådande finanskrisen 

drog sig bolaget ur Arenastaden. Kommunen gick istället in och agerade lån- och 

bidragsgivare åt de föreningar som byggt arenorna. Föreningarna bildade fastighetsbolag som 

kunde förhandla vid byggandet av arenorna. Detta sätt att upphandla upplevdes som billigare 

och smidigare än om kommunen genomfört offentliga upphandlingar. Vid byggandet av 

arenorna valdes att inte bygga extrafunktioner eftersom arenorna främst ska uppfylla de 

sportsliga krav som ställs på dem enligt till exempel Fotbollsförbundet.  

 

Konjunkturläget som rådde vid upphandlingarna av arenorna bidrog till att föreningarna vid 

förhandlingarna med byggnadsbolagen fick fördelaktiga priser för entreprenaden. En orsak till 

detta var att det vid denna tidpunkt fanns ledig kapacitet på byggföretagen. Konjunkturläget 

bidrog också till att kommunen valde att själva ge ut lånet via den ekonomiska föreningen 

Kommuninvest. Tanken var från början att placera lånet på finansmarknaden, detta gjordes 

dock aldrig då inga andra aktörer kunde erbjuda bättre villkor än vad Kommuninvest gjorde.   

 

Från början ställde kommunen inte några direkta miljökrav förutom att Arenastaden skulle 

uppfylla kommunens miljöpolicy. Detta innebar att det skulle finnas träinslag och att 

byggnaderna skulle vara moderna ur energisynvinkel.     

 

Arenastaden är ett sätt för Växjö kommun att marknadsföra regionen. Idrottsanläggningarnas 

placering på den västra sidan av staden innebär ett ”skyltläge” för detta område. Växjö 

kommun har en tillväxttakt på ungefär 1000 invånare varje år. Kommunen expanderar och de 

områden som är kvar med utrymme för detta är bland annat den västra stadsdelen. Genom 

etableringen av Arenastaden kan intresset hos näringslivet för att verka i kommunen öka och 

detsamma för privatpersoner att bosätta sig i Växjö. En framtida utmaning för kommunen är 

att bygga bostäder till den ökande befolkningen. Växjö kommun informerar andra kommuner 

i Sverige och till viss del aktörer utomlands om Arenastaden. Nybyggnationen bidrar också 

till att regionen får uppmärksamhet i tidningar, vilket kommunen inte själva kan styra över. I 

samband med byggandet av Arenastaden har en del hotell anpassat sina rum för att kunna ta 

emot fler gäster.  
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I Sverige konkurrerar kommuner sinsemellan för att attrahera invånare som vill bosätta sig i 

kommunerna. I Växjö saknades det en ordentlig och modern idrottsanläggning. Kommunen 

noterade att det i många andra kommuner investerades i arenor och jämförde sig med dessa. 

En närliggande kommun är Kalmar och de hade nyligen byggt en ny fotbollsarena, 

Guldfågeln. Kostnaden för Guldfågeln arena blev cirka 240 miljoner SEK. Växjö kommun 

insåg ganska snabbt att uppföra fyra stycken liknande arenor skulle bli en väldigt dyrköpt 

satsning på idrotten. Växjö lät klubbarna själva förhandla om priset för respektive arena och 

totalbeloppet för arenastaden blev ca 670 miljoner SEK.  

 

Växjö kommun och Arenastaden har under projektets gång påverkats av ett antal lagar. Lagen 

om offentlig upphandling styr hur kommunen ska sköta upphandlingar. Genom att använda 

föreningarnas fastighetsbolag som ägare till arenorna har lagen inte haft så mycket inflytande 

på processen. Till hjälp har kommunen haft Skatteverket som sett till att skattefrågorna mellan 

de olika bolagen sköts på rätt sätt. Genom hela byggprocessen har lagar om arbetsmiljön 

influerat projektet.  

4.3 INTERVJU 3 - HOLTAB
5
 

Holtab grundades 1973 av Bengt Holmberg som tidigare hade arbetat på Siemens och 

Securaverken i Solna. Andra året uppgick omsättningen till 1,8 miljoner SEK. 37 år senare 

var omsättning 230 miljoner SEK med en målsättning om att nå 500 miljoner SEK i 

omsättning till år 2020.  

Det Tingsrydsbaserade kraftöverföringsföretaget Holtab arbetar med transformering och 

distribution av el. Holtab bygger bland annat transformatorstationer som de levererar till sina 

kunder i Norden och till viss del Europa. Företaget omvandlar högspänningselektricitet som 

inte går att använda i vardagligt bruk till elektricitet med lägre volt. Företaget är ett privat 

aktiebolag med cirka 110 anställda. 

 

Holtabs främsta mål är att till cirka år 2017-2020 uppnå en omsättning på 500 miljoner 

kronor. Utifrån detta mål började företaget med att tänka igenom vilka beslut som behövde 

fattas, vilken rekrytering som behövdes och vilka investeringar som skulle genomföras för att 

kunna uppnå omsättningsmålet. Här fanns också funderingar i vilken ordning de ovannämnda 

händelserna skulle ske. På Holtab sker ingen kategorisering av investeringar.  

                                                 
5
 Intervju med Patrik Persson (VD) och Lars Lindahl (Ekonomichef) Holtab, den 2 maj 2013 
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4.3.1 INVESTERINGSPROCESS  

Varje år sätts en investeringsbudget som godkänns av styrelsen. Denna budget är dock inget 

maxtak på vad investeringarna under året får kosta. Det är snarare behovsstyrt. VD:n har 

mandat att fatta investeringsbeslut där beloppet understiger en miljon kronor. Alla 

investeringar som överstiger detta belopp ska presenteras för styrelsen oavsett om de ingår i 

investeringsbudgeten eller ej, det är sedan styrelsen som tar beslutet. Förslag till nya 

investeringar kommer både från produktionsanställda och från styrelsens uppsatta krav. 

Exempel på investeringsförslag från produktionsavdelningen kan vara nya maskiner för att 

lösa arbetsuppgifter bättre medan styrelsens investeringsförslag och investeringskrav kan vara 

ett nytt system för mätning av effektivitet och lönsamhet. Oavsett var förslaget kommer från 

ser investeringsprocessen snarlik ut. Hela processen med att fatta investeringsbeslut styrs till 

stor del av företagets behov. Efter att ett behov av en ny produkt identifieras tas beslut om det 

ska genomföras och offerter samlas in från intressanta leverantörer. Offerterna ska uppfylla de 

krav som ställts och det mest lämpliga förslaget väljs. Inga investeringskalkyler genomförs för 

att beräkna till exempel nuvärde eller återbetalningstid utan den finansiella bedömningen 

baseras på vilken offert som är mest fördelaktig. Holtabs ambition är att beslutsvägarna ska 

vara korta och att alla idéer ska komma fram i organisationen. 

4.3.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR INVESTERINGAR 

Holtab är ett välmående företag med en god ekonomi. Holtab hade vid 2011 års utgång inga 

långfristiga skulder, en soliditetsnivå på cirka 60 – 70 procent samt en kassalikviditet på 140 

procent. Med detta som bakgrund väljer Holtab att inte finansiera sina investeringar med 

externt kapital utan endast internt kapital används vid investeringar.  

När investeringar görs i maskin och fordonspark är det oftast på grund utav ett förändrat 

behov, det behövs fordon som kan transportera mer, kranar som kan lyfta högre och tyngre. 

Företaget investerar kontinuerligt i till exempel nya truckar. En nyligen genomförd 

investering hos Holtab var ett nytt affärssystem. Det tidigare systemet hade inte rätt 

funktioner som krävdes för bland annat lagerstyrning, därför behövde datasystemen förnyas. 

Kostnader som uppstod i detta var främst konsult- och lönekostnader och genomförandetiden 

uppgick till cirka ett år. En ytterligare anledning till investeringen var att styrelsen ställde krav 

på mer detaljrik information, vilket det nya systemet bidrog till. En fråga som skulle kunna 

besvaras var vart någonstans i företaget pengarna tjänas. Eftersom att Holtab är i en expansiv 

fas som kräver tillgång till likvida medel så behövdes denna information. Det nya 



38 

 

affärssystemet ger en överblick över företagets totala prestation samtidigt som det möjliggör 

detaljinformation.    

 

En investering som Holtab för tillfället överväger är om den nuvarande matsalen behöver 

byggas ut eftersom att företagets personalstyrka växt och för att kontinuerliga möten med hela 

arbetsstyrkan ska kunna hållas. Investeringar som tidigare övervägts är om företaget skulle 

tillhandahålla en fritidsanläggning, till exempel en fjällstuga som personal ska ges möjlighet 

att hyra. Denna investering mötte inget intresse hos de anställda, därför genomfördes den inte.  

 

Ett av Holtabs mål utöver de finansiella är att utveckla personalens kompetens. Företaget 

nämner att processen för att en säljare ska bli lönsam är ungefär tre år. För närvarande har 

Holtab ett corporate social responsibility (CSR) projekt i Nepal. Projektet innebär att de 

hjälpte en by att få elektricitet. De utbildade även människor på plats så att de själva skulle 

kunna underhålla framställandet och användandet av elen. Idén till projektet uppkom i 

samband med ett möte med utomstående person som var engagerad i området. Det var känt 

sedan tidigare att intresset för detta fanns hos ägarna och förslaget togs upp på ett 

styrelsemöte. Tanken var att projektet också skulle engagera och möjliggöra personlig 

utveckling för Holtabs personal då de fick medverka till att utveckla ett utsatt samhälle. 

Ytterligare en anledning till att Holtab valde att genomföra det ideella projektet var att 

företaget hade en stabil ekonomi. De kände att det fanns pengar till ett ideellt projekt. Något 

som från början inte var en anledning men som företaget under projektets gång upplevde var 

att deras engagemang fick stor uppmärksamhet i olika medier, bland annat branschtidningar.  

 

En del investeringar som genomförs baseras på ett tidigare taget marknadsbeslut som kräver 

åtgärder. Till exempel har Holtab valt att tillhandahålla transformatorstationer i betong för att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga. Detta efter att de märkt att marknaderna efterfrågat 

transformatorstationer i både plåt och betong. För att inte förlora kunder till konkurrenter 

valde Holtab att starta produktion av betongstationer. De eftersträvar att vara en komplett 

leverantör och kunna erbjuda de helhetslösningar vissa kunder efterfrågar. Genom att erbjuda 

speciallösningar genererar detta också standardbeställningar.     

Företagets målsättning påverkar i stor grad deras investeringsalternativ och investeringsbeslut. 

Exempelvis har Holtab byggt ut sina lokaler för att kunna möta en ökad efterfrågan och det 

finns planer på ytterligare utbyggnad.  
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Holtab är verksamt inom elbranschen och med det följer det regleringar och lagar om 

arbetssäkerhet, produktsäkerhet och även viss miljöcertifiering. För att Holtabs kunder ska 

vara intresserade av deras produkter krävs att de är säkerhetstestade. Därför skickas 

produkterna till Norge där de testas för att säkerställa deras säkerhet även om eventuella 

olyckor skulle ske. Dessa test ser Holtab som investeringar i produkterna och testen är 

nödvändiga för att kunden ens ska överväga köp.  

Då Holtab idag inte har någon större fordonspark och ganska få maskiner sker det nästintill 

inga rena ersättningsinvesteringar. Företagets tjänstebilar leasas och produktionsutrustningen 

består främst av handverktyg.       
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KAPITEL 5; ANALYS 

I detta kapitel analyseras empirin för att beskriva vad som har påverkat 

investeringsverksamheten i de valda verksamheterna. Analysen följer empirikapitlets struktur 

och följs av en jämförelse av de olika verksamheterna.  

5.1 KOMMUNAL VERKSAMHET 

Ett kommunalt bolag definieras i den teoretiska referensramen av Statistiska centralbyrån 

(2012) och Konkurrensverket (2004) som ett bolag med majoritetsägande av den offentliga 

sektorn. Av denna del ska kommunen inneha minst hälften av ägarandelen. Arenastaden är ett 

projekt som initierades av Växjö kommun, vilket gör att det faller inom ramen för kommunal 

verksamhet. Arenastaden i Växjö AB är ett kommunalt bolag som förknippas med projektet 

Arenastaden men som inte bedriver en verksamhet som är förenlig med denna studies syfte. 

Därav lades fokus på projektet Arenastaden som analyseras nedan.       

5.1.1  INVESTERINGSPROCESSEN I ARENASTADEN 

Beslutet om att investera i projektet Arenastaden baserades på en kombination av beräkningar 

samt bedömningar av icke-kvantifierbara faktorer. Dessa två anledningar nämner Thompson 

och Tuder (refererat i Butler et al. 1991) som underlag på vilka beslut kan fattas. De budgetar 

som sattes godkändes i kommunfullmäktige samtidigt som hänsyn togs till exempelvis 

kommunens framtida möjligheter att marknadsföra och profilera kommunen.           

 

Bhimani et al. (2008) beskriver investeringsprocessen i sex steg, identifiering av 

investeringstyp, granskning av investering, informationsinsamling, val av investering, finna 

finansiering och slutligen genomförande samt utvärdering av investeringen. Projektet 

Arenastaden startade då en motion lämnades in av två politiker som ville renovera Gamla 

Värendsvallen. Detta motsvarar det första steget i investeringsprocessen, identifiering av 

investeringstyp. Vidare upprättades en idrottsvision och en omvandlingsvision som var 

förenlig med Växjös stadsbild, vilket motsvarar steg 2. När Steen och Ström drog sig ur 

projektet år 2008, involverades idrottsföreningarna och respektive fastighetsbolag i projektet. 

Föreningarna insåg att de inte hade tillräckligt kapital för att genomföra projektet när 

kostnaderna beräknades. Detta kan ses som en typ av informationsinsamling, vilket är det 

tredje steget i Bhimanis investeringsprocess. Det fjärde steget innebär att det fattas beslut om 
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vilken eller vilka investeringar som ska genomföras. I Arenastaden motsvaras detta steg av 

kommunfullmäktiges beslut om genomförande. År 2009 stod Växjö kommun klara som 

finansiärer, vilket motsvarar det femte steget, att finna finansiering. Representanterna för 

Arenastaden nämnde aldrig att en utvärdering av investeringen har utförts, vilket är det sista 

steget i processen, genomförande och utvärdering. Därav antagandet att en utvärdering inte 

har utförts än. I Arenastadens investeringsprocess finns det en motsvarighet för samtliga steg i 

Bhimanis investeringsprocess. Dock saknas det en fas för utveckling, vilket är ett steg som 

framträder i projektet Arenastaden, där investeringen gick från en renovering till den 

nuvarande omfattningen. Därmed anses att Bhimanis modell över processen inte 

överensstämmer med det praktiska fallet Arenastaden.   

Fjertorp (2010) presenterar en investeringsprocess som består av åtta steg, vilka är precisering 

av målet för handlandet, val av mått för måluppfyllelse, sökande och precisering av 

handlingsalternativ, kartläggning av alternativens konsekvenser, värdering av alternativens 

konsekvenser, beslut, genomförande och kontroll av implementering samt avslutningsvis 

utvärdering. Det första steget i Fjertorps investeringsprocess kan kopplas till idrottsvisionen 

och omvandlingsvisionen som upprättades för Arenastaden samt att Växjö kommun ställde 

upp olika miljömål. Dock skedde inte detta som första steg i Arenastaden. Däremot finns det 

ingen tydlig motsvarighet till steg två. Projektet Arenastaden förändrades med tiden och vi 

anser att en tydlig målbild saknades så tidigt i processen, därför fanns inte heller måtten för 

måluppfyllelse. Sökande och precisering av handlingsalternativ skedde medan planerna för 

projektet fortskred. Kartläggningen och värdering av alternativens konsekvenser skedde 

exempelvis när kommunen valde mellan offentlig eller privat finansiering. Det sjätte steget 

genomfördes då kommunfullmäktige accepterade projektet och Växjö kommun bestämde sig 

för att finansiera investeringen. Därefter förhandlade idrottsföreningarna och respektive 

fastighetsbolag samt en representant från kommunen för att planera utförandet utan att 

överskrida budget, vilket gjorde det möjligt att uppfylla sjunde steget, genomförande och 

kontroll av implementering. Även här antas att det sista steget, utvärdering, inte har 

genomförts än. 

 

Yard (2001) framställer investeringsprocessen i sju steg, initiering, utveckling, förankring, 

framdrivning, beslut, genomförande och uppföljning. Projektet Arenastaden påbörjades 

genom en motion, vilket är det första steget i investeringsprocessen, initiering. Sedan 

utvecklades projektet vidare och övergick från att ha varit ett renoveringsförslag av Gamla 
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Värendsvallen till den stora investeringen Arenastaden på 700 miljoner kronor. Det 

upprättades en idrottsvision samt en omvandlingsvision som var förenlig med Växjös 

stadsbild. Dessutom försöktes projektet genomföras i förenlighet med Växjös miljöpolicy. 

Förankring av projektet skedde hos lokala politiker, idrottsprofiler och de berörda 

idrottsföreningarna. Dessa parter drev sedan fram projektet till dess att ett beslut i 

kommunfullmäktige fattades. Efter detta beslut kunde steg sex påbörjas, nämligen byggandet. 

Som tidigare nämnts har inte Arenastaden beskrivit en utvärdering av projektet, därav 

antagandet att en uppföljning kommer att ske senare. Utifrån ovanstående analys framkommer 

att Arenastadens investeringsprocess tydligast överensstämmer med Yards modell.        

5.1.2. INVESTERINGSKLASSIFICERINGAR  

Det första steget mot Arenastaden i Växjö togs när en motion lämnades till 

kommunfullmäktige om upprustning av gamla Värendsvallen. Det fanns ett behov av att rusta 

upp den slitna idrottsanläggningen men ingen plan på ett så omfattande projekt som det till 

slut blev. Av de investeringstyper som Fjertorp (2010) klassificerar investeringar i, kan 

upprustningen från början benämnas som en reinvestering, idrottsanläggningen skulle 

moderniseras. Under tiden processen fortgick ändrade investeringen inriktning och kom att få 

mer av en expansiv karaktär eftersom Arenastaden innebar en expandering av områdets 

tidigare verksamhet. I samband med Arenastaden utvidgades den totala servicen till Växjös 

invånare. Arenastaden är också tänkt att attrahera nya invånare till kommunen och att 

användas vid marknadsföring, vilket är syftet med imageinvesteringar. Teorin erbjuder många 

olika klassificeringar av investeringar, vid investeringen i Arenastaden har det inte gjorts 

några klassificeringar enligt de modeller teorin förordar. En anledning till detta skulle kunna 

vara att investeringen har flera syften och att det därmed skulle vara svårt att kategorisera 

den.   

5.1.3 FAKTORER 

Statens industriverk (1983) tar upp finansiella faktorer som till exempel lönsamhet, 

finansiering och likviditet som påverkande faktorer på investeringar. Det rådande 

konjunkturläget tillsammans med Växjö kommuns ekonomiska utveckling kan vara 

anledningar till Arenastadens omfattning. När arenorna skulle byggas fanns ledig kapacitet 

hos byggbolagen som en följd av lågkonjunkturen, vilket gav föreningarna ett bra 

förhandlingsläge. Ekonomin kan anses ha stort inflytande på investeringen i Arenastaden 

eftersom att de från början valde att använda privata finansiärer till projektet på grund av 
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kommunens finanser. Efter att det privata bolaget dragit sig ur och kommunens ekonomi 

förbättrats valde Växjö kommun att finansiera bygget via bidrag och lån. Kommunens 

lönsamhet har därmed påverkat beslutet om vem som ska finansiera projektet. Växjö 

kommuns ekonomiska situation har således haft ett inflytande på projektets utformning och 

omfattning.   

Vid båda intervjuerna angående Arenastaden nämns att Växjö kommun jämfört sig med andra 

kommuner. Till exempel har det under tiden Arenastadsprojektet fortlöpt genomförts flera 

större investeringar av Sveriges kommuner i sport- och idrottsanläggningar. Konkurrenters 

agerande nämns i teorin av Statens industriverk (1983) som en faktor som kan påverka 

investeringar för att företag inte ska hamna efter i utvecklingen. Som tidigare nämnts ses 

investeringen i Arenastaden som en del av den kommunala verksamheten och påverkas 

därmed av konkurrenssituationen. Växjö kommun gjorde valet att inte enbart rusta upp den 

gamla idrottsanläggningen utan också att bygga nya arenor. En faktor i detta val var att det 

byggdes arenor runt om i Sverige och Växjö kommun ville fortsätta att vara en attraktiv 

kommun ur idrottssynpunkt.       

Idrottsprofiler har genom sitt personliga engagemang bidragit till genomförandet av 

Arenastaden och lett till att projektet har haft ett starkt genomslag i Växjös politiska arena.   

Framförallt framhålls Carolina Klüft som en stark förespråkare till att skapa en plats där 

idrottsutövare från olika sporter kan samlas. Hon framhöll enligt Franzén att möjligheten till 

erfarenhetsutbyte mellan olika idrotter skulle utvecklas. Genom att samlokalisera idrotter kan 

de dra nytta av varandras expertis, vilket skulle utveckla idrottandet i Växjö.  

Profilerna som användes är alla aktiva inom idrotten och användes för att influera och påverka 

kommunalpolitikerna. Genom att använda välkända idrottsprofiler förstärktes projektets 

genomslagskraft i kommunfullmäktige. Bhimani et al. (2008) menar att enskilda chefer med 

vissa egenskaper på egen hand kan påverka om en investering ska genomföras eller ej. Även 

om Carolina Klüft inte är en motsvarighet till en chef så kan hennes involvering i Arenastaden 

haft stor betydelse för projektet. Det är viktigt att övertyga de personer som tar det slutliga 

beslutet. 

Arenastadens huvudsakliga syfte var inte att marknadsföra kommunen men det var en 

anledning till att samlokalisera anläggningarna. När kommunen försöker attrahera nya 

invånare är det lättare att marknadsföra konceptet Arenastaden än att marknadsföra spridda 
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idrottsanläggningar. Förläggandet av Arenastaden till Väster är en strategisk placering 

eftersom att den då ses av många inpasserande till Växjö. Arenastaden kan därmed delvis ses 

som en imageinvestering, vilka enligt Fjertorp (2010) syftar till att skapa en attraktiv profil för 

kommunen. Franzén nämner utvecklingen av Arenastaden som en möjlig politisk profilering 

eftersom idrott är en kommunal verksamhet. Johansson menar att kommunen vill attrahera 

nya invånare och besökare med projektet Arenastaden, vilket har lett till att vissa hotell har 

anpassat sig efter investeringen. Marknadsföringen tas upp av både Franzén och Johansson, 

därför kan den anses vara en drivande faktor till etableringen av Arenastaden. Växjö är en 

växande kommun och för att attrahera nya invånare krävs att kommunen erbjuder likvärdiga 

eller bättre idrottsmöjligheter än andra kommuner. Projektet visar att Växjö kommun 

värdesätter invånarnas idrottsliga engagemang, vilket är en attraktiv marknadsföringsprofil. 

Enligt Elsässer (1984) genomför företag generella marknadsinvesteringar i syfte att utveckla 

kunskap om marknaden samt sprida information om verksamheten på marknaden. Denna typ 

av investering genomförs för att förstärka varumärket hos kunderna. Definitionen tyder på att 

Arenastaden delvis var en generell marknadsinvestering då Växjö kommun kunde attrahera 

invånare genom projektet. Specifika marknadsinvesteringar definieras av Elsässer (1984) som 

investeringar vars syfte är att skapa relationer med kunder, leverantörer och distributörer. 

Generella marknadsinvesteringar fungerar som en bas som underlättar för företag att 

genomföra specifika marknadsinvesteringar. I nuläget går det inte att identifiera en specifik 

marknadsinvestering inom projektet Arenastaden.  

Växjö kommuns miljöpolicy har påverkat genomförandet av projektet Arenastaden, dock har 

den inte varit en avgörande faktor vid investeringsbeslutet. Förbrukningen av el och 

användningen av trä har varit viktiga miljöfrågor, därför har moderna anläggningar byggts 

med hänsyn till energiförbrukning och arenorna har konstruerats med inslag av trä.   

I Alpenberg och Karlsson (2005) framgår det att miljöinvesteringar tidigare har genomförts på 

grund av lagar och regler, men nuförtiden utförs för att skapa goda arbetsförhållanden. Växjö 

kommun har som mål att vara Europas grönaste stad och har utvecklat en miljöpolicy som kan 

ses som en strategi för att uppnå målet. Miljöpolicyn har i sin tur ställt krav på olika typer av 

projekt som Arenastaden. Enligt Alkaraan och Northcott (2007) är det de strategiska målen 

som styr vilka samt hur investeringar genomförs. Detta överensstämmer med hur Växjö 

kommun arbetar för att nå sitt mål att vara Europas grönaste stad, då de implementerar 

miljöaspekten i projekt som Arenastaden.  
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5.2 PRIVAT VERKSAMHET 

Holtab ägs av två privatpersoner som tillsammans innehar alla aktier. Företaget drivs 

självständigt, yrkesmässigt och har ett vinstsyfte, vilka är de kriterier som definieras av 

Ekonomifakta (2013) för ett privat bolag.  

5.2.1 INVESTERINGSPROCESSEN I HOLTAB 

Investeringsprocessen som den är beskriven av Bhimani et al. (2008) inleds med att 

identifiera vilka investeringar som bör genomföras för att företaget ska uppnå sina mål. Detta 

sker på Holtab när de utifrån sitt mål att öka omsättningen undersöker vilka investeringar som 

behöver genomföras för att lyckas med detta. Därefter ska investeringen granskas så den 

överensstämmer med målet, vilket skulle kunna jämställas med att Holtabs investeringsbeslut 

fattas av VD eller i styrelsen. Informationsinsamlingssteget som är det nästkommande enligt 

Bhimani et al. (2008) genomförs till viss del, Holtab inhämtar offerter och väljer det mest 

fördelaktiga erbjudandet. Investeringen bedöms också efter andra faktorer som säkerhet. Dock 

bedöms de enskilda investeringarna inte efter finansiella kalkyler. Finansieringsfrågan som 

följer är inte av betydelse för Holtab eftersom de använder eget kapital för att finansiera 

investeringar. Detta är således något företaget har information om innan investeringsbeslutet 

tas. Det sista steget i investeringsprocessen enligt Bhimani et al. (2008) är utvärdering, vilket 

inte nämns som ett formellt steg i Holtabs process. Ovanstående jämförelse visar att Holtabs 

investeringsprocess delvis stämmer överens med investeringsprocessen i Bhimani et al. 

(2008). Dock är inte finansieringen i Holtabs fall ett framträdande steg i processen eftersom 

det är känt sedan tidigare att eget kapital finansierar investeringen. Utvärderingen avslutar 

investeringsprocessen enligt Bhimani et al. (2008) men nämns inte av Holtab. 

 

Investeringsprocessen börjar enligt Fjertorp (2010) med att sätta upp mål, vilket på Holtab 

görs genom målsättningen om omsättningsökning. Val av mått för måluppfyllelse sätts inte på 

företaget. Sökande och precisering av handlingsalternativ samt kartläggning av alternativens 

konsekvenser sker genom att offerter tas in från olika företag. Värdering av alternativens 

konsekvenser sker genom att Holtab väljer den offert med det mest fördelaktiga erbjudandet. 

Därefter tas beslutet och investeringen genomförs samt att implementeringen kontrolleras. 

Även i investeringsprocessen i Fjertorp (2010) innebär det sista steget en utvärdering av 

investeringen, vilket Holtab inte genomför. Holtabs investeringsprocess i stort 
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överensstämmer med den Fjertorp (2010) presenterar, däremot specificerar inte företaget 

några mått de sedan återkommer till för att se till att måluppfyllelse skett. 

 

Yard (2001) menar att investeringsprocessen inleds med att någon initierar ett 

investeringsförslag. I Holtab kan denna initiering ske på olika nivåer i företaget, både 

anställda och styrelsen kan se ett behov av en investering. Efter detta utvecklas och förankras 

investeringen i företaget. Detta återspeglas i Holtab av att alla investeringsförslag godkänns 

av antingen VD eller styrelsen. Framdrivning sker genom att investeringen drivs vidare till 

den beslutsfattande instansen av den som initierade förslaget. Beslut fattas och investeringen 

genomförs. Holtab gör inga kalkylberäkningar på investeringarna men bedömer dem efter 

andra aspekter som exempelvis säkerhet. Eftersom Holtab inte har några kalkylmässiga krav 

på investeringarna som kommunicerats ut i företaget minskar risken att anställda inte vill ge 

investeringsförslag som skulle kunna vara betydelsefulla men inte uppfylla kraven.  

Av ovanstående jämförelser mellan den teoretiska referensramen och Holtabs 

investeringsprocess kan slutsatsen dras att ingen av de teoretiska processerna följs fullt ut. 

Delar av processerna är överensstämmande men stegen kommer inte alltid i samma ordning 

som teorin anger. Innehållet i processens steg är inte heller samma i teori och praktik. 

Exempelvis sker ingen formell utvärdering som ett led i processen, vilket alla teorier anger. 

Således kan slutsatsen dras att ingen av dessa tre processbeskrivningar till hundra procent 

stämmer överens med hur Holtabs verkliga investeringsprocess ser ut. En möjlig förklaring 

till att de teoretiska investeringsmodellerna inte överensstämmer med Holtabs 

investeringsprocess kan vara att företaget är inne i en kraftig expansionsfas. De investeringar 

som görs är behovsbaserade, när de upptäcker ett behov för att klara av den ökade 

produktionen genomförs dessa investeringar relativt snabbt för att klara av den ökande 

efterfrågan. Då de flesta investeringarna görs utefter behov kan det inte uteslutas att 

utvärdering av dem inte känns nödvändigt eftersom de ansågs som verkligen behövliga.  

5.2.2 INVESTERINGSKLASSIFICERINGAR 

Holtab gör ingen klassificering av de investeringar som genomförs. Statens industriverk 

(1983) klassificerar investeringar efter bland annat om de genomförs i kapacitetshöjande 

syfte, vilket en ny lokal kan räknas som. Investeringen genomfördes baserat på att företaget 

skulle möta den ökade efterfrågan, som behövdes för att företaget skulle kunna förverkliga en 

omsättningsökning. Även Bergknut et al. (1993) kategoriserar investeringar efter dess syften, 
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vilka kan vara att expandera eller ersätta. Även om inte Holtab själva kategoriserar sina 

investeringar går det att härleda syftena med investeringarna till den teoretiska referensramen. 

Holtab genomför inga rena ersättningsinvesteringar, eftersom att företaget investerar vid 

behov och i de flesta fall även effektiviserar sina maskiner. I samband med investeringarna 

höjs kapaciteten eller minskas kostnaderna. En orsak till att Holtab inte klassificerar sina 
investeringar kan vara att det i dagsläget inte ser några fördelar med detta. Investeringar som 

de ser ett behov av genomförs oavsett om de är reinvesteringar eller expansionsinvesteringar. 

Segelod (1986) poängterar att genom kategorisering av investeringar kan differentierade krav 

ställas på dem. Men då Holtab inte ställer specifika krav på enskilda investeringar finns inga 

fördelar för dem att kategorisera investeringarna. 

5.2.3 FAKTORER  

Holtabs investeringsverksamhet bygger till stor del på företagets mål om att nå en omsättning 

på 500 miljoner kronor innan år 2020. För att uppnå detta expansiva mål genomför företaget 

investeringar, ett exempel är större lokaler. Målet är en betydelsefull faktor för 

investeringsverksamheten och nästan samtliga investeringar som görs kan kopplas till detta 

mål. Detta stämmer överens med vad Alkaraan och Northcott (2007) beskriver, att de 

strategiska målen inverkar på de investeringar som genomförs. 

 

I en rapport från Statens industriverk (1983) tas konkurrens upp som en påverkande faktor på 

investeringar. Detta är något som nämns av Holtab. Deras ambition är att ständigt vara en 

komplett leverantör, vilket kräver investeringar i produktutveckling. Denna utveckling är inte 

enbart inriktad på att hitta nya produkter som direkt ökar lönsamheten utan det kan även vara 

framtagandet av produkter som kompletterar deras sortiment. Genom att erbjuda ett komplett 

sortiment ökar Holtab sin konkurrenskraft då köpare av produkterna kan göra sina inköp 

genom en och samma leverantör. Genom att ständigt vara uppdaterad på vad marknaden 

efterfrågar samt vad konkurrenter erbjuder möjliggörs målet om att nå 500 miljoner kronor i 

omsättning. Konkurrenter blir således en viktig faktor som driver fram investeringar. Teknisk 

utveckling är ytterligare en faktor som enligt Statens industriverk (1983) påverkar de 

investeringar som genomförs. Detta kan kopplas till Holtabs konkurrenssituation, eftersom 

när kunderna efterfrågar nya produkter och konkurrenterna utvecklar sina produkter så måste 

även Holtab följa utvecklingen, vilket innebär investeringar i både produkter och kompetens. 
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Finansiella faktorer som påverkar investeringar är enligt Statens industriverk (1983) 

lönsamhet, finansiering, likviditet och soliditet. Likviditetsmått anges inte i teorin som ett 

direkt mått som påverkar om investeringar genomförs eller inte. Likviditeten är istället en 

faktor som enligt Statens industriverk (1983) påverkar vilka villkor ett företag kan ta nya lån 

till. Holtab nämnde dock att det bland annat var tillgången på likvida medel gjorde att 

företaget kände att de kunde investera i CSR-projektet i Nepal. Likvida medel är en viktig 

aspekt av investeringsverksamheten då Holtab i dagsläget inte tar några lån utan alla 

investeringar finansieras med eget kapital.   

 

Det faktum att Holtab inte gör några kalkyler kan bero på att de inte behöver övertyga en 

tredje part om att investeringen kommer bli lönsam. De tar inga lån och involverar därför inga 

externa finansiärer i beslutet. Det ger kortare beslutsvägar, vilket är positivt för expansiva 

företag och något som Holtab eftersträvar. 

 

Holtab behöver inte ta hänsyn till låneräntor och dylikt vid investeringar på grund av att deras 

solididet och likviditet är höga och stabila. Anledningen till att dessa mått kan hållas så höga 

beror till stor del på de krav ägarna väljer att ställa på Holtab. Det finns idag inga krav i form 

av lönsamhetsmått, det vill säga räntabiliteten på eget kapital eller sysselsatt kapital etc. 

Ägarna nöjer sig istället med att ta 25 procent av företagets vinst. Detta innebär att 75 procent 

av den årliga vinsten finns tillgänglig för återinvestering i bolaget under nästkommande år. De 

ackumulerade vinsterna har bildat en stark buffert varifrån pengar till investeringar kan 

hämtas. 

Holtabs investeringsverksamhet är, som redan konstaterat, väldigt behovsstyrd. Dessutom tar 

inte företaget några lån vid genomförandet av investeringar, vilket medför att processen från 

idé till genomförd investering går relativt snabbt. Detta är en fördel när företaget befinner sig i 

en expansionsfas. Genom att snabbt kunna agera på ökad efterfrågan eller förändrade krav 

från marknaden stärker Holtab sina konkurrensfördelar då de kan fortsätta vara en komplett 

och flexibel leverantör. 

 

Holtabs verksamhet gör att de i viss grad påverkas av lagstiftning, till exempel regleringar av 

arbetsmiljön men också den externa miljön. Lagstiftning kan för närvarande ses som en 

indirekt faktor. I nuläget genomförs inga investeringar enbart på basis av ändrad lagstiftning. 

De tvingas alltså inte, som beskrivet av Statens industriverk (1983), att investera för att följa 
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lagen men till exempel vid inköp av nya maskiner måste dessa uppfylla de lagstadgade kraven 

angående arbetsmiljösäkerhet. Holtabs tillverkande verksamhet innebär främst montering av 

komponenter, vilket innebär att företaget inte påverkas av den omfattande miljölagstiftningen 

kring exempelvis utsläpp. Detta leder till att tvingande miljölagstiftning inte påverkar Holtabs 

investeringsverksamhet. 

5.3 JÄMFÖRELSE AV INVESTERINGSPROCESSEN  

I Arenastadens och Holtabs investeringsprocesser går det att urskilja vissa likheter men också 

en del större skillnader. Båda verksamheterna startar investeringsprocesserna med förslag om 

förändring. I projektet Arenastaden kom detta förslag från politiken där en motion lämnades 

in angående renovering och restaurering av Gamla Värendsvallen. Även i Holtab startas 

investeringsprocessen med att förslag och idéer presenteras för företagsledningen. I projektet 

Arenastaden ledde motionen till att Växjö kommun kontaktade externa parter som fick i 

uppdrag att utveckla konceptet, vilket överensstämmer med modellen Yard (2001) 

presenterar. De ansåg att de inte hade möjlighet att genomföra detta på egen hand. De tre 

nästkommande stegen i investeringsprocessen enligt Yard (2001), tog tio år för Växjö 

kommun att genomföra. Under denna tid gick förslaget från att renovera och restaurera Gamla 

Värendsvallen till att skapa ett område tillägnad idrott. I Holtabs fall är stegen mellan 

uppkomst av idé till genomförande betydligt kortare. En orsak till detta är troligen att 

företaget agerar på en marknad där förändrade krav från kunder gör att de måste agera snabbt. 

Eftersom företaget har en snabb investeringsprocess, kan de hänga med i marknadens 

förändrade krav. Holtabs ägarstruktur består av två ägare, varav företagets ordförande äger 

drygt 90 procent av företagets aktier. Detta kan spela in i den snabba beslutsprocessen då 

majoritetsägaren och VD har en tät dialog som gör det möjligt att fatta beslut med kort varsel. 

När Växjö kommun godkänt projektet Arenastaden under början av 2010 tog projektering och 

byggnationen direkt start. Redan i slutet av 2011 invigdes den första arenan på området. En 

anledning till den korta byggtiden beror på att planering och förberedelser hade pågått redan 

innan det formella beslutet för projektet var fattat av Växjö kommun. I Holtab hålls 

styrelsemöten fem gånger årligen och investeringar över en miljon kronor skall godkännas av 

styrelsen, därför kan beslut behöva skjutas upp i väntan på nästkommande styrelsemöte. I 

väntan på styrelsens beslut har företagets ledningsgrupp möjlighet att förbereda investeringen 

på ett liknande sätt som gjordes i Arenastaden innan det formella beslutet från kommunen. 

Detta leder till att även investeringar i Holtab kan starta omedelbart efter att beslutet om 

investeringen är fattat. Tiden från investeringsbeslutet fram till investeringens genomförande 
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har alltså varit mycket kort i de båda verksamheterna, tack vare planering innan beslutet. 

 

Det sista steget i investeringsprocessen är enligt Yard (2001) uppföljning av investeringen. I 

Holtab görs inga kalkyler inför en investering, vilket leder till att det inte heller blir möjligt att 

följa upp enskilda investeringar ekonomiskt. Styrelsen och ledningsgruppen i Holtab följer 

upp investeringar i exempelvis byggnader genom att se de färdigställda byggnaderna. 

Investeringen i Arenastaden var mycket stor, den sista delen av investeringen har nyligen 

färdigställts. Av denna anledning antas att ingen uppföljning av hela projektet har hunnit 

genomföras, däremot har budgetuppföljningar gjorts löpande. 

 

5.4 JÄMFÖRELSE AV FAKTORER  

Nedan diskuteras faktorer som utifrån det empiriska materialet samt tidigare analys har 

kunnat urskiljas som betydelsefulla för de undersökta verksamheterna. 

5.4.1 EKONOMI 

Ekonomi är en betydelsefull faktor vid investeringar, oavsett om det handlar om att ta upp lån 

till en fördelaktig ränta eller om investeringen ska finansieras med eget kapital. Ekonomin 

som påverkande faktor kan vara begränsande, som när Växjö kommun inledningsvis lade ut 

arenabyggnationen på privata företag. Den kan också vara drivande till investeringar såsom 

när Holtab genomförde sin CSR-investering i Nepal. I båda fallstudierna har den positiva 

ekonomiska utvecklingen i respektive verksamhet bidragit till att investeringar har 

genomförts. I de undersökta fallen innebar en god ekonomi att verksamheterna valde att 

investera. Detta är mer tydligt i Arenastaden där Växjö kommun från början, baserat på sin 

ekonomi valde att inte vara finansiär men sedan ändrade sig i och med den positiva 

ekonomiska utvecklingen i kommunen. Ekonomi som påverkande faktor på investeringar är 

viktig genom alla de studerade stegen i investeringsprocessen hos både den privata och den 

kommunala verksamheten. Dels kan ekonomin vara en initierande faktor, men den kan också 

ha betydelse under processens gång i form av utseende och omfattning av investeringen.   

 

Yard (2001) menar att kalkylmodeller är av stor vikt vid valet att genomföra en investering 

eller inte. Det som setts i våra studieobjekt är att de inte poängterar denna del av processen. 

Holtab säger uttryckligen att de inte genomför investeringskalkyler. En anledning till detta 

skulle kunna vara deras stora tillgång till likvida medel i kombination med de finansiella mått 
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som värderas från ägarna. När Holtab inte mäter räntabilitet på till exempel eget kapital gör 

det inget att företaget inte sysselsätter sina ackumulerade vinster eftersom det inte påverkar de 

mått företaget värderar. Arenastadens nytta borde vara svår att mäta eftersom projektet ger 

kommunens invånare en service som kan vara svårt att mäta. Även om investeringen skulle 

bedömas enligt en kalkylmodell skulle det vara svårt att uppskatta vilket totalt värde den 

skulle tillföra Växjös invånare.    

5.4.2 KONKURRENTER 

Konkurrens är en viktig faktor för både projektet Arenastaden och Holtab. Växjö kommun vill 

attrahera nya invånare och följa den utveckling av arenor som sker i kommuner runt om i 

Sverige. De har jämfört exempelvis kostnader hos andra kommuner för att få ett 

konkurrenskraftigt erbjudande både i form av vad Arenastaden skulle erbjuda och vad det 

skulle kosta att utveckla området. Holtab ser också konkurrens som en viktig faktor att 

undersöka för att inte släpa efter i den utveckling som sker inom deras bransch. Risken med 

att förlora invånare respektive kunder är att försämring av den ekonomiska situationen sker, 

genom minskade inbetalningar i form av skatt eller inkomster från kunders köp. Detta är 

ingen hållbar situation för varken Växjö kommun eller Holtab, därför är det av största 

betydelse att kunna locka invånare och kunder. Både initiering och utformning av 

investeringar sker för att kunna följa med i konkurrenternas utveckling.  

5.4.3 LAGSTIFTNING 

Investeringsverksamheten i både Holtab och Arenastaden påverkades indirekt av rådande 

lagstiftning. Detta skedde inom områden som till exempel arbetsmiljö och produktsäkerhet. 

Lagstiftningen var inget som direkt bidrog till att företagen genomförde investeringar utan i 

Holtabs fall behövdes nya investeringar som en följd av deras expansionsstrategi. Varken 

Holtab eller Arenastaden är av sådan karaktär att de har en sträng statlig övervakning som till 

exempel reglerar utsläpp i extern miljö. Kommunen nämnde dock att de på grund av den 

omfattande lagstiftningen kring offentlig upphandling såg det som positivt med 

föreningsägande av arenorna.  

5.4.4 PROFILER 

En stor skillnad mellan den privata och kommunala verksamheten var betoningen av vem som 

stödde och förde förslaget framåt. Holtabs investeringsförslag uppkom från anställda på olika 

nivåer inom företaget och framfördes sedan till VD. Arenastaden stöddes under projektets 
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gång av stora idrottsprofiler som bland annat Carolina Klüft. Franzen nämner att enighet i 

kommunfullmäktige var en bidragande orsak till att projektet kunde genomförs i denna 

omfattning. Att idrottsprofiler som Carolina Klüft stödde projektet har säkerligen spelat en 

stor roll i kommunfullmäktiges enighet. Hennes deltagande i diskussionen var en stark 

bidragande faktor till att politikerna i kommunfullmäktige såg fördelarna med att etablera 

olika arenor på ett och samma område. 

 

Stöd från stora profiler ger troligtvis en större genomslagskraft än om enbart föreningarna 

själva hade talat för sin sak. En framgångsrik idrottare åskådliggör vad investeringar i idrott 

kan leda till. En lokal idrottsprofil sätter Växjö på kartan när denne får uppmärksamhet på 

olika sätt, vilket skulle ge positiv publicitet till kommunen. Kommunen och Holtab skiljer sig 

åt i antalet personer som ska övertygas om investeringar. Kommunfullmäktige har fler 

ledamöter än Holtabs styrelse, därför kan det antas att det i kommunfullmäktige krävs större 

ansträngning för att förmedla och övertyga ledamöterna om projektets fördelar. 

Beslutsfattarnas uppdrag i de undersökta verksamheterna skiljer sig också åt i uppdragens 

karaktär. Holtabs styrelse är tillsatt för att enbart agera för företagets bästa medan 

kommunfullmäktige ska ha alla Växjös invånare i åtanke. 
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KAPITEL 6; SLUTSATS 

Det avslutande kapitlet i denna uppsats behandlar de resultat som framkommit i studien. 

Utifrån syftet dras slutsatser kring investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar de 

valda verksamheternas investeringar. Först presenteras slutsatserna som svar på arbetets 

frågeställningar. Det följs av egna reflektioner kring arbetet och slutligen vilken vidare 

forskning som skulle kunna bedrivas inom området.                

6.1 SLUTSATS 

Hur ser investeringsprocessen ut i privata respektive kommunala verksamheter? 

 

Arenastadens investeringsprocess överensstämmer i stora drag med modellen Yard (2001) 

presenterar. Dock har inte Arenastaden ännu genomfört en utvärdering av projektet, därför 

överensstämmer inte processen helt. Holtabs investeringsprocess har likheter med samtliga 

investeringsprocesser men eftersom företaget befinner sig i en expansionsfas som kräver att 

snabba beslut fattas, överensstämmer inte processen helt med de teoretiska. 

 

Vilka faktorer initierar förslag till investeringar hos privata och kommunala verksamheter 

samt vilka faktorer verkar för att driva förslagen vidare i investeringsprocessen? 

 

Den största likheten av faktorer som påverkar investeringar hos Holtab och Arenastaden är 

den ekonomiska faktorn. Inte ekonomi i form av finansiella kalkyler utan hur den ekonomiska 

utvecklingen ser ut för den privata respektive kommunala verksamheten. Ett klart samband 

mellan en god ekonomisk utveckling och genomförandet av investeringarna kan utläsas i båda 

fallstudierna. I Holtabs fall kan ekonomin vara en initierande faktor, då en god likviditet 

bidrog till CSR-projektet i Nepal.     

 

Den andra stora gemensamma nämnaren är konkurrenter, både den privata och kommunala 

verksamhetens investeringar påverkas av vad deras konkurrenter gör. I den kommunala 

verksamheten används ordet konkurrent för andra kommuner. I båda fallföretagen har behovet 

av att vara minst lika bra och gärna bättre än konkurrenter varit en framträdande faktor som 

initierat och påverkat utseendet och omfattningen på investeringar.   
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Lagstiftningen har inte varit en betydelsefull faktor till att investeringarna initierats i 

studieobjekten men har påverkat investeringens utseende, för att uppfylla exempelvis 

säkerhetskrav. I Arenastaden gjordes ett val om privat ägande av arenorna baserat bland annat 

på att slippa den omfattande lagstiftningen kring offentlig upphandling. Därmed hade lagar 

mest betydelse i den kommunala verksamheten.    

 

Marknadsföringen var viktigt för Arenastaden men nämndes knappt av Holtab. Det var viktigt 

att Arenastadens utseende och placering gjorde det möjligt för Växjö kommun att 

marknadsföra staden med en idrottsprofil. Marknadsföringen påverkade projektets 

utformning, men var inte enskilt en anledning till att Arenastaden initierades.     

 

En faktor som endast påverkade investeringen i Arenastaden var att kända profiler med 

användes i syfte att övertyga beslutsfattande personer. Beslutsfattarna i detta fall var många 

och med olika preferenser, därför behövdes profiler med stor genomslagskraft. Detta kunde 

inte uppfattas på Holtab där investeringar kunde initieras på olika ställen i företaget och sedan 

drevs vidare till VD eller styrelse för beslut.       

 

Miljö var en faktor som påverkade i båda undersökningsobjekten. Arenastaden arbetade 

främst med externt miljötänkande, som energieffektivitet och användning av trä i 

byggnaderna. Holtab hade större fokus på investeringar i den interna miljön, som exempelvis 

utbyggnaden av personalmatsalen. Miljön påverkade inte verksamheterna till att initiera 

investeringar men det togs hänsyn till den under processen. 

6.2 REFLEKTIONER 

Vi är medvetna om att verksamheterna som valts ut skiljer sig åt i vissa karaktäristiska drag 

som storlek och verksamhetsinriktning. Dock har det viktiga i detta arbete varit att de 

undersökta verksamheterna har drivits privat respektive kommunalt. Faktorer som påverkar 

investeringar skulle kunna vara beroende av de ovannämnda variablerna men det är inget som 

påverkar uppsatsens syfte. Enligt Brealey et al. (1997) skiljer sig inte investeringens karaktär 

mellan privata och offentliga verksamheter utan, de som skiljer investeringarna åt är av vilka 

anledningar de genomförs och vilka faktorer som påverkar genomförandet, vilket undersöks i 

denna uppsats. Analysen skedde inte baserat på verksamheternas karakteristiska drag utan den 

utgick från om verksamheten var kommunal eller privat.   
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I intervjuerna med både Holtab och Arenastaden framkom att förslag till investeringar 

uppstod på olika sätt. Holtabs investeringsförslag kom från anställda på olika nivåer i 

företaget. I Arenastaden var det två politiker som lade fram den ursprungliga investeringsidén. 

Ett alternativ hade varit att genomföra intervjuer med de personer som initierade 

investeringarna. Den främsta anledningen till att detta inte gjordes var att respondenterna från 

respektive verksamhet var tillräckligt insatta i investeringsprocessen för att besvara frågorna. I 

Arenastadens fall var det över tio år sedan motionen lades fram till kommunfullmäktige och 

det ansågs inte att en intervju om den förhållandevis gamla motionen skulle vara av betydelse 

för studiens resultat. Motionen som då lades fram skiljer sig så pass mycket från det som blev 

den faktiska Arenastaden att det inte bedömdes som nödvändigt med fler intervjuer.    

6.3 VIDARE FORSKNING 

Denna uppsats kan ses som en förstudie till en mer omfattande studie. Likheter och skillnader 

mellan kommunala och privata verksamheters investeringar skulle kunna undersökas med ett 

större urval av företag, för att fastställa om faktorer som påverkar investeringar är desamma 

eller ej. Det skulle även vara möjligt att använda en annan utgångspunkt i 

investeringsprocessen, till exempel undersöka antingen färre eller fler steg i 

investeringsprocessen eller enbart studera vad som övervägs när beslut ska tas. 

 

Under uppsatsens gång framkom att investeringar i kommunal verksamhet var mycket 

omfattande och framtida forskning skulle därför kunna studera detta ytterligare genom att 

rikta in sig på enbart kommunala bolag i olika kommuner. Det skulle kunna studeras huruvida 

investeringsverksamheten skiljer sig åt beroende på vilket parti som styr kommunen 

alternativt utifrån vilken politisk inriktning kommunen har. Fortsatt forskning inom ämnet 

skulle också kunna ske genom att välja en annan inriktning på de verksamheter som har 

studerats. Studier skulle exempelvis kunna genomföras på två företag med investeringar i 

samma storleksklass eller bolag som drivs i olika företagsformer. Dessa skulle kunna 

inkludera enskilda firmor, privata och publika aktiebolag, för att se hur ägarformen påverkar 

företags investeringar.   
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BILAGOR 

BILAGA 1- MAIL TILL FALLFÖRETAG 

Hej!  

Vi är tre studenter på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet som i vår ska skriva en 

kandidatuppsats om investeringar. Inriktningen är att undersöka vilka faktorer som påverkar 

kommunala respektive privata bolag vid investeringsbeslut. De faktorer vi är intresserade av 

är de som föregår den finansiella utvärderingen. Vi skulle med detta mail vilja höra om det 

finns ett intresse hos er att vara delaktiga genom att medverka i en eller två intervjuer under 

våren.  

Med vänliga hälsningar  

Carla, Elinor och Jesper 

  



60 

 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

H = Huvudfråga 

- = Möjliga följdfrågor 

 

Intervjuguide 

Formalia  

Vill de intervjuade vara helt anonyma eller får deras yrkesroller eller namn nämnas? Ska 

företaget vara anonymt? 

 

Bakgrund 

H: Berätta lite om er verksamhet. 

- Antal anställda? 

- Omsättning? 

- Affärer utomlands? 

- Växande eller bevarande? 

 

H: Hur ser er ägarstruktur ut, vilka är ägarna? 

- Hur ser fördelningen ut? 

- Är det passiva eller aktiva ägare? (Representeras de i styrelsen) 

 

H: Vilka mål har ni som företag och hur ser strategierna ut för att nå dessa? 

- Expandera? 

- Finansiella mål? 

- Icke finansiella?  

 

Investeringar 

H: Investeringar, vilka typer av investeringar genomför ni kontinuerligt och har ni några 

större investeringar som ni minns just nu? 

- Storlek 

- Syfte 

 

H: Finns det en budgetpost som styr investeringar? 

- Hur stor är denna? 
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- Är den känd inom företaget? 

- Är det ett absolut tal? 

 

H: Klassificerar ni era investeringar? 

- I så fall hur? 

- Det finns inga x investeringar (x - andra investeringar t.ex. miljö eller personal) ? 

 

H: Finns det några färdiga mallar över var beslut i olika prisklasser fattas och av vem? 

- Vilka beslut kan fattas av vilken nivå? 

- Gäller detta för samtliga investeringar? 

 

H: Finns det förutbestämda krav för vad en investering ska uppnå? 

- Är dessa krav allmänt kända? (på företaget) 

- Finansiella, icke finansiella? 

-Skiljer sig dessa krav beroende av investeringstyp?   

-Tror ni att företagets interna krav på investeringar hämmar investeringsförslag?  

 

H: Hur ser er investeringsprocess ut?  

 

H: Kan ni ge exempel på några nyligen genomförda investeringar och vad som initierade 

dessa?  

- Varför uppkom dessa förslag?  

 

H: De senaste investeringarna ni gjorde, varifrån kom dessa förslag? 

- Vem? 

- Varifrån skulle ni tro att majoriteten av förslag till investeringar kommer ifrån? 

- Kommer det fram förslag som inte på något sätt kan motsvara de ekonomiska förväntningar 

ni har på investeringar? Övervägs dessa?  

 

H: För de senaste investeringarna, vilka faktorer tror ni påverkade genomförandet av dessa? 

- Vill inte tvinga fram svar men försöker få dem att tänka i faktorer som rör makromiljön, 

kostnader för kapital, lagar, miljö etc.  
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H: Vad tror ni initierar förslag till investeringar inom ert företag? 

- Vem? 

- Faktorer? 

- Mikromiljö?  

- Makromiljö?  

 


