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Titel: Anläggningsinvesteringar i svenska kommuner – en studie om hur 

investeringsbedömningen genomförs.  

 

Bakgrund: Investeringar har en stor påverkan på alla verksamheter och korrekta bedömningar 

om investeringens för- och nackdelar för organisationen är väsentligt. Det vanligaste är att olika 

kalkylmetoder används vid investeringsbeslut, samtidigt som det påvisats att annat än finansiell 

information också är av stor vikt. Kommuners specifika förutsättningar; om samhällsnytta som 

övergripande målsättning, finansiering genom gemensamma resurser samt politisk styrning, gör 

att genomförande av investeringsbeslut delvis skiljer sig åt jämfört med företag. De specifika 

förutsättningarna kräver dock korrekta underlag för beslut vad gäller val av metoder och 

kriterier. På grund av en begränsad forskning angående kommuners sätt att arbeta vid 

investeringsbeslut finns ett gediget behov av att studera och kartlägga de svenska kommunernas 

tillvägagångssätt vid investeringsbedömningen av anläggningsinvesteringar. 

 

Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att öka kunskapen om investeringsbedömningen i 

svenska kommuner och då specifikt vid projekt i byggnader och anläggningar.  

 

Metod: Genomförandet innebär en metodkombination med både semi-strukturerade intervjuer 

och enkäter till Sveriges alla kommuner. En förstudie genomfördes som tillsammans med en 

litteraturgenomgång låg till grund för utformandet av enkäten. Statistiska analyser har sedan 

genomförts för att kartlägga och testa kommunernas metoder, krav och kriterier, samt olika 

påverkansfaktorer som spelat stor roll i investeringsbedömningen.         

 

Slutsats: Majoriteten av de svenska kommunerna använder kalkyler som beslutsunderlag. En 

blandning av finansiella och icke-finansiella faktorer används med varierande frekvens, vilket 

skapar bättre grund för beslutsfattandet. Eventuellt kan de låga krav som ställs i vissa 

kommuner skapa problem för dem i framtiden. Grad av NPM är den faktor som spelar störst 

roll vid investeringsbedömningen, vilket skapar mer företagslika bedömningar och kan komma 

att nedprioritera vikten av samhällsnyttan.     



   

 
 

Abstract  
Master Thesis, Program of Master of Science in Business and Economics, School of Business 

and Economics at Linnaeus University in Växjö, Course Code: 4FE12E, Spring 2015 

 

Authors: Angelica Bystedt 

Supervisor: Jan Alpenberg and Fredrik Karlsson    

Title: Investments in fixed assets in the Swedish municipalities - a study of how the investment 

assessment is carried out. 

 

Background: Investments have a major impact on the operations and accurate assessments of 

the investments advantages and disadvantages of the organization is essential. The most 

common is that different calculation methods are used in investment decisions, while there are 

evidence that other than financial information also is of great importance. Municipalities’ 

specific conditions; public benefit as the overall objective, financing through common 

resources and political control, makes the implementation of investment decisions partially 

different compared to companies. The specific conditions require accurate basis for decisions 

regarding the choice of methods and criteria. Due to limited research regarding municipalities’ 

way of working in investment decisions there is a genuine need to study and map the Swedish 

municipalities' approach to the investment assessment of investment in fixed assets.  

 

Purpose: The main purpose of this study is to increase knowledge about investment assessment 

in Swedish municipalities and then specifically at projects in buildings and facilities. 

 

Method: The performance involves a combined method with both semi-structured interviews 

and questionnaires to all Swedish municipalities.  A feasibility study was carried out and 

together with a literature review it was the basis for the design of the survey. Statistical analyses 

have been conducted to identify and test municipalities’ methods, requirements and criteria, as 

well as various influencing factors that played a major role in the investment assessment.  

 

Conclusion: The majority of the Swedish municipalities use calculations as decision support. 

A mixture of financial and non-financial factors are used with varying frequency, which creates 

a better basis for decision-making. Possibly, the low requirements in some municipalities create 

problems for them in the future. Degree of NPM is the factor that plays the greatest role in the 

investment assessment, creating assessments similar to companies and may give lower priority 

to the importance of the social benefits. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel ges en beskrivning till investeringar och till den utveckling som påverkar 

investeringarnas framfart. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i de 

frågeställningar som avses besvaras och i det syfte som studien avser att uppfylla. Kapitlet 

avslutas med de avgränsningar som gjorts och studiens fortsatta disposition.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Introduktion  

Uppsatsen handlar om att studera investeringspraxis i svenska kommuner. Studien fokuserar på 

vilka metoder, krav och kriterier som används vid investeringsbedömningen, samt vilka 

faktorer som påverkar bedömningens utseende. Det är målen som ska ligga till grund för 

besluten. I kommuner är fokus inte på vinst, utan snarare på att skapa samhällsnytta samtidigt 

som invånarna finansierar investeringarna via skatter. Tidigare litteratur fokuserar på 

organisationer där vinst är det primära syftet vilket gör att det finns ett behov av att kartlägga 

kommuners tillvägagångssätt. Karlskrona kommun känner att de i dagsläget har en bristande 

process, samtidigt som de inte heller vet hur de skulle kunna utveckla den på grund av bristande 

information. Studien ska därför ligga till grund för alla kommuner som upplever samma 

problem som Karlskrona kommun och som har ett behov av att utveckla och förbättra sitt 

beslutsunderlag.   

 

1.2 Bakgrund  

Kommunerna har en viktig roll i landet, då de är ansvariga för genomförandet av 

välfärdspolitiken, har stor självständighet och ansvarar för en betydlig del av landets ekonomi. 

Regeringsformen reglerar kommunernas rätt till självstyre (Lindström, 2003). Självstyret 

innebär att anpassningar kan ske utifrån behoven inom kommunen och även invånarna i en 

kommun kan påverka de beslut som fattas (Finansdepartementet, 2008). Kommuner har 

beskattningsrätt och valda representanter ska fatta beslut. Kommunallagen reglerar sedan 

övriga bestämmelser (Lidström, 2003). De svenska kommunerna får enligt Kommunallag 

(1991:900) bedriva näringsverksamhet så länge det inte finns något vinstintresse. Syftet med 

näringsverksamheten måste vara att skapa samhällsnytta för invånarna i kommunen. År 2000 

stod kommuner och landsting för 26 procent av BNP och spelar därför en stor roll för landets 

tillväxt (Lidström, 2003).       
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Under 1980-talet har det vuxit fram en insikt om att den offentliga sektorns verksamhet var 

tvungen att förändras. New public management (i fortsättningen NPM) utvecklades och innebär 

att den offentliga sektorn börjar arbeta och styra mer utifrån de metoder som präglar näringslivet 

och de privata aktörerna. Under 1990-talet genomfördes sedan det som under 1980-talet 

diskuterats om NPM. Styrningen blomstrade och de publika organisationerna tog till sig de 

arbetssätt som fanns inom den privata sektorn (Almqvist, 2006). NPM har fått en stor spridning 

i världen och inte minst i Sverige. Det är viktigt att påpeka att NPM är inte är en enhetlig modell 

för hur styrningen ska gå till utan snarare en filosofi, där olika ingredienser kan väljas för att 

skapa bättre effektivitet och kvalitet i organisationen. NPM handlar vidare om att ta fasta på 

privata sektorns metoder för; styrning och kontroll, disaggregering – konkurrens, 

ledningsroller, medborgarna samt ett nytt språk (Agevall, 2005). NPM ersätter inte de gamla 

grunderna för styrning utan adderar nya tillvägagångssätt för den offentliga sektorn (Lane, 

2000). Tre av idéerna bakom NPM är att offentlig sektor ska prioritera ekonomisk 

återhållsamhet, effektiv resursanvändning och att styrning och ledning inom den privata sektorn 

ska agera som förebild för de offentliga organisationerna (Bringselius, 2015). Dock finns det 

motsägelser som gör att inte alla ”köper konceptet” (Agevall, 2005). Ovanstående diskussion 

väcker frågan; Hur ser det ut i kommunerna idag, har de anammat företagens metoder och 

begrepp? Eftersom NPM påverkar kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning (Agevall, 

2005) borde det även påverka investeringsbedömningen i en viss riktning. Agerar kommunerna 

som företag vad gäller till exempel kalkyler och kravnivåer?    

 

Under den senare delen av 1990-talet skedde stora förändringar i många olika branscher, 

teknikutvecklingen ökade i en snabb takt och fokus lades på kunskap- och kompetensutveckling 

samt på kundvärde och kvalitet (Alpenberg & Karlsson, 2005).  Ökad internationell konkurrens 

och en snabb teknisk utveckling har inneburit ökade krav på företagens varor och tjänster, vilket 

i sin tur lett till ett ökat investeringsbehov (Löfsten, 2002). För att kunna konkurrera på 

marknaden krävs nya investeringar i till exempel, integrerade IT-system, men även ökade krav 

på produktions- och logistikkapacitet har vuxit fram (Alpenberg & Karlsson, 2005). Även de 

kommunala investeringarna och investeringsbehovet har ökat på senare tid. Kommunerna 

investerar i anläggningstillgångar och det gäller främst infrastruktur, fastigheter och bostäder. 

Investeringarna uppgår till cirka 90 miljarder per år och under 2007-2012, en period som 

präglades av finanskrisen, ökade de kommunala investeringarna i Sverige med cirka 3 procent 

per år. En sliten infrastruktur och en kraftigt ökande befolkning skapar dessa nya behov av att 
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investera, för att kunna möta behovet av välfärdstjänster. Urbaniseringen ställer också krav på 

kommunerna. Storstäder, större städer och kommuner i anknytning till dessa växer medan 

människorna lämnar landsbygden, vilket innebär ett förändrat och ojämnt behovstryck av 

investeringar i Sverige (Kommuninvest, 2014). En ökad konkurrens om skattebetalarna skapar 

en dragkamp mellan kommunerna (Kommunerna.net). Kommuner vill utveckla sig själva, sätta 

sig själva på kartan. Investeringar genomförs därför i tron om att marknadsföra orten och locka 

personer till kommunen (Söderling, 2010).  

 

Det finns en mängd olika definitioner av investeringsbegreppet;  

 

 En resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott. (Yard, 2001, s.23) 

 Utnyttjande av resurser som ska förverkliga framtida mål. (Bergknut, 1993 s.15) 

 Långsiktiga satsningar, av såväl materiell som immateriell karaktär, som under sin 

livslängd syftar till att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för tillväxt i 

företaget. (Alpenberg & Karlsson, 2005, s.10) 

 

Persson och Nilsson (1999) belyser betydelsen av investeringar för den ekonomiska tillväxten 

i landet. Mängden och kvaliteten på realkapital är en faktor som bestämmer tillväxttakten i ett 

land och det är investeringar, i bland annat anläggningar och byggnader, som ökar realkapitalet. 

Investeringar har ett långsiktigt perspektiv, då tidigare investeringar har resulterat i dagens 

välfärd, men även ett kortsiktigt perspektiv, då investeringar skapar direkta effekter i samhället, 

som till exempel ökning av inkomster och sysselsättning. Det är inte alla investeringar som är 

bra, utan felaktiga investeringar kan innebära att resurser ”slösas bort” (Persson & Nilsson, 

1999). Olika investeringar innebär olika problem och kräver en klassificering. Målet med en 

investering bestämmer klassificeringen. Det finns en rad olika klassificeringar av investeringar 

i kommuner, då investeringar kan ha helt olika karaktärsdrag, bland annat 

expansionsinvesteringar, imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar 

(Fjertorp, 2010). Klassificeringarna kan skilja sig åt mellan olika organisationer, men en 

gemensam nämnare är det långsiktiga perspektivet, att investeringar genomförs för framtiden 

(Andersson, 2013). 

 

Organisationer investerar för att implementera sin strategi (Persson & Nilsson, 1999) och för 

att uppnå uppsatta mål (Bergknut et. al., 1993). Ytterligare ett syfte för att genomföra 
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investeringar är att de är nödvändiga för den framtida existensen (Grubbström & Lundquist, 

2005). Investeringar genomförs även för att skapa konkurrensfördelar och öka 

konkurrenskraften (Persson & Nilsson, 1999). Beslutsfattandet mellan olika investeringar 

innefattar identifiering, utvärdering och val mellan olika projekt, vilket kommer påverka 

konkurrenskraften. Beslutet kommer påverka hela organisationen; vad den gör, var den gör det 

och hur den gör det (Adler, 2000). Det är målen som beslutsprocessen bör utgå ifrån, oftast är 

vinst det övergripande målet för en organisation.  

 

1.3 Problemdiskussion och problemformulering  

Investeringar har en stor påverkan på alla verksamheter och korrekta bedömningar om 

investeringens för- och nackdelar för organisationen är minst sagt väsentligt. Om beslutet är 

rätt och investeringen som genomförts lyckas, kan organisationen dra stora operationella 

fördelar. Om däremot investeringen misslyckas, har organisationen slösat bort viktiga resurser 

och konkurrensfördelar försvinner (Adler, 2000). Många av de fastighetsinvesteringar som 

genomförs, fastställs på bristfälliga underlag där de framtida konsekvenserna inte belyses, 

samtidigt som investeringens möjligheter till förändringar också ignoreras (Oresten & 

Löfvenberg, 1998). Resursallokeringen måste ske på rätt sätt. Rätt resurser måste finnas vid rätt 

tidpunkt och i rätt kvantitet. Detta ställer krav på beslutsprocessen, där lämpliga förslag tas upp, 

utvärderas och gallras bort. Att göra korrekta bedömningar kan vara svårt då det är svårt att 

förutspå hur framtiden kommer se ut (Persson & Nilsson, 1999). För kommuner är denna 

resursallokering kanske än viktigare jämfört med för företag i vissa avseenden.  Kommunernas 

intäkter består till största delen av skatt (Finansdepartementet, 2008). En aspekt som därför är 

viktig att beakta för kommunerna är att finansieringen av investeringar främst består av 

skatteintäkter, det är således kommuninvånarna som bekostar investeringarna. Hur ska de 

gemensamma resurserna på bästa sätt användas och prioriteras för att skapa välfärd och god 

tillvaro för invånarna i samhället? För att satsa skattepengar på det bästa alternativet krävs ett 

korrekt underlag för beslutsfattande, för att inte ”slösa bort” de gemensamma resurserna.  

 

Investeringsbeslutet innebär val mellan olika alternativ, ofta med hjälp av olika metoder. 

Investeringskalkyler är det som används mest frekvent, till exempel nuvärdeskalkyler eller 

payback-kalkyler. Däremot har de ett begränsat syfte och ger bara svar på de ekonomiska 

aspekterna. De traditionella kalkylmetoderna exkluderar icke-finansiella fördelar och har ett 

alltför kortsiktigt perspektiv. Men ändå förlitar sig organisationer oftast på dessa, vilket kan 
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resultera i missledande beslut (Adler, 2000). ”Investeringskalkyler torde endast kunna ge 

vägledning beträffande olika investeringsprojekts rangordning ur avkastningssynpunkt” 

(Bergknut et. al. 1993, s.31) och borde därför inte agera som enda beslutsunderlag vid 

investeringar. Även Frank et. al. (2013) belyser vikten av att andra kriterier, än enbart de 

ekonomiska, måste betraktas. Utöver finansiell information belyser de kriterier som 

kvalitetsegenskaper och strategiska fördelar.  

 

För att kunna jämföra mellan alternativ krävs vissa kriterier; framräknade mått på till exempel 

lönsamhet och risk, men även valregler, olika kravnivåer, för att kunna rangordna alternativ 

(Bergknut et. al. 1993). Det kan även finnas andra faktorer som påverkar beslutet, till exempel 

organisationen eller marknadsförutsättningarna (Alpenberg & Karlsson, 2005). Det är 

organisationens mål som bör vara grunden för beslutsfattandet. För kommuner är det inte 

annorlunda, även här bör investeringsbesluten utgå från målen. Däremot är inte målet att 

generera vinster, utan att skapa någon typ av samhällsnytta, att ge service till kommunens 

invånare. Dock ser förutsättningarna för de svenska kommunerna olika ut. I vissa kommuner är 

inflyttningen hög och i vissa minskar befolkningsmängden (Fjertorp, 2010). Eftersom 

finansiella medel är begränsade och finansiering är kostsamt kan det vara svårt att få resurserna 

att räcka till. De knappa resurserna gör att kommunerna tvingas till prioriteringar då de inte kan 

acceptera alla föreslagna projekt (Chan, 2004). För den offentliga sektorn handlar det inte bara 

om att maximera nyttan utan också att säkerställa en rättvis fördelning av välståndet. En 

invånare föredrar ett alternativ medan en annan värdesätter något annat. Alla har olika 

preferenser, vilket gör det svårt att tillfredsställa alla (Brealey et al. 1997). 

 

Det finns i praktiken inte en generell och enhetlig modell för hur beslutsfattandet går till utan 

det tycks beror på organisationens specifika förutsättningar. Detta överensstämmer med 

”contingency”-teorin, med ursprung inom den empiriska organisationsforskningen (Alpenberg 

& Karlsson, 2005). Segelod (1986) visar på faktorer som påverkar att en investeringsidé 

uppkommer hos kommuner. Han menar att bland annat behov och myndighetskrav påverkar 

initieringen av en investering. Vissa faktorer påverkar även investeringsprocessen hos 

organisationer, när det gäller val av metoder, kravnivåer och kriterier (Segelod, 1986; Arwidi 

& Yard, 1986 och Alpenberg & Karlsson, 2005). Arwidi och Yard (1986) belyser faktorer som 

typ av produktion, bransch och storlek, vilket de menar påverkar företagets val av 

kalkylräntenivå. Det finns få studier som visar på särskilda faktorer som påverkar kommuners 
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metoder, kravnivåer eller kriterier. Därför är det av intresse att undersöka om samma faktorer 

som påverkar företag även påverkar kommuner eller om det finns motsvarande faktorer som 

kan förklara skillnader mellan hur kommuner genomför sina investeringsbeslut. 

 

I skrivandets stund är detta minst sagt ett hett ämne i Karlskrona. Så sent som 13 mars innehöll 

Blekinge Läns Tidning två olika artiklar kring hur kommunens skattepengar ska fördelas. 

Karlskrona Hockey Klubb (KHK) avancerade upp till Svenska hockeyligan (SHL), vilket 

innebär att Arena Karlskrona måste anpassas efter detta. Sylvia Asklöf Fortell skriver i ledaren 

”Ska verkligen Karlskrona kommuns skattebetalare stå för KHK:s framtida behov? Andra 

idrotter har ju också behov – liksom de som inte utövar någon idrott.” (Fortell, 2015-03-15). 

Samtidigt som klubbchefen för KHK, i en annan artikel, säger att publikkapaciteten måste öka 

och att det finns önskemål från KHK att det byggs en ny entré och restaurang. Han menar att 

det handlar om att se saker på sikt, att det är investeringar för hela området. (Skarpsvärd, 2015)  

 

Vilka faktorer är det som är av betydelse när inte längre vinst är det övergripande målet, när 

invånarna har olika preferenser och de tvingas till prioriteringar? De kommunala 

verksamheterna styrs av politiker vilket resulterar i att beslut om resursfördelningen dessutom 

är en politisk prioriteringsfråga. Inte bara finansiering och organisationens mål skiljer sig från 

företagen i landet utan även styrningen. Politiska faktorer påverkar hur beslut fattas och vilka 

krav och kriterier som ligger till grund för prioriteringen av investeringar, vilket gör att 

genomförandet av investeringsbeslut skiljer sig från företagen (Agyeman & Broadbent, 2005, 

ur Fjertorp, 2010).   

 

I Karlskrona kommun är problemet att de anser att de inte använder sig av någon konkret modell 

för att stödja hur investeringsbeslut ska fattas. Från och med i år är det ett stort fokus på 

investeringar i kommunen och många nya investeringar kommer genomföras. Störst fokus 

ligger på nyinvesteringar i byggnader. Ekonomichefen, Per Jonsson, vill få belyst hur det går 

till idag i kommunen vid investeringsbeslut. ”Ibland känns det som att vi bara gissar vilket 

alternativ som är bäst” (Per Jonsson, 2015-01-28). Det behövs en bra beslutsmodell för hur det 

bör gå till, vilka kalkylmetoder som bör används, vilka kravnivåer som verksamheten bör ha 

och vilka kriterier som bör ligga till grund för deras val av investeringar. De saknar helt enkelt 

instrument för att kunna göra en korrekt avvägning mellan olika investeringar.   
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Lite ordning och reda i begreppen, hur vi gör, att vi gör på samma sätt, och att vi tänker på 

samma sätt. Där saknas det något! (Per Jonsson, 2015-01-28) 

 

Mycket av den forskning som finns idag kring investeringar har fokus på de olika kalkylmetoder 

som används vid investeringsbeslut (Alkaraan & Northcott, 2007; Carr, Kolehmainen & 

Mitchell, 2010). Samtidigt som forskning visar på att organisationer använder sig av annat än 

enbart finansiell information när beslut ska fattas (Alpenberg & Karlsson, 2005). Trots en del 

investeringsforskning om investeringsprocessen saknas kunskap om hur investeringsbeslut 

genomförs i svenska kommuner, vilka metoder och kriterier som används. Fjertorp (2005) 

belyser i sin studie motiv till varför kommunala anläggningstillgångar i infrastruktur 

genomförs, varpå denna studie skiljer sig då investeringspraxis ska studeras vad gäller 

anläggningsinvesteringar. Samhällsnytta som målsättning, finansiering genom gemensamma 

resurser samt politisk styrning gör att detta kan skilja sig åt mellan företags och kommuners 

investeringsbeslut. Det kräver också korrekta underlag för beslut vad gäller val av metoder och 

kriterier, vilket gör det än viktigare att utveckla kunskap som kan hjälpa kommuner vid 

upprättandet av en beslutsmodell. Hur arbetar svenska kommuner vid investeringens olika faser 

fram till och med beslutet? Vilka är metoderna som används och vilka kravnivåer finns för 

dessa metoder? Vilka kriterier använder kommuner för att göra prioriteringar mellan 

investeringar och hur motiveras valen?  

 

Idén till studien väcktes hos Karlskrona kommun på grund av deras problem i samband med 

investeringsbeslut. Problemdiskussionen i sin tur visar att det finns ett vidare behov av att 

kartlägga de svenska kommunernas tillvägagångssätt och användandet av kriterier vid 

investeringsbeslut av anläggningsinvesteringar. Detta är utgångspunkten för denna uppsats.  

 

Utifrån detta kan följande frågor ställas: 

 Hur och varför genomförs svenska kommuners investeringsbedömningar, vid 

byggnation av anläggningstillgångar? 

o Vilka kalkylmetoder, kriterier och kravnivåer används vid investeringsbeslut i 

svenska kommuner? 

o Vilka faktorer påverkar kommuners genomförande av 

investeringsbedömningen?    

 



   

8 
 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att öka kunskapen om investeringsbedömningen i svenska 

kommuner och då specifikt vid projekt i byggnader och anläggningar.  

Detta sker genom olika delsyften: 

 att kartlägga och analysera hur svenska kommuner arbetar vid 

investeringsbedömningen, vilka metoder, kriterier och kravnivåer som används som 

beslutsstöd,  

 att testa och förklara varför investeringsbeslut motiveras och fattas i svenska kommuner.  

 

1.5 Avgränsning 

Metoder och kriterier skiljer sig åt mellan olika typer av investeringar. Jag väljer därför att 

avgränsa mig till att inte studera några andra investeringsbeslut än de rörande byggnationer i 

anläggningsinvesteringar i kommuner. Anledningen till avgränsningen är att en stor del av 

kommunernas investeringsbeslut berör byggnationer av anläggningar, vilket därför gör att det 

anses mest lämpligt att inrikta sig mot dessa beslut även i studien.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1: Inledning 

I det inledande kapitlet behandlades problematiken kring investeringsbeslut och varför det är 

av intresse att studera hur kommuner arbetar med sina investeringsbeslut. De frågeställningar 

som ska besvaras och syftet med studien presenteras också. Kapitlet avslutas med studiens 

avgränsningar.  

 

Kapitel 2: Studiens genomförande  

I metodkapitlet redogörs för den ansats och den undersökningsmetod som valts för uppsatsen. 

Vidare förs en diskussion om studiens genomförande, det vill säga angående val av kommuner 

till förstudie och intervjupersoner samt hur materialinsamling och analys av data genomförts. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring kvalitetskriterier.   

 

Kapitel 3: Förstudie 

I kapitlet behandlas den information som framkom genom intervjuerna med Karlskrona och 

Växjö kommun. Först görs en beskrivning av kommunen för att sedan klargöra representantens 

svar utifrån olika områden som berörts under intervjuns gång. Kapitlet avslutas med en 
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sammanfattning för att visa på vad som ligger till grund för litteraturgenomgången, 

hypotesgenereringen samt enkätuppbyggnaden.   

 

Kapitel 4: Litteraturöversikt – Kommunala investeringsbedömningar 

Kapitlet inleds med en redogörelse för kommunal verksamhet och investeringsbegreppet.  

Därefter beskrivs beslut- och processorienterad forskning. Nästa del av kapitlet ger en 

redogörelse för olika typer av investeringskalkyler samt icke-finansiella kriterier för beslut. Den 

avslutande delen visar på en konceptuell modell som beskriver hur litteraturöversiktens olika 

delar länkas samman med uppsatsen syfte.    

 

Kapitel 5: Empiri, resultat och analys 

I kapitlet presenteras empiriskt resultat och analyser. Först presenteras en redovisning av 

investeringsbedömningen i svenska kommuner. Inledningsvis görs en redogörelse för 

bakgrundsvariablerna och därefter en kartläggning av tillvägagångssättet samt en jämförande 

empirisk analys av resultatet. Den första delen avslutas med analys kring 

investeringsbedömningen och en återkoppling till litteraturöversikten. Därefter genomförs 

hypotestestning samt analys av påverkansfaktorerna med återkoppling till litteraturöversikten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande bild av hur investeringsbedömningen genomförs i 

den svenska kommunerna.  

 

Kapitel 6: Slutsats 

I detta avsnitt ämnar jag besvara problemformuleringen samt diskutera väsentliga slutsatser 

utifrån studiens resultat. Jag kommer att redovisa hur kommunerna arbetar vid 

investeringsbedömningen, faktorer som påverkar att det ser ut som det gör, samt innebörden av 

deras sätt att arbeta. Vidare redovisas reflektioner kring studiens resultat och avslutningsvis 

förslag till fortsatt forskning. 
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2. Studiens genomförande 
___________________________________________________________________________ 

I metodavsnittet beskrivs studiens metod och forskningsansats. Därefter följer en presentation 

av val av empiriskt material och tillvägagångssättet för insamling av data. Avsnittet avslutas 

med en diskussion kring kvalitetskriterierna.  

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av metod 

Forskare skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kvantitativa forskningen har 

fokus på numerisk data, siffror framför ord, när data samlas in. Den kvalitativa strategin handlar 

snarare om att fokusera på ord än på kvantifiering. Kvalitativ forskning är induktiv och tolkande 

(Bryman och Bell, 2005). Den kvantitativa forskningen är mer strukturerad än den kvalitativa 

och användbar när vi vill säga något generellt. Det är forskaren som styr en kvantitativ 

undersökning, medan det i en kvalitativ undersökning är viktigt med närhet till det som studeras. 

Forskaren ska se världen utifrån den studerades situation, den studerade ska styra forskningen 

(Holme & Solvang, 1996). Denna studie innebär en så kallad metodkombination, då de båda 

tillvägagångssätten kombineras. Att kombinera metoderna skapar ökad träffsäkerhet då 

forskaren kan kontrollera resultaten från en metod med resultaten från den andra. En mer 

komplett bild skapas av det som studeras och de olika metoderna kompletterar varandra, de 

kompenserar metodernas svaga och starka sidor. Metodkombination hjälper även till att 

utveckla analysen, då en metod används för att ta fram information till en annan (Denscombe, 

1998). Metodkombination ansågs lämplig då huvudsyftet är att kartlägga hur och varför 

investeringsbeslut genomförs och motiveras i svenska kommuner. Kvalitativ data samlades in 

och analyserades, genom en förstudie, för att få en uppfattning om vilka frågor som var 

relevanta och för att få en djupare förståelse för hur det fungerar i kommunerna. En enkät 

utformades sedan, vilken bygger på den kvalitativa informationen som uppkommit för att stärka 

denna information och skapa en mer generell bild av verkligheten. Informationen från de båda 

studierna vägdes sedan samman för att ge svar på de olika problemformuleringarna. Detta 

innebär att studien är uppdelad i 2 olika delstudier; en kvalitativ med semi-strukturerade 

intervjuer där syftet var att få en djupare bild och förståelse av situationen och en kvantitativ 

undersökning för att få en mer generell bild och för att stärka informationen från den kvalitativa 

studien. Metodkombination användes för att skapa en bredare redogörelse för det som 

undersöktes och för att kunna använda olika metoder för datainsamling, så kallad triangulering. 
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Detta gör att informationen från en metod kan kompletteras och något nytt kan tillföras från 

den andra metoden (Denscombe, 1998).     

2.1.1  Tvärsnittsdesign 

Det finns en mängd olika forskningsstrategier, bland annat experiment, fallstudie och 

tvärsnittsdesign. Olika strategier är relevanta i olika situationer. När det gäller tvärsnittsdesign 

innebär det att data samlas in från mer än ett fall. Syftet är sedan att få fram kvantitativ eller 

kvantifierbar data för att kunna finna mönster och samband mellan olika variabler. 

Tvärsnittsdesign förknippas oftast med kvantitativa sammanhang då enkäter genomförs, men 

även kvalitativ forskning kan innebära tvärsnittsdesign, då semi-strukturerade intervjuer sker 

med flertalet människor (Bryman & Bell, 2005). I denna studie ansågs det lämpligt att använda 

denna typ av forskningsstrategi då både enkäter och semistrukturerade intervjuer skulle 

användas samt då syftet var att samla in data från mer än ett fall. Ett primärt syfte med studien 

var att kartlägga svenska kommuners tillvägagångssätt vid investeringsbeslut vid byggnationer 

av anläggningar. För att kunna dra generaliserbara slutsatser ansågs det lämpligt att genomföra 

en nationell enkätundersökning till Sveriges kommuner för att få en helhetsbild av situationen.    

 

2.2 Forskningsansats  

Det finns i huvudsak två olika typer av förhållningssätt mellan teori och praktik, induktion och 

deduktion. Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån den teori som finns inom ett visst område 

och härleder en hypotes utifrån detta. Teorin styr forskningen och leder till observationer och 

resultat. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att det är observationer av verkligheten som 

styr forskningen. Utifrån det dras sedan slutsatser som presenteras i en teori (Bryman & Bell, 

2005). I denna studie tillämpas en kombination av både ett induktivt och deduktivt 

tillvägagångssätt. Olsson och Sörensen (2007) benämner detta för abduktion. Med induktion 

beskrivs situationen och genom deduktion stärks vetskapen med hjälp av tidigare teorier.  

 

Denna studie innehåller två delstudier. I studien tillämpas både ett induktivt och deduktivt 

tillvägagångssätt:  

 Den första studien är en förstudie som genomförts med ett induktivt tillvägagångssätt. 

Förstudien görs på två olika kommuner, Karlskrona kommun och Växjö kommun och 

ligger till grund för enkätuppbyggnaden angående hur investeringsbeslut genomförs i 

kommuner samt även referensramen. Enkäten validerades genom att Karlskrona 

kommun fick svara på den för att sedan diskutera hur de tänkt när de svarat.  
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 Den andra delstudien har genomförts med ett deduktivt tillvägagångssätt. Utifrån 

tidigare forskning samt förstudien härleddes hypoteser som sedan testas på svenska 

kommuner med hjälp av en enkät och statistiska analyser. Denna studie ska stärka 

information från den första delstudien.  

 

2.3 Val av empirisk datainsamlingsmetod 

För insamling av material har triangulering använts, vilket innebär användande av olika 

metoder och olika datakällor. Trianguleringen användes för att få en mer fullständig bild av 

verkligheten (Denscombe, 1998). Intervjuer med Karlskrona kommun och Växjö 

Kommunföretag AB, enkäter till Sveriges alla kommuner och skriftliga källor har använts för 

materialinsamling.   

 

Den mest använda metoden inom kvalitativ forskning är intervjuer. Det är intervjuns flexibilitet 

som gör den så populär. Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än kvantitativa 

intervjuer. Det är lämpligt att låta intervjun röra sig från intervjuguiden och följdfrågor är 

vanligt förekommande. Detaljerade svar eftersträvas och den intervjuade kan komma att 

intervjuas mer än en gång. Det finns två typer av intervjuer inom den kvalitativa ansatsen; 

ostrukturerade och semi-strukturerade (Bryman & Bell, 2005). I studien användes intervjuer då 

andra metoder, till exempel deltagande observationer, ansågs allt för tidskrävande. Eftersom 

beslutsprocessen tar lång tid har det inte funnits möjlighet att närvara under hela processen för 

att ta del av arbetsgången.  Semistrukturerade intervjuer har genomförts med Karlskrona och 

Växjö kommun, där en intervjuguide med specifika teman användes. Semistrukturerade 

intervjuer ansågs lämpliga då struktur på intervjun önskades, men även att respondenten skulle 

kunna leda intervjun i olika riktningar.  

 

Empiriskt material till den kvantitativa studien har samlats in via webbenkäter. Denna metod 

används då enkäter är både billigare och snabbare att administrera än intervjuer (Bryman och 

Bell, 2005). Eftersom Sveriges alla kommuner har en stor geografisk spridning skulle det bli 

allt för tidskrävande och kostsamt att åka runt till alla kommuner i landet för att göra intervjuer. 

Många enkäter kan skickas ut vid samma tillfälle och nå en stor grupp av respondenter, vilket 

skulle ta mer tid vid intervjuer (Bryman & Bell, 2005).   
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Skriftliga källor har även använts som datakälla. ”Årsredovisning 2013”, ”Budget och planer”, 

”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun”, ”Finansiella riktlinjer” samt ”Ekonomi- 

och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” tillhandahölls av Karlskrona kommuns 

ekonomichef. Från Växjö kommunföretag AB erhölls ”Styrsystem för Växjö kommun”.  

 

2.4 Förstudie och validering – tillvägagångssätt för materialinsamling  

En intervjumall utformades till varje semi-strukturerad intervju (se bilaga 1 och 2). 

Intervjuguiden innehöll de frågeställningar som skulle lyftas fram under intervjun, ett antal 

större frågor för att inte påverka respondentens svar (Holme & Solvang, 1996). Vissa av 

respondenterna har intervjuats mer än en gång, då nya funderingar växt fram under arbetets 

gång. Eftersom problemet uppmärksammades inom Karlskrona kommun har en del av 

förstudien genomförts där. Intervjuer har skett med Per Jonsson, som är ekonomichef. Den 

första kontakten med verksamheten var ett så kallat bekvämlighetsurval, då jag genom deras 

hemsida kom i kontakt med kundtjänsten på Karlskrona kommun, jag kontaktade den person 

som fanns tillgänglig (Holme & Solvang, 1996). Mailet vidarebefordrades sedan till den person 

som var mest relevant för min studie, det vill säga ekonomichefen. Det var ett så kallat 

snöbollsurval (Denscombe, 1998).  

 

Den andra delen av förstudien genomfördes hos Växjö kommun, på Växjö Kommunföretag 

AB. Växjö kommun valdes då jag ansåg att det skulle vara av vikt att intervjua en kommun som 

är större än Karlskrona, då större kommuner kanske anammat NPM i större utsträckning, vilket 

kan visa på hur NPM påverkat arbetet kring investeringsbesluten. Växjö ansågs därför vara den 

mest lämpade kommunen i avseende att kunna genomföra en personlig intervju. Vid kontakt 

med ekonomichefen för Växjö kommun informerade han mig om att de bara hyr sina lokaler 

från Växjö Fastighetsförvaltning AB, som är dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB 

(VKAB). Därför genomfördes intervjun hos VKAB, med den person som besitter störst 

kunskap om arbetet kring investeringsbeslut. Den första kontakten var med Anna Karlsson, som 

är sekreterare för VD:n och kommunchefen, för att se om intresse fanns för att ställa upp på en 

intervju. Detta är ett så kallat bekvämlighetsurval, då jag kontaktade den person som fanns 

tillgänglig via hemsidan. Karlsson, i sin tur, hänvisade mig till den person hon ansåg ha störst 

kunskap om beslutsprocessen samt var tillgänglig i det närmaste, vilket resulterade i Vice VD 

för VKAB, Magnus Bengtsson. Detta är ett snöbollsurval (Denscombe, 1998).       
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Valideringen av enkäten har skett genom att Karlskrona kommun fått svara på enkäten för att 

se hur de uppfattar frågorna. Sedan diskuterade vi kring de frågor som ansågs problematiska. 

Urvalet av kommun har skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval, då jag på grund av den 

begränsade tiden valde den kommun som jag redan varit i kontakt med. Här har enkäten 

besvarats av en person i kommunen. Urvalet har skett genom ett så kallat subjektivt urval. Den 

person som besitter mest kunskap och som ger mest värdefull information inom området har 

svarat på enkäten, i Karlskrona ansågs detta vara ekonomichefen. (Denscombe, 1998).  

  

Målet var att ha personliga intervjuer med alla respondenter. Detta var fullt möjligt med 

respondenterna i Karlskrona kommun och Växjö kommun. Diskussionerna kring enkäten med 

Karlskrona kommun genomfördes däremot via mail, detta ansågs lämpligt då respondenten inte 

hade några större kommentarer till enkäten. Detta gjorde att inga extra resor behövde 

genomföras, vilket innebar sparad tid och är en stor fördel gentemot en personlig intervju. 

Ytterligare en fördel är att risken för att respondenten ska påverkas av faktorer hos intervjuaren 

minskar kraftigt. En viktig svaghet är att intervjuaren inte kan se respondentens uttryck vid en 

viss fråga. Detta gör att chansen att till exempel klargöra frågan försvinner och respondenten 

kan missuppfatta frågan (Bryman & Bell, 2005).      

 

En vanlig metod för upptagning av intervjun är bandinspelning, med kompletterande 

fältanteckningar. Fördelarna med detta är att forskaren får en fullständig dokumentation och 

inspelningen gör det lätt för andra forskare att kontrollera undersökningen (Denscombe, 1998). 

Utifrån ovanstående resonemang har de semi-strukturerade intervjuerna spelats in. Intervjuerna 

transkriberades sedan för att få en helhetsbild av innehållet.    

 

2.4.1 Analys av kvalitativ data 

Holme och Solvang (1997) menar att analys av kvalitativ data ofta är omfattande då 

datamaterial lätt blir stort och otympligt. Det finns inga utvecklade rutiner, procedurer eller 

tekniker för att strukturera och organisera kvalitativ data. Det är viktigt att strukturera 

informationen så att olika källor som handlar om samma sak ställs samman med varandra. För 

att få en så djupgående och heltäckande dokumentation som möjligt har intervjuerna i uppsatsen 

spelats in och sedan transkriberats för att erhålla en tydlig beskrivning av intervjuerna. Detta är 

en första del av analysen, att beskriva, renskriva och kommentera intervjuerna (Jacobsen, 2002). 

Vid genomgången av materialet skrevs viktiga punkter ned. Jag strök även under viktiga avsnitt 
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för att tydligt visa, och i senare skede hitta, intervjupersonernas åsikter inom de olika områdena. 

Nästa steg i analysen av materialet innebär en systematisering av texten, att olika teman väljs 

som anses viktiga att belysa (Holme & Solvang, 1997). Vid genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna kategoriserades materialet, olika nyckelord för vad som berörs togs fram, för att 

sedan kombinera dessa till olika teman. De teman som jag kunde urskilja ur svaren var följande; 

kalkyler, kravnivåer, faser, kriterier, rutiner, beslutsfattare, NPM, egenskaper hos kommunen. 

Jacobsen (2002) menar att det sista steget i den kvalitativa analysen innebär att tolka data, att 

hitta mönster, orsaker och förhållanden, likheter och olikheter, mellan de olika respondenternas 

svar.  Ett sista steg i min analys av data var att jämföra de olika intervjuerna för att hitta likheter 

och olikheter inom de olika temana. Pratar de olika respondenterna om till exempel samma nivå 

på kalkylräntan, då kanske det är en vanligt förekommande ränta som bör undersökas vidare 

genom enkäten.  Svaren låg sedan till grund för enkäten som utvecklades.               

 

2.5 Enkät – tillvägagångssätt för materialinsamling 

För att kunna generalisera resultatet av studien till Sveriges alla kommuner ansågs det inte 

tillräckligt med en fallstudie, då kommunerna i landet skiljer sig vad gäller till exempel storlek 

och invånarantal. Enkäter skickades därför till alla kommuner, till den person i varje kommun 

som besitter störst kunskap inom området. Detta är ett subjektivt urval (Denscombe, 1998). Det 

finns 290 kommuner i Sverige och för att få en hög grad av precision ansågs det lämpligt att 

kontakta alla dessa. Desto fler enheter som ingår i urvalet, desto mindre är problemet med att 

resultatet blir snedvridet (Denscombe, 1998). Baserat på detta studerades hela populationen. 

Via Sveriges kommuner och Landsting, SKL, fick jag mailadresser till alla kommuner i landet. 

Enkäten skickades till denna mailadress med en förfrågan att vidarebefordra till den person som 

de ansåg ha störst kunskap om investeringsbesluten i respektive kommun. Vilka respondenter 

som har besvarat enkäten skiljer därför mellan alla kommuner. Enkäten skickades till 

kommunerna 30/3 2015 med en önskan att besvara enkäten senast den 10/4 2015. Två 

påminnelser gjordes under tiden, tisdag och torsdag under den sista veckan.   

 

2.5.1 Analys av kvantitativ data 

Vid analys av kvantitativ data från enkäten uppmärksammades att vissa av svaren inte gick att 

analysera i det format som de besvarats. Trots en önskan i enkäten att besvara frågan med siffror 

var en del svar besvarade med text. Det gäller främst frågorna angående vilken kalkylräntenivå 

kommunen använder och hur många år de har som återbetalningskrav. Det ansågs av vikt att 
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inte helt plocka bort några svar, utan en tolkning och en ungefärlig procentsats bestämdes för 

kalkylräntan. Till exempel för svarsalternativet kommunens snittlåneränta/externränta 

baserades procentsatsen på den 10-åriga obligationsräntan. Detta är den ränta kommunen kan 

låna pengar till och med tanke på att denna i dagsläget är onormalt låg togs ett genomsnitt av 

räntan från fem år tillbaka i tiden. Det skulle vara orimligt att kommunen helt följer den 

allmänna räntenivån, utan det ansågs mer sannolikt att beräkna någon slags normalräntenivå 

och därför användes ett genomsnitt. Att det var den 10-åriga räntan som användes beror på att 

det utifrån svar i enkäten kunde härledas att vissa kommuner använder den långa räntan som 

bas. Den 10-åriga räntan används även av SKL i deras bedömningar. Det fanns också enkätsvar 

där de svarat med ett intervall för kalkylräntan, i dessa fall har ett genomsnitt tagits för att 

försöka få en så rättvis bild som möjligt. Ytterligare ett öppet svar angående kalkylräntan var 

referensränta + 2 procent, där svaret i nästa fråga visade att de använde SKLs rekommendation 

som grund, vilket då ansågs som referensräntan i detta svar. När det gäller återbetalningstiden 

var det svårare att göra om svaren till enbart en återbetalningstid. I de fall de skrivit ett intervall 

togs ett genomsnitt på intervallet, men många av svaren var att de tillämpar 

komponentavskrivning, vilket innebär olika avskrivningstider för olika delar av byggnaden och 

således olika krav för återbetalning. I dessa fall togs svaret bort från variabeln återbetalningstid 

och en ny variabel skapades för om kommunen använder komponentavskrivning. Detta gjorde 

att samma analyser kunde genomföras som för de andra variablerna för återbetalningstid. För 

att kunna få rättvisa resultat av den statistiska analysen valdes att, i så stor utsträckning som 

möjligt, inte ta bort några svar även om det fanns problem med att tolka dem. De svar som 

däremot var omöjliga att sätta en ungefärlig tid på, som till exempel olika, valdes att tas bort. I 

den statistiska analysen har jag använt enkätprogrammets (Netigate.se) rapporter samt 

statistikprogrammet SPSS för att undersöka hur oberoende variabler förhåller sig till beroende 

variabler. I studien genomfördes både univariata analyser och bivariata analyser.  

 

2.5.1.1 Statistiska analyser 

I den univariata analysen studeras en variabel i taget (Bryman & Bell, 2005) och univariata 

analyser genomfördes på varje enskild variabel. Frekvenstabeller användes för att få ett svar på 

hur många personer som svarat på ett visst alternativ samt för att se den procentuella andelen 

som svarat på varje svarsalternativ. Genom den univariata analysen fick jag fram medelvärde, 

median samt typvärde. Även det högsta och lägsta värdet och standardavvikelse kunde fångas 

genom denna analys. De univariata analyserna genomfördes för att läsaren skulle få en 
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överskådlig bild av materialet, men också för att kunna besvara vissa frågeställningar. Till 

exempel kunde jag få svar på vilken kalkylmetod som svenska kommuner använder.  

De bivariata analyserna är analyser av två olika variabler, en beroende och en oberoende. Dessa 

analyser genomförs för att visa om och hur de två variablerna är relaterade till varandra. Det 

finns flera olika sätt som dessa analyser kan genomföras på och detta beror helt på vilken typ 

av variabel som studeras. (Bryman & Bell, 2005) I studien studeras kvotvariabler, 

nominalvariabler, ordinalvariabler och dikotoma variabler och för att analysera dessa har jag 

använt Contingencytabell + chi-två och korrelationsanalys genom Spearmans rho och Pearson 

r. Korrelationsanalys innebär att storleken på sambandet mellan två variabler studeras. 

Spearmans rho är en metod för att analysera dikotoma variabler, ordinalvariabler och 

kvotvariabler. Pearson r behöver genomföras då det krävs att sambandet mellan intervall- och 

kvotvariabler studeras. Sambandet presenteras genom ett värde mellan -1 och 1. Vid värde 0 

finns det ingen korrelation mellan variablerna, medan värdet 1 påvisar perfekt samkorrelation 

och -1 påvisar perfekt negativ korrelation. (Bryman & Bell, 2005).  

 

Contingencytabell + Chi-två-test måste genomföras för nominalvariabler. Contingencytabellen 

liknar en frekvenstabell men två variabler kan analyseras samtidigt. Den beroende variabeln 

presenteras vertikalt och den oberoende variabeln horisontellt (Bryman & Bell, 2005). Tabellen 

har använts för att enkelt hitta olika samband mellan variablerna. Chi-två-testet visar om det 

finns ett samband mellan variabler och hur säkra vi kan vara på att sambandet finns, men inte 

storleken på sambandet.  Chi-två-värdet kan enbart tolkas på ett korrekt sätt när det sätts i 

relation till den statistiska signifikansnivån som värdet kan förknippas med (Bryman & Bell, 

2005). I många av fallen då chi-två användes fanns ett meddelande om att det var för få antal i 

för många celler, vilket resulterade i att Fishers exakta test användes istället. Det värdet som 

testet ger analyseras på samma sätt som chi-två-testet (Wahlgren, 2012).  

 

Statistisk signifikansnivå visar på den risknivå som kan accepteras när slutsatser dras angående 

att ett samband finns mellan två variabler i en population. Risken innebär då att det inte skulle 

finnas ett sådant samband. Vanligt är att utgå ifrån en av två signifikansnivåer: p<0.01 eller 

p<0.05. Om signifikansnivån är mindre än 0.01, innebär det att högst 1 av 100 stickprov ska 

visa att det inte finns något samband, alltså finns det en säkerhet på 99 procent att samband 

finns. En signifikansnivå på mindre än 0.05 innebär att högst 5 av 100 stickprov ska visa att det 

inte finns något samband, alltså finns det en säkerhet på 95 procent att ett samband finns mellan 
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variablerna. Detta är den högsta risknivån som samhällsvetenskapen brukar acceptera (Bryman 

& Bell, 2005). I mina analyser har jag valt att utgå ifrån signifikansnivån p< 0.05. 

 

2.5.2  Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Ett problem som kan uppkomma är problemet med bortfall. Bortfall är en felkälla som kan 

komma att påverka precisionen och generaliserbarheten i resultaten. (Bryman & Bell, 2005) 

Det finns två typer av bortfall: individbortfall och partiellt bortfall. Det kan vara så att vissa 

respondenter inte vill vara med i undersökningen respektive att bara vissa frågor är besvarade. 

Individbortfall kan uppstå på grund av tre olika anledningar. Den första innebär att 

respondenten inte är anträffbar. Den andra anledningen är om undersökspersonen vägrar vara 

med och den sista och tredje anledningen är till exempel språksvårigheter, för gammal eller på 

grund av tekniska skäl. Ett sätt att hantera bortfall under studiens gång är att skicka påminnelse. 

(Dahmström, 2001) Undersökningen utfördes på hela populationen, 290 kommuner. Däremot 

har de två kommuner som tillhör förstudien, Karlskrona och Växjö, inte besvarat enkäten. 

Vilket innebär att antalet möjliga respondenter är 288 och antal svar på enkäten är 189, vilket 

är 66 procent av totala antalet respondenter. Svarsfrekvensen sjunker genom hela enkäten. I 

mitten av enkäten är antalet respondenter cirka 145 stycken, 50 procent och i de sista frågorna 

ligger antalet respondenter på cirka 122 stycken, vilket är 42 procent. De kommuner som inte 

besvarat enkät inom utsatt tid kan ha valt bort undersökningen av flera olika anledningar. Några 

anledningar är att respondenten har haft tidsbrist, inte helt förstått frågorna samt inte är delaktig 

vid investeringsbeslut då bolagen sköter detta, likt de som kontaktat mig via mail. Bortfall kan 

även bero på att undersökningen skickats till fel personer. Då det skulle vara alldeles för 

tidskrävande att först ta reda på vem som besitter störst kunskap om investeringsbesluten och 

sedan leta reda på deras mailadresser, skickades undersökningen till kommunens info-mail med 

önskan att mailet skulle vidarebefordras. Det kan finnas risk för att mailet inte vidarebefordrats 

till rätt person inom utsatt tid. Även så kallat partiellt bortfall finns i undersökningen, då vissa 

frågor har lägre svarsfrekvens än andra. Detta kan bero på att respondenten inte hade tillräcklig 

kunskap för att besvara frågan eller att enkäten var för omfattande.  

 

En annan anledning till att vissa frågor inte är besvarade eller som kan innebära att vissa svar 

inte stämmer fullt ut, kan vara på grund av att jag varit tvungen att plocka bort vissa svar. Då 

påminnelse skulle skickas ut var det inte möjligt att skicka en vanlig påminnelse enbart till de 

som inte besvarat enkäten, då jag fått önskemål från vissa kommuner att de inte skulle få någon 
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påminnelse. Detta gjorde att ett helt nytt mail skickades och därmed också en ny länk med 

enkäten. De kommuner som redan besvarat enkäten till viss del och sedan går in för att fullfölja 

sina svar, via den nya länken, registreras som två olika respondenter och jag får dubbla svar. 

Detta skedde med fem kommuner och gjorde att jag fick ta bort en av varje kommuns svar. De 

flesta av dessa hade inte svarat fullt ut på båda enkäterna. Jag valde då att behålla den enkät 

som jag fått ut flest svar ifrån. Detta kan resultera i bortfall i vissa frågor, men även att vissa 

svar i enkäterna kan vara felaktiga ifall tanken med det nya svaret var att ändra i den gamla 

enkäten. Vid ett senare skede, när alla tester var genomförda, upptäcktes det att det var 

ytterligare tre kommuner som hade dubbla svar. Dessa kommuner hade dock enbart besvarat 

de första, bakomliggande, frågorna. Det påverkar således inte resultatet av testerna att dessa 

kommuner inte plockats bort utan enbart svarsfrekvensen. Antal kommuner som besvarat 

enkäten är därför 186 och antal bortfall är 102 stycken kommuner.  

 

På grund av att det fanns ett bortfall bland respondenterna av enkäten har jag studerat de 

kommuner som inte svarat, för att se om det finns några underliggande mönster från de som 

inte svarat vad gäller storlek och geografiskt läge i landet (se bilaga 6). När det gäller storleken 

var det en jämn fördelning av bortfallen. Enligt SKL:s uppdelning är 2 procent storstäder, 11 

procent större städer och 87 procent är mindre städer. I bortfallsanalysen kunde konstateras att 

1 procent var storstäder, 18 procent var större städer och 81 procent var mindre städer. Det går 

alltså inte att säga att en viss storlek på kommunerna svarat eller inte svarat på enkäten. Det går 

inte heller att se några tecken på att det skulle vara något särskilt geografiskt läge i landet som 

bortfallet kommer ifrån. Av Sveriges 290 kommuner ligger 19 procent i Norrland, 33 procent i 

Svealand och 48 procent i Götaland. Genom bortfallsanalysen kunde konstateras att 17 procent 

av bortfallet var från Norrland, 40 procent från Svealand och 43 procent från Götaland.  

 

Det är ett jämnt fördelat bortfall i förhållande till uppdelningen som finns i landet, både vad det 

gäller storleken och geografiskt läge. Utifrån detta och de statistiska analyserna ser jag därför 

inga skäl till att resultaten inte är generaliserbara, trots ett bortfall på 34 procent.  
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2.6 Kvalitetskriterier 

2.6.1 Kvalitativ metod 

Det finns två grundläggande kriterier när bedömning av kvaliteten i en kvalitativ undersökning 

ska ske; trovärdighet och äkthet. Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och bekräfta är fyra delkriterier av trovärdigheten (Bryman och Bell, 2005).  

 

Tillförlitlighet innebär hur väl forskaren speglat den sociala miljö som studeras. Tillförlitlighet 

skapas genom att till exempel resultaten rapporteras till de personer som är en del av den sociala 

miljön, som ska bekräfta att forskaren fått en korrekt bild. Detta kallas respondentvalidering 

(Bryman och Bell, 2005). För att skapa tillförlitlighet i studien har respondenterna i intervjuerna 

fått möjlighet att läsa igenom studien och ge synpunkter på innehållet. Intervjuerna har också 

spelats in för att kunna gå tillbaka till de exakta svaren i intervjun, vilket också ökar 

tillförlitligheten.  

 

Kvalitetskriteriet överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö. Inom den kvalitativa forskningen kan det vara svårt med överförbarheten, men här 

handlar det om detaljerade beskrivningar av situationerna som kan vara till hjälp för personer 

att bedöma om resultaten är överförbara till andra situationer (Bryman & Bell, 2005). 

Överförbarhet till en annan miljö än hos kommunerna kan vara svårt. Men den detaljerade 

beskrivningen i empiriavsnittet kan innebära att någon med liknande problem kan finna hjälp 

genom studien. Överförbarheten styrks även på grund av den kvantitativa delstudie som gjorts. 

Denna genomfördes för att kunna skapa mer generaliserbara resultat.   

 

Pålitlighet innebär att utomstående ska kunna granska och bedöma kvaliteten på studien och på 

de tillvägagångssätt som använts. Därför krävs en komplett beskrivning av alla faser av 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005). Pålitligheten stärks genom den tydliga 

beskrivningen i metodavsnittet och genom att intervjuerna finns att tillgå. Pålitligheten 

förbättras även genom de olika seminarierna, där övriga studenter granskar studien, men även 

genom handledares granskning under studiens gång.  

 

Kvalitetskriteriet, möjlighet att styrka och bekräfta, innebär att forskaren ska garantera att denne 

agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar medvetet påverka studien (Bryman & Bell, 

2005). Att ha fullständig objektivitet och vara helt värderingsfri är svårt. Detta har funnits i 
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åtanke under studiens gång, vilket underlättat till att viss distans från egna intressen har kunnat 

skapas (Holme & Solvang, 1997). 

 

Det sista kvalitetskriteriet, äkthet, innebär att undersökningen ska ge en rättvisande bild av 

verkligheten som studerats. Det är också viktigt att undersökningen skapar nytta för de som 

medverkat. De som medverkat ska få en förståelse för hur andra deltagare upplever miljön. 

Undersökningen bör innebära att de som medverkat kan ändra sin situation och undersökningen 

ska möjliggöra att deltagarna kan vidta åtgärder på ett bättre sätt än tidigare (Bryman & Bell, 

2005) Rättvisande bild har skapts genom att studien innehåller både djupintervjuer, med 

flertalet personer, för att få en så heltäckande och rättvisande bild som möjligt av situationen. 

Sedan har även enkäter skickats ut till alla Sveriges kommuner för att stärka bilden av hur det 

ser ut i Sverige. Detta gjordes för att de kommuner som känner att deras nuvarande 

beslutsmodell är bristfällig, ska kunna använda studien som underlag för att utveckla sin 

modell. Studien har lett till att kommunerna i Sverige har fått en större förståelse för hur det ser 

ut runt om i landet samtidigt som de som medverkat kan förändra sin situation på ett bättre sätt 

än tidigare, då ingen direkt information fanns kring området.        

 

2.6.2 Kvantitativ metod 

Validitet handlar om att studien mäter det som den var avsedd att mäta (Bryman & Bell, 2005). 

Denscombe (1998) menar att det handlar om noggrannhet och precision i data. Reflekterar data 

verkligheten? Har data mätts på rätt sätt och mäts rätt data för att göra studien? Eftersom inga 

kommuner uteslutits ur studien ökar validiteten och giltigheten av studien, då data reflekterar 

hela populationens åsikter.  Enkätfrågor från tidigare forskning inom området har använts vilket 

gör att de är lämpliga att använda då de är testade och fångar det de ska fånga, vilket ökar 

validiteten. Enkäten har också testats på en kommun och granskats av handledare och studenter 

flertalet gånger, innan den skickades ut vilket ökar validiteten i studien.      

 

Reliabilitet innebär att resultaten som uppkommer är tillförlitliga. Om en exakt likadan studie 

skulle genomföras av andra individer, med samma syfte och metod, bör resultaten bli desamma 

(Bryman & Bell, 2005). För att skapa reliabilitet i studien har enkäten bifogats, som skickades 

ut till kommunerna för att andra individer lätt ska kunna se vilken information som användes i 

studien. Tillvägagångssättet av studien och operationaliseringen av variablerna har beskrivits 

utförligt. Att en metodkombination genomfördes ökar också reliabiliteten då urvalet av 
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personer ökade eftersom även den kvantitativa metoden genomfördes. Om enbart den 

kvalitativa metoden använts hade urvalet varit litet och risken för en låg överensstämmelse 

mellan urvalets och populationens svar hade ökat. Genom den kvantitativa metoden studerades 

hela populationen och pålitligheten i resultaten ökar.     
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3. Förstudie 
___________________________________________________________________________ 

I kapitlet behandlas den data som framkom genom intervjuerna med Karlskrona kommun samt 

Växjö Kommunföretag AB. Först görs en beskrivning av kommunen för att sedan klargöra 

representantens svar utifrån olika områden som berörts under intervjuns gång. Avsnittet ligger 

sedan till grund för att utveckla referensramen, enkäten samt hypoteserna.   

___________________________________________________________________________ 

  

3.1 Karlskrona kommun 

Nedan presenteras ekonomichef Per Jonssons svar från intervjuerna, samt information från 

”Årsredovisning 2013”, ”Karlskrona kommuns budget 2015” samt ”Riktlinjer för 

investeringar i Karskrona kommun”.  

 

3.1.1 Presentation av kommunen 

Karlskrona präglas av sin marina historia, vilket också har gett staden dess karaktär med 

ständigt närvarande skärgårdskänsla och olika former av örlogsverksamhet. Karlskrona anses 

till och med så pass unik att UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv. Idag bevarar 

vi det arvet, men bygger också för framtiden. (Karlskrona kommun, 2013) 

 

Karlskrona kommun är den största arbetsgivaren i Blekinge, med cirka 5300 medarbetare. 

Befolkningen ökar ständigt och 2013 var invånarantalet 63 912 personer. Kommunalskatten har 

höjts för 2015 till 22,10 procent, det vill säga en höjning med 59 öre. Inom Karlskrona kommun 

finns fyra kommunala bolag; AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB, Kruthusen 

företagsfastigheter AB och Utveckling i Karlskrona AB (Årsredovisning 2013). Kommunen 

har de två senaste mandatperioderna varit borgerligt styrd. Vid valet 2014 skedde ett skifte och 

det är nu socialdemokraterna tillsammans med centerpartiet och folkpartiet som styr kommunen 

(Per Jonsson, 2015-01-28).  

 

Medborgare, näringsliv och politiker har tillsammans enats om att Karlskrona ska vara ett öppet 

samhälle, där alla kan leva ett bättre liv. Resurserna ska användas på ett hållbart sätt – socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt (Karlskrona kommuns budget 2015). Karlskrona kommun har tagit 

fram en vision som lyder:  
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Vision Karlskrona 2030: Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här 

finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom 

samarbete skapar vi en framtid som håller (Karlskrona kommuns budget 2015 s. 9).   

 

De ekonomiska målen är att ekonomin ska stärkas, soliditeten ska öka, resultatet ska vara 

positivt och motsvara minst en procent av skatteintäkter samt ska skattefinansierade 

investeringar finansieras inom investeringsutrymmet, det vill säga av årets avskrivningar och 

resultat. Karlskrona kommun har som mål att under de närmaste åren utveckla en attraktiv 

livsmiljö, snabba kommunikationer, kvaliteten på utbildning samt att skapa upplevelsernas och 

näringslivets Karlskrona. I kommunens årsredovisning finns ett antal målområden: ekonomiska 

mål, sociala mål, ekologiska mål, miljö, livsmiljö, utbildning, jobb, upplevelser, trafik, 

besöksnäring, omsorg, mångfald, demokrati, medarbetare (Årsredovisningen, 2013).  

 

De största investeringarna som Karlskrona kommun har gjort de senaste åren handlar främst 

om vatten och avlopp (VA) samt rengöring. Andra fastighetsinvesteringar har också 

genomförts, som exempel har ett nytt särskilt boende upprättats samtidigt som ombyggnad sker 

av ett annat. Det ligger även stora projekt framför dem. En ny sporthall och ett nytt kulturhus 

ska byggas, samtidigt som Arena Karlskrona måste byggas ut för att klara av kraven från 

Svenska hockeyligan (SHL). Det gjordes en omprioritering och starten för byggandet av 

kulturhuset flyttades framåt i tiden. Det projekt som ligger närmast i tiden är exploatering av 

Pottholmen (Per Jonsson, 2015-02-27). Pottholmen kommer innebära en ny stadsdel i 

Karlskrona. Det ska bli en ny mötesplats och kommunikationspunkt. Pottholmen är den första 

stadsdelen på väg in i Karlskrona, där ny bebyggelse ska ske av till exempel bostäder och kontor 

(Karlskrona kommun, 2015-03-02). Projektet kommer innebära stora utgifter för infrastruktur 

och brandstationen som ligger på Pottholmen kommer behöva flyttas. Att bygga en ny 

brandstation är ett stort projekt och en stor investering (Per Jonsson, 2015-02-27).   

 

Varje år fastställer Karlskrona kommun en investeringsbudget. De upprättar även 

investeringsplaner på fem år, som ska vara underlag till budgeten. Ofta blir projekten försenade 

och spiller över till senare år, vilket gör att alla projekt staplas på varandra. Jonsson menar att 

det då kan se ut som att Karlskrona kommun har en hög investeringsvolym, men bryter de ner 

det och tittar på vad de faktiskt investerar, menar han att man nog ska ställa sig frågan om de 

investerar tillräckligt. Kanske investerar de för lite för att behålla kapitalet och balansräkningen. 
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Resultaten är för dåliga och genererar för lite medel till att investera, snarare än att de investerar 

för mycket. Ofta överstiger investeringsplanerna deras självfinansiering, det vill säga 

avskrivningar och resultat, vilket innebär att de ofta får låna pengar för att investera. De är snart 

uppe i det tak som Kommuninvest, kreditmarknadsbolag som de lånar pengar från, tillåter dem 

att låna, vilket resulterar i att omprioriteringar krävs (Per Jonsson, 2015-02-27).  

 

Karlskrona kommun har anammat NPM när det gäller många delar av verksamheten. De 

hamnar på ett snitt på 3.5 på en femgradigskala. Eftersom teori och förstudie genomfördes 

parallellt togs nedanstående modell fram, med olika frågor, utifrån litteraturen för att kunna 

testa grad av NPM i kommunerna. Jonsson fick svara på i vilken omfattning han anser att 

kommunen uppfyller de olika frågorna på en skala mellan ett och fem, där ett är inte alls och 

fem är i mycket stor omfattning: 

Anser kommunen att det är viktigare att bidra till en ökad ekonomisk effektivitet i 

kommunens verksamhet än att öka samhällsnyttan?  

Svar: 3 

Presenteras kommunen som en koncern?  

Svar: 2 

Är kommunens olika verksamhetsområden självständiga resultatenheter?  

Svar: 1 

Är resultat- och kostnadsansvar decentraliserat till olika nämnder och 

verksamhetsenheter?  

Svar: 5 

Är beslutanderätt decentraliserat till olika nämnder och verksamhetsenheter?  

Svar: 5 

Formuleras mål på verksamhetsnivå (Förvaltning, bolag) som ni styr mot och senare 

följer upp, där ni ger de olika verksamheterna handlingsfrihet för att uppnå dessa mål? 

Svar: 3 

Lägger kommunen ut verksamheter och projekt på entreprenad?  

Svar: 5 

Rekryterar kommunen chefer externt?  

Svar: 5 

Används det i kommunen finansiella nyckeltal för planering, styrning och uppföljning?  

Svar: 4 
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Har kommunen fokus på finansiellt resultat?  

Svar: 3 

Har kommunen fokus på verksamhetseffekter?  

Svar: 2 

Används det i kommunen centraliserade ledningsgrupper, för ökad insyn och kontroll av 

ledningsarbetet?  

Svar: 4 

Används det i kommunen system för att följa upp och granska kostnader och kvalitet?  

Svar: 2 

Används det i kommunen ett system för klagomålshantering?  

Svar: 5 

Ser ni medborgaren som kund?   

Svar: 3 

 

3.1.2 Faser i beslutsprocessen 

Jonsson beskriver att det börjar med en idé, att ett behov uppkommer. Behovet kan uppkomma 

på många sätt. Det är ofta verksamheten som ser behovet, men det kan också uppkomma 

centralt. Investeringar måste i vissa fall genomföras på grund av lag- eller miljökrav 

(Kommunfullmäktige Karlskrona, 2009). I nästa fas, utredning/beredning, sker det någon form 

av kalkylberäkning på vad investeringen kommer medföra för utgift. Finns inte projektet med 

i budgeten blir det ett nytt objekt som vandrar upp till kommunfullmäktige för beslut. Han 

fastställer en investeringsram där det specifika projektet ingår (Per Jonsson, 2015-02-27). 

Beslutsunderlaget ska innehålla (Kommunfullmäktige Karlskrona, 2009):  

 Uppgifter om investeringsprojektet och en beskrivning av detta.  

 Kategori, status och prioritet.  

 Motivet för investeringen. 

 Investeringsbelopp 

 Kalkylens noggrannhet ska bedömas, efterkalkyl med tillhörande analys ska 

genomföras efteråt.  

 Effekter på kostnader och intäkter ska redovisas.  

 Eventuella engångseffekter ska tas upp. 
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 Beskrivning av de konsekvenser som uppstår av såväl genomförd som utebliven 

investering.  

Det är även viktigt att alternativa investeringar tas fram och analyseras. Fokus ska då inte enbart 

ligga på ekonomi och kalkyler. Den sista fasen innebär att beslut fattas baserat på underlaget 

samt att investeringsbudgeten ryms inom de tilldelade ramarna. Jonsson säger att det alltid är 

kommunfullmäktige som fattar beslut när en investering kommer påverka den totala budgeten. 

Karlskrona kommun har ett regelverk som säger att om investeringen, utgiftsmässigt, är större 

än 1 000 000 kronor och har kommit upp i budgeten så det finns pengar anvisade för 

investeringen, måste den upp för att ges ett projekterings- samt investeringstillstånd av 

kommunstyrelsen. Det räcker således inte med att kommunfullmäktige tar upp den i sin budget 

(Per Jonsson, 2015-02-27).  

 

 

 

 

 

 

Jonsson berättar att om det handlar om stora investeringar och nya projekt, kan det ta upp emot 

ett halvår till nio månader innan investeringen finns fastställd av kommunfullmäktige. Är det 

däremot mindre projekt som ryms inom planeringen så kan det gå snabbt. Normalt sett 

fastställer fullmäktige sin budget i juni, och fram till juni nästa år sker en uppsamling av 

föreslagna investeringsprojekt. En utvärdering sker av vilka projekt som är nya, hur de ska 

värderas, om de ska finnas kvar, flyttas eller tas bort.    

 

Den fas Jonsson beskriver som mest kritisk är fasen som ska leda till att projektet kommer in i 

underlaget för budget. Det handlar här om att prioritera de medel vi har till förfogande för att 

göra en investering eller ett alternativt användande av medlen och i denna del av processen 

måste vi bli mycket skarpare. (Per Jonsson, 2015-02-27) 

 

Det finns investeringsrutiner ”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun” som följs när 

det gäller projekteringstillstånd och investeringstillstånd, alltså det som ska lyftas till 

kommunfullmäktige. Men rutinerna är inte så detaljerade att det finns beskrivet vilka kalkyler 

som bör användas eller vilka kriterier som ska ligga till grund för besluten.  

BEHOV 

Figur 3.1. - Egenkonstruerad bild av Karlskrona kommuns faser vid investeringsbeslut.  

BESLUT UTREDNING GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 
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3.1.3 Investeringskalkyler (Metod och kravnivåer)  

Karlskrona kommun använder sig inte av någon systematisk kalkylmetod, utan ibland räknar 

de på ett sätt medan de nästa gång räknar på ett annat sätt. Jonsson beskriver ett exempel där de 

skulle byta ut en oljepanna mot flis. De gör då en beräkning på vad det kostar utgiftsmässigt, 

de kollar på hur mycket olja de har köpt och vad det går åt för att driva flispannan. En kalkyl 

upprättas, som visar vad pannan kommer kosta att driva och sätter det i fast penningvärde, 

medan elpriset sedan räknas upp med de antal procent per år som de tror priset kommer stiga. 

Här blandas alltså nominella och reala värden, vilket Jonsson menar är fel. Han har även sett 

kalkyler där intäkterna hölls på en fast nivå medan kostnaderna räknades upp nominellt. Detta 

skapar enligt ekonomichefen problem och de måste lära sig att vara konsekventa och på ett 

tydligt sätt visa hur de har räknat på investeringen. Ska de använda reala eller nominella 

kalkyler? Vilken typ av investeringskalkyl bör de använda sig av?  Detta är frågor som han 

ställer sig.  

 

Jonsson säger sig också ha upplevt att kommunen har haft väldigt lite fokus på vad 

investeringen genererar för effekter på resultaträkningen. Avskrivningskostnadernas 

genomslag är något som han anser viktigt att värdera, samt då nya lån måste tas, att en 

kalkylerad ränta belastar resultatet för att tala om vad kostnaden blir. De har heller ingen metod 

för att se till kostnader för till exempel inventarier, el och vatten i investeringsplaneringen.   

 

Det är enligt Jonsson olika personer som räknar på investeringarna. Vid investeringar i 

byggnader är det oftast den tekniska förvaltningen eller fastighetsavdelningen som upprättar 

kalkylerna. En förändring har dock skett inför år 2015. Alla investeringsmedel för till exempel 

fastighetsbyggen av skolor var riktade till den tekniska förvaltningen, men nu beskrivs istället 

investeringen på den verksamhetsnämnden. Investeringen handläggs, projekteras och ritas 

fortfarande med hjälp av den tekniska förvaltningen, men investeringstillståndet ska begäras av 

den som nyttjar investeringen. Till exempel ligger avgörandet, om en skola ska byggas eller om 

läroböcker ska köpas in, på skolpolitiker och skoltjänstemän, inte på någon annan.    

 

Vad gäller kravnivåer använder sig kommunen inte av några direkta krav. Jonsson säger att det 

använder sig av en internränta, vilken SKL brukar ange riktvärde för. Idag ligger den på 2,5 

procent. Den används dock inte som någon metod för att beräkna en investerings lönsamhet 

utan den fungerar som en ränta som tillsammans med avskrivningen belastar den förvaltning 
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som ”äger” objektet. Kalkylerna beräknas utifrån det genomsnittliga ränteläget som är på 

marknaden då kalkylen genomförs. Sedan görs antaganden om ränteutvecklingen i framtiden. 

Den interna räntan är högre än den ränta de får låna till.     

 

Det som Jonsson anser vara det viktigaste att ta hänsyn till vid investeringsbedömningar är att 

en korrekt bedömning av effekterna på framtiden gjorts. Att konsekvenserna, sett över tiden, av 

investeringen bedömts på ett korrekt sätt. Vilket han anser sker genom korrekta kalkyler.      

        

3.1.4 Kriterier för beslut 

Ett företag står i valet mellan två investeringar och så genomför det den som visar störst 

lönsamhet. Hos oss blir det kanske det omvända, vad får vi för kostnader för den här 

investeringen? (Per Jonsson, 2015-02-27) 

 

Kostnaderna är enligt Jonsson ett av de viktigaste kriterierna att titta på. Han menar däremot att 

det inte finns några logiska skäl för hur de väljer mellan till exempel en sporthall eller en skola, 

utan det är politiskt betingat. Självklart menar han att det kan finnas tvingande kriterier om till 

exempel en skola brunnit upp, men många gånger är det politiska värderingar som ligger till 

grund för valet. Vidare menar Jonsson att det kan vara av vikt att lägga in ett resonemang om 

någon slags nytta, men att detta är för avancerat.    

 

Ta bara exemplet om nu handbollen och hockeyn avancerar till elitserien, då kommer det 

komma krav på kommunen att förbättra eller bygga ut arenorna, men okej, var ligger det 

logiska valet? Då får man väl lita på att de politiska företrädarna har någon slags 

fingertoppskänsla. (Per Jonsson, 2015-02-27) 

 

Fokus ligger i princip, enligt Jonsson, på kostnaderna, de väljer den investering med lägst 

kostnader. Han önskar att de lade till en dimension till i bedömningen, att de tittade på vad för 

annan nytta som ska skapas när två typer av investeringar ställs mot varandra. Däremot, när 

olika alternativ till samma sak ska utvärderas, blir den ekonomiska kalkylen mera relevant. 

Jonsson menar att kvalitativa faktorer som till exempel geografiskt läge, ändamålsenlighet och 

flexibilitet inte är kriterier som de använder vid utvärdering. Han utgår däremot ifrån att när 

politikerna gör sina avvägningar så är det utifrån ett befolkningsperspektiv, utifrån vad 
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invånarna tycker är viktigt. Däremot anser han att de bör ha mer relevanta underlag för beslut, 

då det oftast handlar om att välja bort snarare än att välja till alternativ.  

 

Vad det gäller att ta hänsyn till organisationens strategier och mål menar Jonsson att det 

egentligen inte finns några direkt uttalade strategier. Det finns uttalade ambitioner med 

verksamheten, vad gäller till exempel skolan och bostäder till äldre och personer med 

funktionsnedsättning, då behovet av detta kommer öka. Denna utveckling finns anpassad i 

kommunens investeringssida.  

3.1.5 Sammanfattning – Karlskrona kommuns situation  

Framåt i tiden ligger stora investeringar för Karlskrona, bland annat ska en ny stadsdel byggas, 

ett kulturhus och även en ny sporthall. Det finns investeringsrutiner, men dessa är inte så 

detaljerade att det finns beskrivet vilka kalkyler som bör användas eller vilka kriterier som ska 

ligga till grund för besluten. Karlskrona kommun använder ingen systematisk kalkylmetod, som 

tar hänsyn till alla viktiga aspekter i ett investeringsbeslut. Ibland räknar de på ett visst sätt och 

ibland på ett annat. Beräkningarna sker inte heller på ett korrekt sätt då nominella och reala 

värden ofta blandas. Det finns därför heller inga fastställda kravnivåer. När de räknar på 

investeringsförslagen är det de förslagen som genererar lägst kostnader som anses lämpliga. 

Investeringsbeslut som ska tas med i budgeten fattas av kommunfullmäktige och därför är det 

oftast politiska värderingar som ligger till grund för investeringsbesluten. Enligt Jonsson finns 

inget fokus på icke-finansiella kriterier som till exempel utnyttjandegrad eller geografiskt läge, 

utan kostnader anses vara det viktigaste kriteriet.   

 

3.2 Växjö kommunföretag AB (VKAB) 
Nedan presenteras vice VD Magnus Bengtssons svar från intervjun. Fokus genom intervjun 

ligger på investeringar i bostäder. Information har även hämtats från ägardirektiv och 

”Styrsystem i Växjö Kommun”.  

 

3.2.1 Presentation av organisationen 

Växjö kommun är en typisk kommun för sin storlek, med förvaltningar och ett flertal olika 

bolag. Koncernen består av fem olika bolag, två bostadsbolag – Vidingehem och 

Växjöbostäder, ett energibolag – VEAB samt två fastighetsbolag - Videum och VöFAB. 

Videum äger alla lokalerna på Campus och VöFAB äger de resterande kommunala lokalerna, 

till exempel kommunhuset och skolor i kommunen. VKAB är ett helägt bolag av Växjö 
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kommun som är moderbolag i koncernen för de kommunala bolagen. VKAB:s främsta 

uppgifter är att se till att verkställa ägardirektiv och beslut från fullmäktige. De är även ett aktivt 

moderbolag på det sättet att väldigt många kalkyler och investeringar ska passera där, 

framförallt när det gäller produktion av bostäder. Även vissa andra investeringsbeslut passerar, 

men framförallt om- och nybyggnationer av lägenheter.  

 

Växjö kommun styrs i politisk enighet av en blågrön allians, av femklövern, det vill säga 

alliansen plus miljöpartiet. Inom kommunen finns cirka 6500-7000 anställda och i bolagen cirka 

440 anställda. Antalet invånare har precis passerat 87 000. Den kommunala skattesatsen 

exklusive landstingsskatten är 20,19 procent. 2015 sänktes kommunskatten samtidigt som 

landstingsskatten höjdes och totalt sett för invånarna sänktes skatten med åtta öre.      

 

I kommunen investeras det mycket. Stora enskilda investeringar som till exempel Sandvik3 (ett 

nytt kraftvärmeblock) genomförs, men även mycket bostäder och nya, stora skolor byggs. Vid 

alla bostadsbyggen är VKAB med och räknar. När till exempel skolor ska byggas ser det lite 

annorlunda ut. Vid sådana ärenden är det utbildningsnämnden som tar fram underlaget, de 

kollar på hur mycket pengar som finns och projekterar sedan tillsammans med det kommunala 

fastighetsbolaget. Därefter passerar det VKAB, som i sådana ärenden främst studerar olika 

jämförelsetal; vad kan en skola kosta, vad har det kostat tidigare och vad kostar det i andra 

kommuner. Det kan ju också skilja sig väldigt mycket åt vad gäller till exempel vilka krav som 

ställs på energi och materiel, vilket kan göra det svårt att jämföra. I dessa projekt studerar 

VKAB inte kalkylerna.    

 

Självklart byggs det inte mer än det behövs och en strategi som används vid byggnationer är att 

de kollar på om lokaler kan samutnyttjas, vilket i sig är svårare än man tror. Bengtsson menar 

att till exempel niondeklassare i en förskola kanske inte uppskattas. Kommunen vill samordna 

i den mån det går, så att inget byggs i onödan. En annan strategi som Växjö kommun har är, att 

en del ombyggnationer görs, men de brukar satsa på nyproduktion. Skulle det kosta 50 procent 

av en nyproduktions värde att renovera en lokal, då fattas oftast ett investeringsbeslut på en helt 

ny lokal. De mål som finns inom kommunen kan underordnas i följande målområden: Arbete 

och företag, Barn och utbildning, Bygga och bo, Demokrati och mångfald, Miljö, energi och 

trafik, Stöd och omsorg, Trygghet, säkerhet och folkhälsa, Uppleva och göra, Arbetsgivare samt 

Ekonomi och effektivitet (Kommunfullmäktige Växjö, 2011). 
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Växjö kommun har anammat NPM när det gäller många delar av verksamheten. De hamnar på 

ett snitt på 3.9 på en femgradig skala. Detsamma gäller här som för Karlskrona kommun. 

Eftersom teori och förstudie genomfördes parallellt togs nedanstående modell fram, med olika 

frågor, utifrån teorin för att kunna testa grad av NPM i kommunerna. Bengtsson fick svara på i 

vilken omfattning han anser att kommunen uppfyller de olika frågorna på en skala mellan ett 

och fem, där ett är inte alls och fem är i mycket stor omfattning: 

Anser kommunen att det är viktigare att bidra till en ökad ekonomisk effektivitet i 

kommunens verksamhet än att öka samhällsnyttan?  

Svar:4 

Presenterar ni er som en koncern?  

Svar: 4 

Är kommunens olika verksamhetsområden självständiga resultatenheter?  

Svar: 5 

Är resultat- och kostnadsansvar decentraliserat till olika nämnder och 

verksamhetsenheter?  

Svar: 4. Kommunen har finansiella mål för respektive bolag, så det ligger på dem att klara av 

detta. Sedan har VKAB ett övergripande ansvar att se till att det blir gjort. Bengtsson menar 

att det är decentraliserat till varje bolag.  

Är beslutanderätt decentraliserat till olika nämnder och verksamhetsenheter?  

Svar: 3. Enligt Bengtsson är beslutanderätten decentraliserad, men samtidigt finns det 

ägardirektiv från fullmäktige. Dessa direktiv är inte bindande, men borde följas.  

Formuleras mål på verksamhetsnivå (Förvaltning, bolag) som ni styr mot och senare 

följer upp, där ni ger de olika verksamheterna handlingsfrihet för att uppnå dessa mål? 

Svar: 5 

Lägger kommunen ut verksamheter och projekt på entreprenad?  

Svar: 3. Bengtsson menar att det egentligen är en kommunal fråga och svår för honom att svara 

på, men han säger att inte minst inom omsorgen används det. Det finns flera äldreboenden som 

bedrivs av privata entreprenörer.  

Rekryterar kommunen chefer externt?  

Svar: 4 
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Används det i kommunen finansiella nyckeltal för planering, styrning och uppföljning? 

Svar: 4 

Har kommunen ett resultatfokus snarare än processfokus?  

Svar: 4 

Används det i kommunen centraliserade ledningsgrupper?  

Svar: 3 

Används det i kommunen system för att följa upp och granska kostnader och kvalitet?  

Svar: 3 

Används det i kommunen ett system för klagomålshantering?  

Svar: 4. Detta är olika från förvaltning till förvaltning, men framförallt socialtjänsten har detta.  

Ser ni medborgaren som kund?  

Svar: 4 

3.2.2 Faser i beslutsprocessen 

Enligt Bengtsson är det bostadsbolagen själva som initierar en investering utifrån ett behov. 

Växjöbostäder har som mål att bygga mycket bostäder, så deras arbete ligger främst i att hitta 

mark de kan bygga på. Innan de kan börja bygga brukar det alltid diskuteras med moderbolaget 

om vilka projekt som finns.  

 

Efter samråd med moderbolaget ges Växjöbostäder klartecken från sin styrelse att börja 

projektera. De ska ta fram underlag för upphandling. Efter detta presenteras en kalkyl som visar 

på ungefär hur mycket det kommer att kosta och vilken hyra som kan vara lämplig. Styrelsen 

godkänner detta och projektet läggs ut till offentlig upphandling. Anbud kommer in och 

utvärderas och ett tilldelningsbeslut fattas av styrelse. Moderbolaget ska sedan godkänna 

investeringen samt sätta en preliminär inflyttningshyra. Den preliminära hyran räknas fram 

genom de kalkylsystem som VKAB har. En sista fas är att när projektet är färdigställt ska slutlig 

produktionskostnad redovisas för att se eventuella differenser, uppföljning sker löpande av alla 

projekt, där stora avvikelser ska rapporteras. Fem år efter att produktionen är klar genomförs 

en sista uppföljning för att se hur projektet slagit ut, går det bättre, sämre eller som förväntat, 

vilka brister har funnits och för att utvärdera hur kalkylerna stämmer med verkligheten. 

Bengtsson har svårt att se någon kritisk fas under själva beslutsfattandet. Det som han ser som 

mest kritisk är själva byggprocessen, där verkställandet av investeringen sker. Följs uppsatta 

tider och budget, här finns en hög känslighet.  



   

34 
 

Det är respektive bolagsstyrelse som fattar investeringsbesluten. Det kan i vissa fall vara 

moderbolaget som godkänner en investering. Bolagen kan inte heller göra hur stora 

investeringar som helst utan att fullmäktige ska godkänna detta.  När mark ska köpas eller säljas 

ska allt över 10 mkr upp i fullmäktige. Alla investeringar över 10 mkr ska upp till moderbolaget, 

om de inte ingår i affärsplaner eller innebär utbyggnad av fjärrvärme. Däremot finns det ingen 

exakt gräns för när investeringar i bostäder måste upp till fullmäktige, men överstiger de 50-75 

mkr skickas de för godkännande.  

 

Det finns inget krav på VKAB att de ska ta av eget kapital när de ska investera, utan de kan 

låna till alla projekt. Oftast lånar de 80-90 procent och resterande del tar de från eget kapital. 

Men investeringarna finansieras framförallt via upplåning. 

 

Kommunen använder sig av skriftliga investeringsrutiner. Detta främst för att vara tydliga med 

att det verkligen finns rutiner, så att inga missförstånd uppstår. Rutinerna finns även inskrivna 

i ägardirektiven, så att det inte finns någon tvekan om var de står. Rutinerna finns främst för att 

skapa kontroll, för att säkerställa att alla räknar på samma sätt.  

 

”De finns för både övervakning, kontroll, uppföljning och stöd, för att veta att man gör ungefär 

rätt” (Magnus Bengtsson, 2015-03-24)  

 

3.2.3 Investeringskalkyler (metoder och kravnivåer) 

VKAB har utformat en egen kalkyl, en ”Växjö-modell”. Denna modell har tagits fram sedan en 

lång tid tillbaka och har visat sig fungera bra. Varför de inte använder de gamla vanliga 

kalkylerna, till exempel nuvärdeskalkyler, menar Bengtsson beror på att de i bostadskalkylerna 

vill ha en modell som bygger på att projektet bär sig från dag ett. Den modell de använder är i 

grunden en nuvärdeskalkyl, men utformad efter deras behov med hänsyn till olika parametrar. 

Han menar att ett privat fastighetsbolag måste räkna mycket mer. De måste ta hänsyn till risken 

för vakanser, vilket kommunen inte behöver. De utgår ifrån risken 0. I kalkylen beräknar de en 

total produktionskostnad, som de sedan fördelar på ytan för att få fram kostnaden per km2. 

Utifrån detta sätter de sedan en hyra för att projektet ska gå runt år 1. Detta givet vissa 

avskrivningsregler, de räknar på både 1,5 procent i snitt och 2 procent i snitt i avskrivningar.  

Även drifts- och underhållskostnader inkluderas i kalkylen, främst enligt en schablon utefter 

vad de vet från tidigare projekt. Det är viktigt att inte missa dessa kostnader för att projektet ska 
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bära sig.  Det är enbart hyresintäkter som inkluderas som inbetalningar i kalkylen. Kalkylerna 

görs på 15 år och det är viktigt att projektet går runt redan år ett. Utvecklingen, år för år, av 

projektet visas sedan i kalkylen.  Bengtsson berättar att deras kalkyler egentligen är en 

blandning av både nominellt och realt, men mer av det nominella.  

 

Kravnivåer som kommunen använder sig av är främst kalkylränta. Men Bengtsson menar också 

att det självklart är ett krav att bostäderna går att hyra ut och att projekten ska bära sig. Samtidigt 

har de ett politiskt tryck på sig att hela tiden bygga mer. När det gäller bostäder används det en 

standard för alla investeringar inom VKAB. Bengtsson menar däremot att kommunen i viss 

mån har en egen kalkylränta när de räknar internt. VKAB använder sig av en fast kalkylränta 

på 4,20 procent och en rörlig på 3,20 procent. Det är styrelsen i VKAB som har fastställt 

kalkylräntan. Däremot har den sett ganska likadan ut under flera års tid och ganska nära 

verkligheten, sedan har räntan bara dalat. Bengtsson menar att det inte finns någon som trodde 

att räntan skulle utvecklas som den gjort och därför har inga drastiska förändringar gjorts av 

kalkylräntan heller, men den har sänkts något. Det är alltså marknadsräntan som är grunden för 

kalkylräntan, sedan utgår de även från en snittportfölj. De kollar till exempel på vilka lån 

Växjöbostäder har och vad för räntor de har för att sedan ta fram en snittränta. Om det finns en 

finansiell kravnivå så används denna alltid. Kalkylräntan är ett krav som projektet måste hantera 

för att det ska genomföras.  

 

3.2.4 Kriterier för beslut 

Enligt Bengtsson är det viktiga att bygga, det är viktigt för kommunen. Det är inget finansiellt 

mål, utan mer något som måste bli av. I kommunala lokaler finns ingen lönsamhet och heller 

inga lönsamhetsmål, utan där beror det mer på demografin. Vid upprättandet av en ny skola 

kollar kommunen på hur många barn som finns, vilka områden de växer i, bland mycket annat. 

Ibland byggs även skolor för framtiden, kanske kan de inte fyllas just nu, men efter att 

kommunen byggt nya bostäder, måste det finnas skolor där hyresgästerna kan placera sina barn. 

När det gäller bostäder funderar kommunen inte särskilt mycket och det finns inga direkta krav 

för att bostäder ska byggas eller inte, utan just nu är det sådant högt tryck på bostadsmarknaden 

så där är direktiven att bygga så mycket de bara kan. Här är det alltså ägarens direktiv som styr 

och självklart diskuteras lönsamhet vid upprättande av nya boende, men dessa upprättas 

självklart också för att uppnå tillväxt i kommunen. Bengtsson menar att det finns många 

aspekter att ta hänsyn till utöver de finansiella.  
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Vid till exempel ett arenabygge, menar Bengtsson att det som driver är allt annat än finansiella 

mål, för ett sådant projekt bär sig aldrig. För sådana projekt handlar det mer om en viljeriktning, 

att staden vill ha en arena. En positiv imagepåverkan och att det är bra för ungdomar att det 

finns satsningar på idrott är andra argument för arenabyggen, menar Bengtsson. För en skola 

handlar det mer om ett behov. Det som går att påverka och som styr lite är kostnaden. Det kan 

finnas andra krav vid upprättandet av skolor, till exempel energikrav, tillgänglighetskrav och 

krav på visst material, vilket är kostnadsdrivande men ändå viktigare som kriterier än att pressa 

kostnaderna. På lång sikt, över hela livscykeln, kan detta vara det bästa alternativet, 

kostnadsmässigt till exempel om huset kan falla ihop av sig själv utan någon rivningskostnad.  

 

Bengtsson menar att kommunen även drivs av en del andra icke-finansiella kriterier, 

klimatprofiler, att de vill visa upp en byggnad och att de byggt på ett speciellt sätt kan vara 

grunden för beslut. En annan drivkraft för att bygga saker kan vara att det blir en intressantare 

arbetsplats och lättare att rekrytera personal. De är inte börsnoterade och lånar med kommunal 

borgen, vilket innebär i princip obegränsad tillgång på kapital. Trots vikten av de icke-

finansiella kriterierna menar Bengtsson ändå att de finansiella kriterierna är viktigare.    

 

3.2.5 Sammanfattning – Växjö kommuns situation  

Intervjun med VKAB visar på att de anammat NPM-filosofin i en hög grad. För VKAB finns 

det investeringsrutiner. Rutinerna finns främst för att skapa kontroll, för att säkerställa att alla 

räknar på samma sätt. VKAB använder en egenkonstruerad kalkyl, som tar hänsyn till alla 

viktiga aspekter i ett investeringsbeslut. Det är en kalkyl för att sätta en hyra som innebär att 

projektet bär sig redan år ett. Det finns en fastställd kravnivå. De har en fast kalkylränta på 4.20 

procent och en rörlig på 3.20 procent. Det är marknadsräntan som är grunden för kalkylräntan, 

sedan utgår de även från en snittportfölj. De kollar till exempel på vilka lån Växjöbostäder har 

och vad för räntor de har för att sedan ta fram en snittränta. Kalkylräntan är ett krav som 

projektet måste klara av att hantera för att det ska genomföras. Både finansiella och icke-

finansiella faktorer är viktiga vid investeringsbeslut. Kriterier som positiv imagepåverkan, 

behov, energikrav, tillgänglighetskrav, intressantare arbetsplats, ägardirektiv, krav på material 

samt kostnader nämndes som drivkrafter. Trots många icke-finansiella krav och kriterier ansågs 

de finansiella vara avgörande för besluten.  
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3.3 Sammanfattning av förstudien 

Både i Karlskrona och Växjö investeras det i mycket anläggningstillgångar. Bostäder, skolor, 

kulturhus och sporthallar är bara en del av alla investeringar som genomförs. Det är stora projekt 

och stora investeringar som kräver bra underlag. Karlskrona kommun är något mindre än vad 

Växjö kommun är. Växjö kommun har en lägre skattesats än Karlskrona samt styrs Växjö 

kommun av flera partier än vad Karlskrona gör. De båda kommunerna har anammat NPM när 

det gäller många delar av verksamheten, Växjö i något större utsträckning än Karlskrona. Deras 

tillvägagångssätt vid investeringsbedömning ser också olika ut.  

 

De båda kommunernas faser ser liknande ut med ett behov som initierar investeringen. Därefter 

genomförs en utredning där underlag ska tas fram för att fatta beslut. Sedan genomförs 

investeringen och avslutningsvis följer en uppföljning av hur projektet slagit ut.  

 

I Karlskrona används kalkyler, däremot ofta en blandning av både reala och nominella värden, 

samt har de ingen systematisk kalkylmetod som de använder. Jonsson anser att det är 

kostnaderna som är de viktigaste, ändå inkluderas inte alla driftskostnader i kalkylen. Ska de 

använda reala eller nominella kalkyler? Vilken typ av investeringskalkyl bör de använda sig 

av?  Detta är frågor som han ställer sig. I Växjö ser det annorlunda ut. Här används ett mer 

strukturerat tillvägagångssätt med en egenkonstruerad kalkyl som inkluderar alla de kostnader 

som är viktiga att se till. Det är en nuvärdeskalkyl i grund och botten, men med korrigeringar 

för att passa deras krav bättre. Bengtsson menar att privata bolag behöver räkna mer då de även 

tar hänsyn till risken med investeringen.  

 

I Karlskrona finns inga direkta finansiella kravnivåer för kalkylerna, medan de i Växjö kommun 

främst använder sig av en kalkylränta. När det gäller bostäder används det en standard för alla 

investeringar inom VKAB. De använder en fast kalkylränta på 4,20 procent och en rörlig på 

3,20 procent. Det är marknadsräntan som är grunden för kalkylräntan, sedan justeras den även 

med räntan för snittportföljen. Jonsson menar att det är kostnaderna som är det viktigaste vid 

val av investeringar och att det oftast är politiska värderingar som ligger till grund för 

investeringsbesluten. Även Bengtsson nämner vikten av kostnaderna, däremot belyser han även 

att det finns många aspekter att ta hänsyn till utöver de finansiella. Till exempel kan det vara 

faktorer som behov, demografi och positiv imagepåverkan. Trots vikten av de icke-finansiella 

kriterierna menar Bengtsson ändå att de finansiella kriterierna är viktigare.   
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Båda kommunerna använder skriftliga investeringsrutiner vid bedömningen. Rutinerna i 

Karlskrona är inte så detaljerade att det finns beskrivet vilka kalkyler som bör användas eller 

vilka kriterier som ska ligga till grund för besluten. Växjös rutiner, menar Bengtsson, är till för 

att skapa kontroll, för att säkerställa att alla räknar på samma sätt.   
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4. Litteraturöversikt – Kommunala investeringsbedömningar   
___________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för kommunal verksamhet och investeringsbegreppet.  

Därefter beskrivs beslut- och processorienterad forskning. Sedan görs en redogörelse för olika 

typer av investeringskalkyler samt icke-finansiella kriterier för beslut. Kapitlet avslutas med en 

konceptuell modell som beskriver hur referensramens olika delar länkas samman med 

uppsatsens syfte, samt även hypotesgenerering.    

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Kommunal verksamhet 

För att en kommun ska betraktas som en kommun måste fyra kriterier vara uppfyllda 

(Lindström, 2003);   

 Det ska finnas ett avgränsat geografiskt område som kommunen verkar inom. 

Kommuner överlappar inte varandra. 

 Kommuner erhåller en viss grad av självstyre. Kommuner måste själva få fatta vissa 

beslut utan statens inblandning.  

 Kommuner har vissa rättigheter gentemot invånarna. De kan ta beslut som är tvingande 

för invånarna och sätta upp regler som invånarna måste följa.  

 Invånarna väljer beslutsfattare till kommunerna.     

 

Kommuner får inte bedrivas med något vinstsyfte och det främsta målet hos kommuner är att 

skapa samhällsnytta för invånarna (Fjertorp, 2010). Lagar och regler som sätts av riksdag och 

regering bestämmer ramarna för den kommunala verksamheten. I grundlagen regleras 

kommunernas rätt till självstyre och andra bestämmelser kring kommuners organisation och 

verksamhet regleras i kommunallagen (Lindström, 2003). Länsstyrelsen i varje län 

representerar staten och arbetar för att nationella mål ska få effekter i länen 

(Finansdepartementet, 2008). Kommunernas främsta uppgifter ligger på välfärdssystemet inom 

skola och social omsorg. Andra uppgifter är bland annat fysisk planering, miljö- och 

hälsoskydd, räddningstjänst samt teknisk verksamhet (Lindström, 2003; Finansdepartementet, 

2008). Det högst beslutande organet inom kommunerna är kommunfullmäktige. Här fattas alla 

viktiga beslut samt så bestäms budget och skattesats. Kommunfullmäktige bestämmer vilka 

nämnder och förvaltningar som ska finnas (Fjertorp, 2010).  

 

Den kommunala verksamheten svarade år 2000 för 26 procent av BNP, vilket betyder att de har 

en viktig roll för den svenska ekonomins tillväxt. Kommunernas främsta intäkter är skatt, cirka 
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68 procent av de totala intäkterna i varje kommun (Finansdepartementet, 2008). Medel för den 

kommunala skattesatsen 2015 ligger på 20.70% (Statistiska centralbyrån, 2015). Det är 

kommunen själva som bestämmer hur stor skattesatsen ska vara. Statsbidrag och avgifter för 

till exempel äldreomsorg och barnomsorg är andra källor för intäkter. Deras främsta kostnader 

ligger på utbildning och äldre- och handikappomsorg (Finansdepartementet, 2008).  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) grupperar kommuner utefter storlek, enligt de två 

nedanstående grupperna (Sveriges kommuner och landsting, 2011): 

1. Storstäder – De kommuner som tillhör gruppen ”storstäder” har ett invånarantal över 

200 000. Fyra kommuner tillhör denna grupp.  

2. Större städer – Invånarantalet ska ligga på 50 000 – 200 000 invånare och det finns 31 

kommuner i Sverige med denna storlek.   

4.2 New public management  

”New public management” (NPM) är ett begrepp som innebär ett förändrat synsätt för hur 

offentlig verksamhet ska styras. Offentliga organisationer ska förändra sitt synsätt till ett mer 

företagslikt, när det gäller styrnings- och ledningsmetoder. Det traditionella arbetssättet ska 

bytas ut och den privata sektorns arbetsmetoder ska anammas (Lane, 2000). Effektivitet och 

bättre hushållning med resurserna hamnar i fokus för kommuner som anammar filosofin. Det 

är ingen enhetlig modell utan snarare en blandning av ingredienser som kommunen kan välja 

mellan. NPM innebär bland annat prestationslöner, decentralisering, konkurrens mellan enheter 

samt att vissa verksamheter bryts ut från sitt ordinarie verksamhetsområde för att forma egna 

ekonomiska enheter (Agevall, 2005). Almqvist (2006) menar att NPM handlar om kontroll, 

kontrakt och konkurrens. Vidare beskriver han att decentraliseringen är en viktig del av NPM. 

Decentralisering kan innebära flera saker, till exempel; uppdelning i mindre enheter, delegering 

av arbetsuppgifter till lägre nivåer, målstyrning från högsta ledningen, resultatansvar bland 

enheterna samt en plattare organisation.   

 

Fem vanligt förekommande delar som påverkas av NPM; 

Styrning och kontroll. Här handlar det om att införa till exempel mål-och resultatstyrning, 

ekonomistyrning med hårdare finansiell kontroll, kvalitetssäkringssystem samt 

prestationsmätningar. Fokus hamnar på ökad effektivitet och kvalitet (Agevall, 2005). Hood 
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(1991) menar att det ska finnas standards och mått för prestationer, samt ska det finnas ett större 

engagemang för resultat, ekonomisk återhållsamhet och sparsamhet av resurser är viktigt.  

 

Disaggregering – konkurrens. Här handlar det om disaggregering, privatisering samt 

konkurrens. Det ska vara konkurrens mellan organisationer, men även mellan enheter i 

organisationen, detta eftersom effektivitet och lägre kostnader uppnås genom konkurrens. 

Interna marknader där de olika enheterna köper och säljer till varandra uppstår. En uppdelning, 

disaggregering, av den offentliga sektorn i egna fristående enheter är en förutsättning för att 

konkurrens ska kunna skapas (Hood, 1991).  

 

Ledningsroller – empowerment. Hood (1991) belyser vikten av aktiv och synlig kontroll av 

organisationen från personer i toppen, men även att resultat- och kostnadsansvar 

decentraliseras. Agevall (2005) menar att politikerna ska ha större makt, att det är de som ska 

styra. Detta innebär centralisering, kontroll och samordning. Även chefer inom förvaltningen 

ska få utökat ansvar och handlingsutrymme gentemot den politiska ledningen, vilket kräver 

decentralisering. Kommunen ska agera som den privata sektorn när det kommer till styrning 

och ledning, modeller och metoder ska hämtas från den privata sektorn.      

 

Medborgaren-kund-empowerment. Medborgaren ska ses som kund och ha ett större inflytande 

på politiker och tjänstemän. Kundfokus är en viktig del av NPM (Agevall, 2005). 

 

Nytt språk. Kommunen anammar begrepp som finns i företagen. Den ska se sig som en koncern 

och olika verksamheter blir resultatenheter. Medborgaren tituleras ”kund” och service och 

omsorg ses som produktion och produkter (Agevall, 2005).  

 

Blomberg (2004) visar i sin studie exempel på hur kommuner anammat NPM utifrån Hoods 

(1995) framtagna doktriner:  

 NPM förespråkar fristående och självständiga enheter, vilket i kommunerna innebär 

resultatenheter och resultatinriktat budgetansvar för cheferna. Kommunen ska utgå ifrån 

ett koncerntänkande och kommunala vårdbolag ska utvecklas.  

 Ett grundkoncept inom NPM är marknadsorientering och konkurrens, vilket innebär 

entreprenader, till exempel att avtal sluts om att ett företag ska utföra vissa uppgifter inom 

till exempel utbildning eller andra kommunala angelägenheter (Rättssekretariatet, 2013) 



   

42 
 

samt köp- och säljmodeller för kommuner, interna marknader där olika resultatenheter 

köper och säljer från varandra.  

 Ytterligare ett grundkoncept är att anamma ledningsstilen från den privata sektorn, vilket 

för den offentliga sektorn innebär rekrytering av chefer externt och utbildning av 

företagsledningen.  

 Sparsamhet och hushållning av resurser anammas genom effektivisering, olika nyckeltal, 

benchmarking med andra kommuner samt genom externa konsultgranskningar.  

 En ökad insyn och kontroll av ledningsarbetet skapas genom att kommunstyrelsen anställer 

förvaltningschefer samt att ledningsgrupper finns centraliserat.  

 Resultat- och kvalitetsmål, prestationsmätning och mätbara standarder uppnås genom att 

mål formuleras på verksamhetsnivå (tyder på målstyrning) samt upprättas system för att 

följa upp och granska kostnader och kvalitet.  

 I NPM ska större vikt läggas på kontroll av det som produceras. Detta sker i kommunerna 

genom resursfördelningssystem samt baseras betalningar på prestation. Internprissättning 

är ett sätt för detta.  

 Ett grundkoncept inom NPM är service- och kundorientering. För att anamma detta i 

kommuner upprättas kundråd, omsorgsgarantier samt system för att hantera klagomål.  

 

Det finns en debatt kring NPM, där forskare menar att NPM kan te sig på olika sätt när 

elementen omsätts i praktiken. Resultaten av införandet av olika NPM-element kan te sig olika 

när de implementeras i olika länder, då förutsättningarna ser olika ut och forskare påpekar att 

för lite forskning finns kring effekterna av NPM när det omsätts i praktiken (Almqvist, 2006).  

Agevall (2005) beskriver motstridigheter till NPM. Den första handlar om: Vem är kunden och 

var finns denna? Ibland är det medborgaren, ibland politikerna, då de ses som beställare. När vi 

sedan ställer oss frågan: ”vem är ägarna?” blir förhållandet ännu mer komplext. Självklart är 

det medborgana. Medborgarna blir både kunder och ägare, vilket skapar motsägelser i NPM-

filosofin. Ytterligare en motstridighet som hon lyfter fram är att NPM förespråkar både 

decentralisering och centralisering samtidigt. Politikerna ska styra och ha större makt än 

tidigare samtidigt som tjänstemännen ska ha större befogenheter. Detta är motstridigheter som 

innebär att inte alla köper konceptet om NPM (Almqvist, 2006).       

 

Huvudhypotes 1: Grad av NPM-transformering påverkar kommuners investeringsbeslut.       
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4.3 Investeringsbegreppet 

Enligt Fjertorp är det främsta målet med investeringar att de ska skapa nytta för en längre tid 

framöver. Resurser som till exempel pengar eller tid används för anskaffning av en tillgång, 

vilket ska resultera i nytta över en längre tidsperiod (Fjertorp, 2010). Bergknut (1993) menar 

att organisationer avstår från utdelningar och höjda löner idag för att använda resurserna till att 

förverkliga visioner och mål som finns med framtiden. Det är en uppoffring som reducerar 

utrymmet för omedelbar konsumtion i syfte att möjliggöra framtida produktion och konsumtion 

(Samuelsson, 2008). Alla beslut som minskar vinstutrymmet idag men innebär en ökning av 

den framtida avkastningen kan ses som investeringar. Vanligtvis förknippas investeringar med 

materiella satsningar på mark, fastigheter och maskiner, men även immateriella satsningar på 

bland annat forskning och utveckling eller utbildning ska ses som investeringar (Samuelsson, 

2008). Yard (2001) betonar att det långsiktiga perspektivet komplicerar bedömningen av en 

investering. Syftet med investeringar är att skapa ökad effektivitet, lönsamhet och tillväxt, 

menar Alpenberg och Karlsson (2005).  

 

Alla investeringar skiljer sig åt och det finns därför ett behov av att klassificera investeringen 

för att kunna använda korrekta kravnivåer och bedömningskriterier. Detta märks till exempel 

när det gäller indelningen i kortsiktiga, taktiska och långsiktiga, strategiska investeringar. Om 

denna indelning inte görs och olika kravnivåer inte sätts för de olika klassificeringarna skulle 

det kunna innebära att en hög internränta konkurrerar ut de långsiktiga investeringarna. En 

vanlig typ och klassificering av en investering är, expansionsinvestering (ny- eller 

kapacitetsinvesteringar), vilket är investeringar för att öka kapaciteten för redan existerande 

produkter eller för nya produkter (Alpenberg & Karlsson, 2005). Motiven som ligger till grund 

för expansionsinvesteringars genomförande är att; organisationen räknar med en gynnsam 

marknad, organisationen har förhoppningar om lägre produktionskostnader och att 

konkurrenter har tagit sig in på nuvarande marknad och hotar att ta marknadsandelar. Andra 

motiv kan vara att organisationen vill få bort trånga sektioner, befarar att priset på kapitalvaror 

kommer öka eller att konkurrenter erbjuder förbättrade produkter (Bergknut, et al., 1993).  

 

4.3.1 Kommunala investeringar  

Fjertorp (2010) menar att det är kommunfullmäktige som fastställer ramarna för 

investeringsverksamheten. Här beslutas om mål, riktlinjer och ekonomi. Vissa beslut om 

investeringar kan fattas av kommunfullmäktige, annars är det nämnden för varje förvaltning 
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som avgör om en investering ska genomföras. Det är förvaltningarnas tjänstemän som 

genomför investeringarna, medan det är de valda politikerna i varje nämnd som är ansvariga 

för investeringsverksamheten (Fjertorp, 2010). Kommunernas intäkter består till största delen 

av skatt (Finansdepartementet, 2008). Finansieringen av investeringar består främst av 

skatteintäkter, vilket innebär att det är kommuninvånarna som bekostar investeringarna. 

 

Oresten och Löfvenberg (1998) menar att många av kommunernas investeringar är långsiktiga 

och det är viktigt att kunna tänka sig in i framtiden för att anpassa investeringarna även för de 

behov som finns längre fram i tiden. Det är viktigt att skapa flexibilitet i till exempel lokaler, 

för att kunna anpassa sig till förändrade behov. Investeringar i byggnader är strategiska beslut 

då de påverkar organisationens förmåga att erbjuda bland annat vård och kultur. Den 

ekonomiska handlingsfriheten påverkas då kapital binds. Investeringarna innebär även årliga 

kostnader för drift och underhåll som ibland glöms bort (Oresten & Löfvenberg, 1998). Vissa 

kommuner satsar mer på investeringar än andra och faktorer som den ekonomiska situationen, 

befolkningsutveckling och politisk styrning påverkar detta. Det är målen inom en organisation 

som bör vara grunden för investeringar. Investeringar ska därför resultera i någon form av 

samhällsnytta (Fjertorp, 2010). Investeringarna ska också leda till att koncernnyttan ökar. De 

ska således bidra till att organisationen kan nå sina mål till en så låg totalkostnad som möjligt 

(Oresten & Löfvenberg, 1998). Sveriges kommuner och landsting, tillsammans, är de största 

finansiärerna och producenterna av välfärdstjänster, det vill säga tjänster inom utbildning, vård 

och omsorg (Kommuninvest, 2014) 

 

Det krävs att investeringar kan klassificeras för att organisationen ska kunna få en bild av vilka 

mål som förekommer med en investering. Klassificeringen visar också, på ett tydligt sätt vad 

kommunen avser att använda resurser till. Fjertorp (2010) myntar benämningen EIRA i sin 

studie. EIRA står för de fyra olika klassificeringarna som görs inom kommuner; 

expansionsinvesteringar, imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. 

Målet med expansionsinvesteringar är att öka servicekapaciteten. Imageinvesteringar innebär 

investeringar som syftar till att skapa trivsel och öka attraktionskraften. Den tredje 

klassificeringen, reinvesteringar, innebär att gamla tillgångar ersätts med nya för att behålla 

befintlig servicekapacitet. Anpassningsinvesteringar är den sista klassificeringen och syftet 

med dessa är att förbättra befintliga tillgångar (Fjertorp, 2010). Beslutsprocessen ser olika ut 
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beroende på vilken typ av investering det är, eftersom olika mål kräver olika typer av metoder 

och kriterier för beslut (Ljung & Högberg, 1999).  

 

4.4 Beslutsprocessen  

Varje år fattas en mängd olika beslut angående olika investeringar. Genom dessa beslut måste 

ledningen kunna förvissa sig om att investeringar som genomförs är lönsamma och att de kan 

finansieras på ett lämpligt sätt. Investeringarna måste även passa organisationens mål och 

strategier. Baserat på detta är beslutsprocessen oerhört viktig (Samuelsson, 2008). 

Investeringsbeslut handlar om en avvägning av hur resurser ska fördelas samt hur denna 

avvägning ska motiveras (Pike & Dobbins, 1986 ur Alpenberg & Karlsson 2005). Det finns två 

olika typer av investeringsforskning, beslutsorienterad forskning där fokus ligger på kalkyler 

och processorienterad forskning, där fokus istället ligger på processer för att få en djupare 

förståelse för investeringsbeteenden. De båda berörs djupare här nedan.   

  

4.4.1 Beslutsorienterad investeringsforskning 

Utgångspunkten i beslutsorienterad forskning är urvalsprocessen, kalkylränteberäkningar samt 

lönsamhetsberäkningar (Alpenberg & Karlsson, 2005). Vid ett investeringsbeslut och vid val 

mellan olika investeringsalternativ ställs de olika alternativens för- och nackdelar mot varandra. 

Det alternativ som sedan uppfyller vissa målsättningar på bästa sätt väljs framför de andra. Den 

rationella beslutsmodellen listar de steg som teoretiskt är lämpliga för att en organisation ska 

fatta ett korrekt beslut. Denna innehåller följande steg (Ljung & Högberg, 1999):  

 

1. Precisera problemet 

Investeringsbehov uppkommer ofta genom att en ny idé uppkommer eller att ett 

missförhållande upptäcks. För att lyckas med en investering krävs det att problemet tydligt 

avgränsas. Det är även viktigt att precisera målet med investeringen (Ljung & Högberg, 

1999).     

 

2. Ta fram alternativ och beskriv dess konsekvenser 

Nästa steg, när problemet avgränsats och målen preciserats, är att ta fram olika 

investeringslösningar på problemet och beskriva vilka konsekvenserna kan bli av 

respektive lösning. Detta sker i tre olika steg. Det första steget innebär att identifiera för- 

och nackdelar med konsekvenserna. Nästa steg handlar om att kvantifiera, alltså på något 
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sätt mäta, dessa konsekvenser. Det tredje och sista steget handlar om att värdera 

konsekvenserna (Ljung & Högberg, 1999).   

 

3. Gör en kalkyl och genomför känslighetsanalys 

Här beräknas om en investering är lönsam med hjälp av en kalkylmetod. Vilken typ av 

kalkyl som används beror på investeringen och de mål som satts upp för denna. En 

känslighetsanalys genomförs också för att ta reda på om resultaten från 

kalkylberäkningarna är känsliga för förändringar av de variabler med störst osäkerhet, till 

exempel när det gäller kalkylräntans storlek (Ljung & Högberg, 1999).    

  

4. Dra slutsatser och ge en rekommendation 

En diskussion förs kring de ovanstående punkterna för att sedan fatta ett beslut om vilken 

investering som är mest lämpad för ändamålet (Ljung & Högberg, 1999).  

 

4.4.2 Processorienterad investeringsforskning  

Den processorienterade investeringsforskningen utgår ifrån ett vidare perspektiv. Denna 

utvecklades för att den beslutsorienterade forskningen ansågs bristfällig och otillräcklig, det 

behövdes ett komplement för att studera olika infallsvinklar av investeringar. Syftet med den 

processorienterade investeringsforskningen är att öka förståelsen och kunskapen för 

organisationers investeringsbeteende.  Många forskare menar att, genom att studera 

investeringsbeteendet som en process, går det att mer djupgående studera kopplingarna mellan 

investeringssatsningarna och den strategi organisationen använder (Alpenberg & Karlsson, 

2005).  

 

Det handlar alltså om att kartlägga beteendet hos organisationer vid investeringar (Alpenberg 

& Karlsson, 2005). Bower (1970) menar att för att förstå processen och hur olika beslut fattas 

krävs det en bredare ansats, vilket gör den beslutsorienterade forskningen otillräcklig. 

Investeringsplaneringen samt affärsplaneringen och strategiska överväganden är nära 

sammankopplade, vilket skapar ett behov av en mer utvecklad modell. Det som är 

utgångspunkten i beslutsorienterad investeringsforskning, lönsamhets- och 

kalkylberäkningarna, är bara en del av den processorienterade forskningen. En essentiell del av 

den processorienterade forskningen är att dela in investeringsprocessen i olika faser (Bower, 

1970, ur Alpenberg & Karlsson, 2005).  
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4.4.2.1  Investeringsprocessens faser  

Indelningen och strukturen av faserna skiljer sig åt mellan olika författare. En vanlig indelning 

är den av Bower (1986), där han delar in processen i tre olika faser: initieringsfasen, 

integreringsfasen och beslutsfasen.  

 

 

 

 

 

Den första fasen, initieringsfasen, innebär upptäckandet av en avvikelse mellan företagets 

strategi och den struktur och de resurser som finns, ett behov skapas. Den första fasen innebär 

också att en idé till investering introduceras, alternativa investeringsförslag arbetas fram samt 

så handlar det om att översätta affärsidé och strategiska mål till finansiella mål och mått för den 

föreslagna investeringen (Bower, 1986). I den andra fasen, integreringsfasen, analyseras och 

utvärderas de föreslagna projekten, framtida fördelar och kostnader studeras. I denna fas 

fastställs även de krav och kriterier som investeringarna ska rangordnas utifrån (Bower, 1986). 

Löfsten (2002) menar att det är i denna fas som de ekonomiska kalkylerna genomförs, för att 

sedan kunna presentera ett förslag för ledningen. I den sista fasen, beslutsfasen, fattas beslutet. 

Ett projekt väljs utifrån de krav och kriterier som tagits fram (Bower, 1986). Det är inte alltid 

enbart de ekonomiska granskningarna som ligger till grund för beslut, utan även andra 

bedömningskriterier fokuseras. Många investeringsbeslut fattas, centraliserat, av 

företagsledaren (Alpenberg & Karlsson, 2005). Alla investeringsbeslut bör däremot inte fattas 

på denna nivå då det skulle resultera i osmidighet och att kunskap från företagets olika delar 

går förlorad. Beslutsfattandet delegeras därför till lägre nivåer i företaget. En på förhand 

bestämd nivå av investeringens storlek sätter gränsen för när beslutfattandet får delegeras 

(Löfsten, 2002). Alpenberg och Karlsson (2005) menar att andra författare utgår från Bowers 

studie, och kompletterar denna med ytterligare en fas; uppföljningsfasen.    

 

4.4.2.2 Hur fattas beslut? 

Segelod (2005) skriver att i större företag finns det riktlinjer för hur beslutsprocessen ska se ut 

samt på vilka nivåer i företaget som olika beslut får fattas. Andra delar som bör inkluderas i 

rutinunderlaget är bland annat vad som ska beslutas, vilka underlag som krävs (Oresten & 

Löfvenberg, 1998), vilka kriterier som ska användas samt hur intäkter och kostnader ska 

INITIATING INITIERING INTEGRERING BESLUT 

Figur 4.1 – Investeringsprocessens faser, egen figur inspirerad av Bower (1986).  

 



   

48 
 

beräknas. Syftet med investeringsmanualer är enligt Segelod (2005) att ge underlag för att 

rangordna investeringar. Ytterligare ett syfte är att skapa enhetliga principer för att utvärdera 

olika investeringar. Investeringsmanualen bidrar till bättre strategisk planering och kontroll 

samt skapas ett gemensamt språk för investeringsfrågor. Manualen ska fungera som riktlinje 

för att jämföra mellan olika projekt, den ses som ett formellt kontrollmedel (Segelod, 2005, Ur 

Sandahl & Sjögren, 2005).   

 

Eftersom besluten, i kommuner, inkluderar den politiska och den verkställande ledningen, 

kärnverksamheterna och fastighetsorganisationen samt eftersom beslutsfattare kan bytas ut 

under tiden krävs dokument som visar på hur arbetet ska genomföras (Oresten & Löfvenberg, 

1998). 

 

Det finns egentligen inte en generell och likartad modell för beslutsfattandet utan det beror helt 

på organisationens specifika förutsättningar. Detta överensstämmer med ”contingency”-teorin 

som uppkommit inom den empiriska organisationsforskningen (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

Fisher (1998) beskriver att ”contingency”-teorin innebär att designen och användandet av olika 

system beror på den miljö som den specifika organisationen verkar i. Alpenberg och Karlsson 

(2005) menar att organisationer måste anpassa sig till de förutsättningar och den miljö som 

finns för att skapa effektivitet. Fisher (1998) beskriver variabler som tidigare forskning kommit 

fram till påverkar designen och användandet av olika system; osäkerhet, teknologi och 

ömsesidigt beroende, bransch, organisations och enhets variabler så som storlek och struktur 

samt strategi. 

 

Att vissa faktorer påverkar investeringsprocessen har studerats av till exempel Segelod (1986), 

Arwidi och Yard (1986), Alpenberg och Karlsson (2005), samt Fjertorp (2010). Segelod (1986) 

beskriver i sin studie faktorer som påverkar investeringsbesluten. Det kan till exempel vara 

behov, myndighetskrav, marknadsförutsättningar, organisationsförändringar och tillgång till 

finansiella medel. Segelod (1986) menar att ett begränsat ekonomiskt utrymme innebär att det 

är svårare att bära riskerna, vilket ökar användandet av kalkyler, då det krävs mer exakt 

information för att fatta beslut. Han menar att när likviditeten och tillgången på finansiella 

medel är god behövs inga kalkyler.  
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Arwidi och Yard (1986) visar i sin studie på faktorer som påverkar fastställandet av 

kalkylräntan och hur olika kalkyler används. De pekar på faktorer som branschens utveckling, 

organisationsform, konjunkturkänslighet, typ av produktion samt storlek.  

 

Alpenberg och Karlsson (2005) har i sin studie kartlagt hur investeringsprocessen påverkas av 

både externa och interna faktorer. Företagets position i värdekedjan och dess tillväxttakt kan 

påverka drivkrafter till initiering av nya investeringar. Ägarformen, hur beslutsfattande sker i 

företaget samt utvecklingsnivån (administrativ mognad och storlek) är andra faktorer som 

påverkar. Storleken påverkar till exempel möjligheten för företag att själva införa och driva 

projekten, samtidigt som ägarstyrda företag innebär kortare beslutsvägar och mer centraliserade 

beslut jämfört med i managementstyrda företag. Alpenberg och Karlsson (2005) menar att 

storleken påverka hanteringen av investeringar då organisationerna genomgår olika 

utvecklingsfaser och blir större. De menar att mindre organisationer har ett större behov av 

formella rutiner och system för att styra. Däremot menar de att de större organisationerna visar 

en högre mognad och kompetens, vilket i sin tur visar sig i investeringsbedömningen. För dessa 

är bedömningen mer strukturerad och formaliserad.  Storleken påverkar även vilka kalkyler 

som används. Mindre och medelstora organisationer använder återbetalningsmetoden och enkla 

nuvärdeskalkyler och de allra minsta organisationerna använder bara återbetalningsmetoden. 

Utvecklingsnivån påverkar också vilka kriterier företag väljer för rangordning av investeringar. 

De två sista påverkansfaktorerna är finansiella mål och mått samt ekonomiskt styrsystem. Mål 

och mått har en direkt koppling till utvärderingskriterier som används.  

 

Att investeringar i kommuner påverkas av ett antal faktorer studeras även av Fjertorp (2010). 

Han tar fram tre olika faktorer; befolkningsmässiga, ekonomiska och politiska. Den 

befolkningsmässiga faktorn som påverkar är utvecklingen av befolkningsmängden, en ökning 

av befolkningsmängden ökar även mängden investeringar. Ekonomiska faktorer som påverkar 

investeringar i kommuner är soliditeten. En hög soliditet påverkar att investeringar genomförs. 

Även skattesatsen i kommunen påverkar investeringsutvecklingen i kommunen, dock är det 

inte en så stark påverkande faktor. Om skattesatsen ökar, ökar tillgången till finansiella medel 

och därmed också möjligheten till att genomföra investeringar (Fjertorp, 2010). Politiska 

faktorer påverkar hur beslut fattas och vilka krav och kriterier som ligger till grund för 

prioriteringen av investeringar (Agyeman & Broadbent, 2005, ur Fjertorp, 2010). Politiska 

faktorer som kan påverka investeringar i kommuner är enligt Fjertorp (2010) hur ofta 
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kommunfullmäktige byter styre. Baber (1983) beskriver att desto fler partier som delar på 

makten, desto större blir konkurrensen, vilket kan innebära att kompromisser måste göras, 

vilket kan påverka besluten. Om ett parti hade egen majoritet hade partiet inte behövt ta hänsyn 

till andra partiers olika uppfattningar. För att få igenom sin egen politik och de investeringar 

som krävs, kan partiet tvingas följa andra partiers åsikter om vad som är bäst.  (Baber, 1983, Ur 

Fjertorp, 2010). Inställningen hos politikerna för hur hög skattesats som bör användas är en 

annan faktor som kan påverka. Om politikerna är villiga att höja skattesatsen, kan det påverka 

hur mycket resurser som finns för att investera (Fjertorp, 2010).  

 

Huvudhypotes 2: Det finns faktorer som påverkar kommuners investeringsbeslut.  

 

4.5 Värderingsmetoder vid investeringsbedömning 

Fjertorp (2010) beskriver att det i vinstsyftande organisationer är vanligt att utgå ifrån kalkyler 

vid beslutsfattande. Det kan även i kommunal verksamhet vara användbart med kalkyler, för 

att se till de ekonomiska konsekvenserna av investeringen och för att finna den mest 

fördelaktiga investeringen rent ekonomiskt.  Vidare poängterar han att andra faktorer än rent 

ekonomiska borde vara av intresse i kommuner då dessa inte strävar efter vinster. Även i företag 

blir det allt mer vanligt att använda sig av kompletterande aspekter när investeringsbeslut ska 

fattas (Alpenberg & Karlsson, 2005). Yard (2001) pekar på att organisationer kompletterar sina 

kalkylberäkningar med kvalitativa bedömningar. Arwidi och Yard (1986) menar att om fokus 

enbart ligger på lönsamhet kan organisationen gå miste om de mer långsiktiga, strategiska 

investeringarna. Författarna menar att det är viktigt att se beslutsprocessen ur ett vidgat 

perspektiv och även ta hänsyn till företagets strategier. 

4.5.1  Investeringskalkyler  

Huvudsyftet med investeringskalkyler är att bedöma den långsiktiga lönsamheten, rangordna 

investeringar och skapa möjligheter för kontroll (Löfsten, 2002). Enligt Samuelson (2008) finns 

det fyra primära syften: information, kommunikation, kontroll och lärande. Genom kalkylerna 

får företag bättre information för att fatta beslut då utredningen innebär att kostnader och 

intäkter studeras. Kommunikationen underlättas då informationen finns på papper, samtidigt 

som standardiserade processer gör att ledningen kan försäkra sig om att kalkylerna är utformade 

på samma sätt, vilket ökar deras kontroll. Genom de olika investeringskalkylerna får ledningen 

en bild av vilka investeringar som står på tur, vilket ligger till grund för den strategiska och 

finansiella planeringen (Samuelson, 2008). Fokus vid investeringskalkyler är att finna optimala 



   

51 
 

beslut, genom att studera om ett projekt uppfyller ett visst minikrav på lönsamhet. 

Investeringskalkylen spelar olika stor roll i olika situationer och kommer få störst betydelse vid 

beslut där beslutssituationen är relativt känd från tidigare investeringar. Kalkylen blir det 

primära verktyget vid beslutsfattande. Vid större och mer betydande investeringar fokuseras 

ofta på strategiska analyser tillsammans med kalkyler (Yard, 2001). I investeringskalkylen ska 

årliga in- och utbetalningar inkluderas. Oresten och Löfvenberg (1998) beskriver att, för 

kommuner, kan inbetalningar bestå av hyror, bidrag, besöksavgifter samt besparingar 

(uteblivna utbetalningar). Besparingarna kan till exempel vara ändamålsenliga och lättarbetade 

lokaler samt samordning av gemensamma funktioner. Utbetalningar som bör beaktas i kalkylen 

är drift, underhåll, personal, städning, skötsel, tillsyn, administration, transporter samt 

bevakning.       

 

Det finns ett flertal olika studier som har kartlagt den historiska kalkylanvändningen, bland 

annat Renck (1967), Rosenblatt och Jucker (1979), Klammer och Walker (1984) samt Sandahl 

och Sjögren (2003). Resultaten från Rencks (1967) studie visar att återbetalningsmetoden var 

den vanligaste bland organisationerna. Internräntemetoden var den näst vanligaste metoden och 

nuvärdesmetoden hade ännu inte fått något genomslag. Studien visade också att det var vanligt 

att mer än en metod användes för investeringsbeslut (Renck, 1967). Rosenblatt och Jucker 

(1979) visar i sin studie en ökande trend av diskonterande metoder från år 1955 då nio procent 

använde detta tills 1975, då hela 66 procent använde sig av det. Användningen av enbart 

återbetalningsmetoden har minskat, men den är fortfarande ett komplement till de andra. 

Gitman och Forrester (1977) visar i sin studie att mer sofistikerade metoder som 

nuvärdesmetoden används som primärmetod medan mindre sofistikerade metoder som 

återbetalningsmetoden används som sekundär metod.   

 

Även Klammer och Walker (1984) beskriver från tidigare studier att användandet av mer 

sofistikerade metoder som nettonuvärde och internränta, ökade från 19 procent på 1960-talet 

till 57 procent på 1970-talet.  Genom sin studie visar de att de flesta använder mer än en metod 

och 75 procent av de tillfrågade organisationerna använder diskontering som primär metod.  

Detta tyder på en ökning av de sofistikerade metoderna och en anledning som de ser är att de 

som är ansvariga för processen har fått en utbildning kring teknikerna, vilket inte varit fallet 

tidigare.  
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Sandahl och Sjögren (2003) genomförde en studie på Sveriges 500 största företag där de fastslår 

att återbetalningsmetoden fortfarande är den mest frekvent använda metoden, bland de företag 

där enbart en metod används. Resultaten visar också att användningen av 

nettonuvärdesmetoden har ökat, även fast användningen av diskonterade kassaflödesmetoder 

är oförändrad. Studien visar också att andra metoder än enbart de traditionella används för att 

fatta investeringsbeslut, till exempel utgiftskalkylering och budgetmetoder.    

 

4.5.1.1 Återbetalningsmetoden 
Återbetalningsmetoden är en vanlig metod bland företag för att bestämma om en investering är 

lönsam eller för att rangordna investeringsprojekt, ofta som en kompletterande metod för att 

grovsålla mellan projekt. Metoden syftar till att organisationen beräknar hur många år det tar 

innan investeringen har återbetalat sig, det vill säga hur lång tid det tar för summan av 

inbetalningsöverskotten att nå upp till grundinvesteringen (Yard, 2001). Företag sätter oftast ett 

tak för återbetalningstiden, om den beräknade återbetalningstiden på den planerade 

investeringen är kortare än taket är investeringen lönsam (Löfsten, 2002). Vid rangordning är 

det den investering med kortast återbetalningstid som är det bästa alternativet (Bierman & 

Smidt, 1966). Beräkning kan ske enligt följande (Löfsten, 2002):  

 

(Formel 1a) 

Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 = 𝑮/𝒂 

  

  

Där:  G = Grundinvestering  

 a = inbetalningsöverskott 

 

Levy och Sarnat (1990) samt Bierman och Smidt (1966) beskriver två nackdelar med metoden. 

Först och främst tar den inte hänsyn till pengarnas tidsvärde. Den ignorerar också kassaflöden 

som uppstår efter återbetalningsperioden. Detta stärks även av Block (1997) som menar att 

minimumkravet för återbetalningstiden inte har någon koppling till investeringens livslängd, 

vilket gör att många kassaflöden inte övervägs. Två olika investeringar med samma 

återbetalningstid, men där kassaflödena är olika efter återbetalningstiden kan anses lika bra 

vilket skapar problem (Remer & Nieto, 1995a). Samuelson (2008) menar att långsiktiga 
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investeringar och projekt får svårt att konkurrera med de kortsiktiga när inte hela livslängden 

övervägs.      

 Trots nackdelarna används metoden fortfarande av många företag. Rosenblatt och Jucker 

(1979) menar att anledningen är att metoden är enkel att förstå och använda, samtidigt som den 

till viss del visar på risken med investeringen.   

 

4.5.1.2 Diskonterad återbetalningsmetod 

En alternativ metod för återbetalningsmetoden är att ta hänsyn till ränta genom att diskontera 

de framtida kassaflödena. Detta gör att företaget även tar hänsyn till pengarnas tidsvärde och 

ett problem med den vanliga återbetalningsmetoden kan överbryggas (Levy & Sarnat, 1990). 

Problemet med att inte ta hänsyn till kassaflöden, efter återbetalningstiden, kvarstår även med 

denna metod (Levy & Sarnat, 1990). Bedömningskriteriet här är att om återbetalningstiden 

(inklusive ränta) är kortare än den ekonomiska livslängden är nuvärdet positivt och 

investeringen accepteras. Det är dock sällan som återbetalningskravet sätts baserat på den 

ekonomiska livslängden, vilket resulterar i att metoden får samma innebörd som den vanliga 

återbetalningsmetoden (Yard, 2001).      

 

4.5.1.3 Nuvärdemetoden 

Nuvärdemetoden innebär att de framtida kassaflödena diskonteras med ett avkastningskrav som 

reflekterar värdet av en alternativ användning av tillgångarna. Genom diskonteringen omräknas 

alla in-och utbetalningar till tidpunkten då grundinvesteringen genomförs. Det är kalkylräntan 

som är grunden för diskonteringen (Ljung & Högberg, 1999). Alla betalningarna summeras 

sedan till investeringens nuvärde. Om nuvärdet är positivt är investeringen lönsam, då är 

inbetalningarna större än utbetalningarna (Ljung & Högberg, 1999). Vid rangordning av 

alternativ är det alternativet med störst nuvärde som är det bästa (Espinoza & Morris, 2013). 

Beräkning kan ske enligt följande (Ljung & Högberg, 1999): 
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(Formel 1b) 

𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒏𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 =  [
𝒂𝟏

(𝟏 + 𝒓)
] + [

𝒂𝟐

(𝟏 + 𝒓)𝟐
] … … … . + [

𝒂𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏
] − 𝑮𝟎 

𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒕: ∑ an ∗ nuvärdesfaktorn
r  från tabell B 

𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒕: a ∗ nusummefaktor från tabell C 

Där:  a = inbetalningsöverskott 

 G=grundinvestering  

 r= kalkylränta 

 n= tid 

 

En viktig aspekt att tänka på, när nuvärdesmetoden används och olika investeringsalternativ ska 

rangordnas, är att samma kalkylränta måste användas för alla investeringsprojekten. Projekten 

måste också jämföras över samma tidsperiod (Remer & Nieto, 1995b).  

 

Även fast tidigare forskning (Renck, 1967; Sandahl & Sjögren, 2003) visar att 

återbetalningsmetoden är den vanligaste kalkylmetoden visar Brunzell et al. (2013) att 

nuvärdesmetoden har kommit att bli den vanligaste metoden i Norden. Nuvärdesmetoden anses 

vara det bästa alternativet för att fatta investeringsbeslut. Metoden anses vara lämplig för alla 

typer av projekt (Pasqual et. al. 2013). Oresten och Löfvenberg (1998) beskriver att i offentliga 

organisationer är det vanligt att använda denna typ av metod för att jämföra mellan 

nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt. Enligt Löfsten (2002) finns det inga direkta 

nackdelar med metoden. Han menar dock att en svaghet är att grundinvesteringars olika storlek 

inte beaktas. Espinoza och Morris (2013) beskriver två nackdelar med metoden. Den ena 

nackdelen är att det är svårt att välja en lämplig kalkylränta. Denna ska kompensera både för 

pengarnas tidsvärde och för risk, vilket författarna menar är helt skilda variabler och ett 

gemensamt krav för dessa ger inte en lämplig nivå. Metoden innebär också en begränsning vad 

gäller giltigheten i riskbedömningen av ett projekt. Trots dessa problem har metoden blivit 

vanlig bland många företag, kommuner och investerare, främst på grund av sin enkelhet.     

 

4.5.1.5 Annuitetsmetoden  

Metoden är en variant av nuvärdesmetoden. Först beräknas nuvärdet av varje betalning och 

summeras för att sedan räkna om det värdet till en annuitet med hjälp av annuitetsfaktorn vid 

den aktuella kalkylräntan och beräkningsperioden. Annuitetsmetoden innebär att investeringens 
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alla kassaflöden omräknas till årligen lika stora belopp (Ljung & Högberg, 1999). Metoden 

används för att beräkna genomsnittligt årligt överskott. En investering är lönsam om annuiteten 

är större än noll, om annuiteten är noll genererar investeringen kalkylräntan. Vid val mellan 

investeringar ska den investering med högst annuitet väljas (Remer & Nieto, 1995b). Beräkning 

kan ske enligt följande (Ljung & Högberg, 1999):  

 

(Formel 1c) 

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕 = Nuvärde ∗  annuitetsfaktorn från tabell D 

𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒕: N ∗  [
r

1 − (1 + r)−n
] 

Där:  N = nuvärde 

 r= kalkylränta 

 n=tid 

 

Annuitetsmetoden skapar förutsättningar för att jämföra olika projekt med olika lång livslängd, 

då det är överskottet per år som erhålls (Andersson, 2013). En annan fördel med 

annuitetsmetoden är att organisationer inte behöver välja ett lämpligt antal år då metoden utgår 

från investeringens livslängd (Remer & Nieto, 1995b).       

 

4.5.1.6 Internräntemetoden  

Denna metod är den vanligaste för att beräkna avkastningen för en investering. Genom metoden 

söks den ränta där nuvärdet av en investering är noll, detta är investeringens internränta. Om 

organisationen ska acceptera eller förkasta investeringen beror på den förbestämda 

kalkylräntan. Om internräntan är högre än kalkylräntan ska investeringen accepteras (Remer & 

Nieto, 1995b). Beräkning kan ske enligt följande (Löfsten, 2002): 

 

(Formel 1d) 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒓ä𝒏𝒕𝒂: 𝟎 = −𝑮 + [
𝒂𝟏

(𝟏 + 𝒊)
] + [

𝒂𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
] … … … . + [

𝒂𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
] 

Där:  a = betalningsöverskott     

 i = internränta 

 n= tid 
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En fördel med metoden är att den genererar ett lönsamhetsmått som är enkelt att tyda, det vill 

säga en procentuell avkastning, vilket är enklare än det värde som nuvärdemetoden genererar 

(Grubbström & Lundquist, 2005). Det finns däremot en del begränsningar med metoden. Ett 

problem är att beräkningarna kan vara arbetskrävande, det krävs en dator som klarar av de 

avancerade beräkningarna för att problemet ska kunna elimineras (Andersson 2013). Ett annat 

problem som också kan uppstå är att en investering kan ha flera olika internräntor om det är 

svängningar i betalningsströmmarna, till exempel utbetalning, inbetalning, utbetalning. Det kan 

också uppstå problem vid rangordningen av investeringar, ofta prioriteras de kortsiktiga 

projekten då dessa visar de högsta internräntorna. Vissa lönsamma projekt kan visa internräntor 

på 50 procent. För att lönsamheten ska kunna bibehållas måste inbetalningsöverskotten kunna 

placeras till denna höga ränta, vilket ofta är svårt (Ljung & Högberg, 1999).  

 

4.5.1.7 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen används för att undersöka om resultaten från kalkylberäkningarna är 

känsliga för förändringar av vissa variabler och förutsättningar. Vid investeringskalkyler tas 

beslut i en osäker miljö. Uppskattningarna av variabler som används i beslutsfattandet är långt 

ifrån perfekta och snarare förenklade modeller av verkligheten (Hsiao & Smith, 1978). Ofta 

gäller det uppskattningar angående kalkylränta, ekonomisk livslängd, restvärde samt storleken 

på in- och utbetalningar. Analysen visar på hur känsligt nuvärdet är för förändringar av de olika 

variablerna och bestämmer det kritiska värdet, högsta och lägsta, för dessa olika variabler. 

Organisationen får information om hur mycket variablerna kan variera utan att kalkylresultaten 

förändras (Ljung & Högberg, 1999).    

 

4.5.1.8 Scenarioanalys  

För att täcka de brister som belyses av nuvärdesmetoden kan en scenarioanalys användas. 

Justeringar som kan genomföras, efter det att investeringen har accepterats, tas hänsyn till i 

scenarioanalysen. Dessa justeringar kallas reala optioner. Det verkliga värdet kan komma att 

underskattas om inte sådana justeringar finns med i beräkningarna. När scenarioanalyser 

genomförs brukar beslutsträd användas som visar en optimistisk och en pessimistisk framtid. 

När en investering är genomförd och resultatet visar att det optimistiska förfarandet slagit in 

kan investeringen expanderas. Om resultatet däremot visar på det pessimistiska förfarandet är 

det lika bra att överge investeringen för att inte förlora mer på den. Beroende på hur framtiden 
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utvecklas görs justeringar och metoden skapar flexibilitet och tar hänsyn till framtida effekter 

(Ross et.al, 2008) 

 

4.5.1.9 Reala eller nominella kalkyler 

Inflationen påverkar tidspreferensen och det är viktigt att vara konsekvent i användandet av 

reala och nominella värden. Vid en real kalkylränta har inflationens påverkan eliminerats bort. 

I den nominella kalkylräntan kompenseras företaget för inflationen (Ljung & Högberg, 1998). 

I en real kalkyl uttrycks alla belopp utifrån ett visst års pris, priset när kalkylen görs.  Värdet är 

justerat för både inflation och enskilda prisförändringar. Ett fast penningvärde, dagens 

penningvärde, används och inflationen är bortrensad (Oresten & Löfvenberg, 1998). I den reala 

kalkylen krävs det att en real kalkylränta används och denna beräknas genom att inflationen 

subtraheras från den nominella räntan. I den nominella kalkylen justeras beloppen enbart med 

enskilda prisförändringar och löpande penningvärde används. Det verkliga värdet, det värdet 

som förväntas i framtiden, ligger till grund för kalkylen. Här finns inflationen inkluderad i både 

priset och räntan. För att ta fram den nominella räntan adderas inflationen till den reala räntan 

(Ljung & Högberg, 1998). Löfsten (2002) menar att det egentligen inte spelar någon roll om 

nominella eller reala kalkyler används. Nominella kalkyler är svårare att beräkna, men de kan 

vara att föredra då kontroll och uppföljning ska ske av kalkylen, eftersom betalningarna som 

jämförs med kalkylen är nominella, verkliga värden.  

  

4.5.2 Kravnivåer  

Ofta används samma krav, ett grundvillkor för att investeringen ska genomföras, på alla 

investeringar som görs. Detta eftersom det kan vara svårt att bestämma risken för enskilda 

investeringar på grund av att det kan handla om nya områden som berörs där organisationen 

saknar erfarenhet. Nivån på kalkylräntan kan vara konstant under en längre period. 

Kalkylräntan ska enligt Yard (2001) bestå av tre olika delar, den ska kompensera för väntan, 

förlorad köpkraft och risk. Kalkylräntan är en viktig del då företag använder kalkylmetoder där 

de ekonomiska händelserna ska diskonteras till samma tidpunkt. Kalkylräntan ska representera 

den förväntade avkastningen från den bästa alternativa användningen av resurserna (Chan, 

2004). Kalkylräntan är ett krav, antingen placeras kapitalet på banken eller så investeras det i 

en tillgång. Investeringen måste avkasta minst lika mycket som den alternativa användningen 

av kapitalet, till exempel räntan på banken (Persson & Nilsson, 1999). Baserat på tidigare 

studier av till exempel Tell (1978), Yard (1987) och Sandahl och Sjögren (2003) beskriver 
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Alpenberg och Karlsson (2005) att kalkylräntan har legat på en stabil nivå över tiden. En vanlig 

kravnivå då skatt inte beaktats är 15-20 procent, medan nivån sjunker till 5-10 procent då 

organisationerna tar hänsyn till skatt.  

 

Rosenblatt och Jucker (1979) beskriver i sin studie att flera olika metoder brukar användas för 

att bestämma nivån på kalkylräntan. De belyser fyra olika sätt som räntan bestäms genom: 

1. Nya investeringars avkastning. 

2. Ett vägt genomsnitt av räntan på skulder och eget kapital. 

3. Kostnaden för ytterligare upplåning.  

4. En ränta som leder till att marknadspriset på aktierna inte faller.  

 

Även Arwidi och Yard (1986) har tagit fram fyra huvudkategorier för hur kalkylräntan bestäms 

i företag:  

1. Soliditets- och räntabilitetsmål är grunden för kalkylräntan.  

2. En begränsad investeringsvolym ska fördelas baserat på kalkylräntan, vilken sätts 

baserat på en gissning om att ett visst krav motsvarar en viss investeringsvolym.  

3. Marknadsräntan för lån är grunden för kalkylräntan.  

4. Kalkylräntan ses som praxis och är resultatet av en antagen lämplig nivå.  

 

Det mest vanliga, teoretiska förhållningssättet för att bestämma kalkylräntan är baserat på 

kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden beräknas antingen genom WACC-modellen (Weighted 

average cost of capital) eller genom CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Arwidi & Yard, ur 

Hägg & Segelod 1992).  

 

WACC-modellen innebär ett vägt genomsnitt av förräntningskravet på eget och främmande 

kapital. WACC beräknas genom att förräntningskravet på eget kapital multipliceras med 

andelen eget kapital och adderas sedan med dagens låneränta multiplicerat med andelen 

skulder. De skattemässiga fördelarna med skulder måste också inkluderas i beräkningen. Då 

räntan på skulder är en avdragsgill kostnad, det skattemässiga resultatet sänks och företag 

behöver inte betala skatt på räntekostnaderna, multipliceras låneräntan med den skattereduktion 

som lånen skapar. Beräkning av WACC enligt följande (Brealey et al. 2014):  
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(Formel 2a) 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = [𝒓𝒔 × (𝟏 − 𝒕) ×
𝑺

𝑻𝑲
] + [𝒓𝒆 ×

𝑬

𝑻𝑲
] 

 

Där:  E = Eget kapital 

 S= Skulder (främmande kapital) 

 TK= totalt kapital 

 re = förräntningskravet på eget kapital 

 rs = låneräntan  

 t = skattesats 

 

CAPM innebär att kostnaden för eget kapital (re) beräknas. Kostnaden för eget kapital är den 

avkastning på företagets aktier som aktieägaren kräver. Investerare sätter samman en portfölj 

med aktier och räntebärande värdepapper som ger en önskad risk och avkastning. CAPM 

beräknas genom att den riskfria räntan (rf) adderas till aktiens marknadsrisk, beta/β, 

multiplicerat med portföljens riskpremie (rm-rf). Den riskfria räntan är samma som räntan staten 

har på sina värdepapper eftersom dessa har en kreditrisk på noll, då de efter förfallodag ger en 

garanterad avkastning. Eftersom en investering i aktier har en högre kreditrisk, större 

svängningar i avkastningen, kräver investeraren en riskpremie för detta. Riskpremien är den 

ytterligare avkastning som en investerare kräver för att exempelvis investera i aktier istället för 

i en riskfri tillgång. Riskpremien består av förväntad avkastning på marknaden minus den 

riskfria räntan. Riskpremien kommer öka i takt med att investerarnas riskpreferenser ökar 

(Bergknut et al. 1993). Marknadsrisken, β, är ett mått på hur avkastningen på ett företags aktie 

varierar i förhållande till marknadsportföljens avkastning, alltså hur känsligt ett värdepapper är 

i förhållande till marknadens variationer. För en aktie där beta är större än ett, varierar 

avkastningen mer än avkastningen för marknadsportföljen. Om till exempel avkastningen för 

marknadsportföljen ökar med en procentenhet och aktien har ett beta på två kommer aktiens 

avkastning att öka med två procentenheter (Brealey et al. 2014). Beräkning kan ske enligt 

följande:  
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(Formel 2b) 

𝑪𝑨𝑷𝑴 =  re = rf + β(rm − rf) 

 

Där: re= kostnad för eget kapital 

 rf= den riskfria räntan 

 β= marknadsrisken av enskild aktie 

 rm = Marknadsportföljens avkastning  

 (rm-rf) = riskpremie 

 

Andra kravnivåer än kalkylräntan är vanligt. Återbetalningstid är ett krav som sätts i de företag 

där återbetalningsmetoden är vanligt förekommande. Sandahl och Sjögren (2003) föreslår tre 

olika sätt för hur kravet används i företag; antingen genom en standardiserad återbetalningstid 

för alla typer av investeringar, eller att olika återbetalningstider används för olika projekt. Ett 

sista sätt de beskriver är att företag kan ha olika standards för olika typer av projekt. De visar i 

sin studie att företag med ett standardiserat krav kräver en genomsnittlig återbetalningstid på 

2.8 år. Det kortaste kravet på återbetalningstid ligger på ett år medan den längsta tiden är fem 

år. De fann också att företag som inte använder standardiserade krav accepterar längre 

återbetalningstider. Vid diskonterad återbetalningstid används 3.2 år som genomsnittligt krav 

(Sandahl & Sjögren, 2003). Detta stärks av det Alpenberg och Karlsson konstaterar från tidigare 

forskning (Yard, 1987; Andersson 1994; Segelod 1986). De fann att kraven på återbetalningstid 

varierar mellan ett och tre år. Vanliga maxgränser på återbetalningstiden, enligt Bierman och 

Smidt (1966) är två, tre, fyra eller fem år. Däremot kan olika typer av investeringar kräva olika 

typer av återbetalningstider. Alpenberg och Karlsson (2005) menar att generellt sett har de 

investeringar som har en lång livslängd en längre återbetalningstid. Segelod (2002) visar i sin 

studie att många företag har en längre återbetalningstid för större, strategiska investeringar, 

medan en kort återbetalningstid speglar kraven för mindre investeringar. SKL (1996) beskriver 

i sin kalkylhandbok att Lönsamhet föreligger om återbetalning skett inom den ekonomiska 

livslängden eller inom en tidsperiod som fastställts av företaget för en viss typ av investeringar 

(SKL 1996 s. 30). Ekonomisk livslängd överensstämmer med avskrivningstiden för en 

investering och ibland även med förväntad återbetalningstid (Segelod, 1986). Detta är förenligt 

med 19 kap. 5 § i Inkomstskattelagen (IL) (1999:1229): 
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Värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per 

år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till 

byggnadens ekonomiska livslängd.  

 

1997 tog SKL fram rekommendationer för avskrivningstiden och menade att den ekonomiska 

livslängden ska utgöra grunden. Enligt deras rekommendation ska byggnader, såsom till 

exempel skolor, muséer, konsthallar och ålderdomshem skrivas av på 33 år. Rådet för 

kommunal redovisning (2009) har konstaterat att denna skrift är inaktuell och inte längre 

relevant.  Rådet för kommunal redovisning har därför utvecklat en ny skrift som ska ge 

vägledning för kommuner i dessa frågor. Rådet menar att avskrivningstiderna ska fastställas 

med utgångspunkt från deras rekommendationer och med en egen bedömning av tillgångarnas 

beräknade nyttjandetid. Rekommendationen är att till exempel kommunalhus, sjukhus, skolor, 

ålderdomshem, simhallar, sporthallar och ishallar bör skrivas av på 33-50 år. 

 

Yard (2001 s.77) beskriver att när företag använder sig av den diskonterade återbetalningstiden 

bör den ekonomiska livslängden vara grunden för kravet på återbetalning. Han poängterar dock 

att oftast är det inte fallet, utan en absolut gräns används, utan att beakta ekonomisk livslängd. 

Han menar att denna utvecklade metod av återbetalningsmetoden då resulterar i nästan exakt 

samma sak som den ursprungliga fast med svårare beräkningar. 

 

4.5.2.1 Krav i offentlig sektor 

Löfsten (2002 s.201) beskriver att för kommunala investeringar krävs en samhällsekonomisk 

kalkylränta. Vissa anser att en avvägning mellan sparande och konsumtion bör vara grunden 

för räntan, medan andra menar att en samhällsekonomisk alternativkostnad bör vara 

utgångspunkten. En samhällsekonomisk alternativkostnad innebär att räntan ska skapa en 

optimal fördelning mellan den offentliga och privata sektorn. En annan fråga som är av vikt är 

om risk ska inkluderas i räntan. Företag måste betala skatt på vinster samtidigt som de ofta gör 

mer riskfyllda investeringar än kommunal verksamhet. Desto fler personer som delar på risken, 

desto mindre blir kostnaden för den. Någon justering för risk bör inte inkluderas i kalkylen. 

Däremot menar Löfsten (2002 s.204) att om ett fåtal individer drabbas hårt, om projektet är 

väldigt stort eller ingår i flera projekt, borde kommunen ta hänsyn till risk då det kommer få 

stor inverkan på samhället. Detta ligger i linje med vad Brealey et al. (1997) konstaterar i sin 

studie. De menar att kriterierna för investeringar inte kan vara samma för den offentliga sektorn 
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som för den privata. Alternativkostnaden för kapitalet, alltså förväntad avkastning på en 

jämförbar investering på kapitalmarknaden, bör vara en relevant kalkylränta. Vidare menar de 

att i riskfria projekt borde kassaflödena före skatt diskonteras med räntan före skatt. Detta 

eftersom det är staten som får alla skatteintäkterna.  

 

Löfsten(2002) skriver att samma kalkylränta bör gälla för alla investeringar och att den med 

högst nuvärde väljs. Samtidigt som kalkylräntan måste uppnå en nivå som är lik den avkastning 

marginella projekt ger i de sektorer som bidrar med resurser till den kommunala verksamheten. 

Reala kalkylräntor ligger på en nivå som understiger tio procent, snarare än över. Han skriver 

också att Sveriges kommuner och landsting, SKL, (tidigare Svenska kommunförbundet) ger 

rekommendationer för nivån på kalkylräntan. SKL rekommenderar en internränta på 2,5 

procent. Rekommendationen ses över varje år och grundas på en bedömning av den långa 

obligationsräntan. Enligt SKL är den mest riktiga internräntan för en kommun dess egna 

upplåningskostnader (skl.se, 2015). Den samhällsekonomiska kalkylräntan bör bestämmas 

genom ”att resurser som inte utnyttjas för konsumtion idag, kan ge en real avkastning som 

överstiger värdet av de insatta resurserna” (Löfsten, 2002, s.203).  Innehållet i de 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkylerna skiljer sig åt. Den 

företagsekonomiska tar bara hänsyn till producentöverskottet. Den samhällsekonomiska tar 

däremot hänsyn till både producentöverskottet och konsumentöverskottet, hela det 

samhällsekonomiska överskottet, även konsumentens nytta. Vilken åtgärd är bäst för samhället 

i stort, vad maximerar samhällsnyttan? I dessa kalkyler tar organisationen inte hänsyn till skatt 

(Löfsten, 2002 s. 198). Den samhällsekonomiska kalkylen, en så kallad cost-benefit-kalkyl, tar 

hänsyn till alla positiva och negativa effekter som kan värderas, men även konsekvenserna av 

sådana effekter som inte kan värderas diskuteras i kalkylen. En investering kan innebära till 

exempel ökad turism, men även positiv imagepåverkan, vilket lockar folk till kommunen och 

lokalbefolkningen känner stolthet över att ha till exempel en ny idrottsanläggning. Kostnader 

som inte heller inkluderas i en företagsekonomisk kalkyl är kostnader för till exempel störningar 

av invånarnas livsstil, vid till exempel olika event, så som buller och trängsel, vilket gör att det 

kanske inte är så lämpligt att till exempel placera en ny arena mitt i stadskärnan. Kostnader och 

fördelar mäts genom individers betalningsvilja, vad de är beredda att betala för vissa varor och 

tjänster (Mules & Dwyer, 2005).    
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4.5.3. Icke-finansiella kriterier som påverkar beslut vid val av investering   

Många författare, bland annat Frank et. al., 2013; Adler, 2000; Bergknut et. al. 1993, skriver att 

de traditionella investeringskalkylerna kan resultera i missledande beslut och inte borde agera 

som enda beslutsunderlag. Kvalitativa aspekter har därför kommit att bli allt viktigare, till 

exempel kvalitetsegenskaper och strategiska fördelar. Enligt Ljung och Högberg (1999) är det 

lika viktigt att dessa ej värderbara aspekter beskrivs lika noggrant som de värderbara beskrivs 

i kalkylen.  

 

En viktig del av investeringsbedömningen är enligt Alkaraan och Northcott (2007) att företagets 

strategi och mål fungerar som beslutsunderlag. Investeringen bör relateras till de mål som sätts 

upp. Investeringar som förbättrar målen och hjälper till att uppnå strategin bör genomföras. 

Även om en investering är lönsam, men inte överensstämmer med strategin, genomförs oftast 

inte investeringen. Mål som visade sig vara viktiga i Alkaraan och Northcotts (2007) studie var 

lönsamhet, effektivitet samt maximering av aktieägarvärdet. Många av målen är fortfarande av 

ekonomisk karaktär, vilket kan förklaras med att chefer ofta utvärderas efter dessa. Även 

Marlowe et al. (2004) beskriver vikten av att utgå från organisationens övergripande mål och 

förvaltningarnas servicemål vid investeringsbeslut. De poängterar även andra aspekter som bör 

ligga till grund för beslutsfattandet (Marlowe et al., 2004, ur Fjertorp 2010); Beslutsfattarnas 

erfarenheter, behovet av investeringen samt investeringens brådskande. Målen för kommunala 

verksamheter är ofta av annat än ekonomisk karaktär, vilket gör det än viktigare med de 

strategiska aspekterna vid investeringsbedömning (Fjertorp, 2010).  

 

Butler et al. (1991) genomförde en studie för att undersöka vilka faktorer som var viktiga för 

chefer vid investeringsbeslut. Respondenterna ombads att rangordna 19 olika faktorer utefter 

hur viktiga de ansågs vara. Faktorerna kunde klassificeras under 4 olika områden; strategiska 

faktorer, kvantitativa faktorer, kvalitativa faktorer samt riskfaktorer. Det respondenterna ansåg 

var viktigast att beakta vid investeringsbedömningar var investeringens påverkan på 

produktkvaliteten. Precis som vi diskuterade innan så var det även essentiellt att beakta hur väl 

investeringen var lämplig för företagets strategi. Investeringens påverkan på produktiviteten, 

om konkurrenssituationen förbättras samt typ av projekt var andra kriterier som beaktades vid 

investeringsbedömning. Det som ansågs minst viktigt vid investeringsbeslut var om 

investeringen påverkade nuvarande års vinst eller de industriella relationerna. Genom studien 
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konstaterades att de kvantitativa finansiella faktorerna hanterades i andra hand (Butler et al. 

1991).  

 

Frank et al. (2013) diskuterar i sin studie tre generella och viktiga faktorer som organisationer 

måste överväga när de ska rangordna och välja investeringsalternativ;  

 Strategiska fördelar - Strategiska fördelar innebär att investeringen måste skapa 

långsiktiga konkurrensfördelar. Denna utvärdering görs genom en SWOT-analys. Det 

investeringsalternativ som kan förbättra redan existerande möjligheter och som kan 

reducera svagheter och hot är det alternativ som strategiskt är bäst.         

 Kvalitetsegenskaper – organisationen bör identifiera vilka kvalitetskrav som 

användarna av investeringen har för att sedan undersöka vilket alternativ som bäst 

uppfyller dessa krav.   

 Ekonomiska aspekter – Även de ekonomiska konsekvenserna av investeringen bör 

beaktas, antingen genom nettonuvärdet eller genom återbetalningstiden.  

Även Shank (1996) belyser vikten av att beakta de strategiska konsekvenserna av en 

investering. Investeringen innebär kanske stora kostnadsreduktioner, men samtidigt kan 

organisationen förlora flexibilitet, högre krav ställs på underhåll och personal måste avskedas, 

vilket påverkar arbetsmoralen. Shank (1996) menar att det måste finnas en balans mellan den 

finansiella avkastningen och den strategiska positionen.   

 

Lagstiftning och miljökrav är kriterier som statens industriverk (1983) konstaterat påverkar 

företags investeringsbeslut. Vid val mellan investeringar kan företagen tvingas genomföra ett 

alternativ för att uppfylla lagar och krav. Det kan handla om investeringar för att minska utsläpp 

eller förbättra hälsovård och arbetarskydd.       

 

Oresten och Löfvenberg (1998) poängterar att det är viktigt för offentliga organisationer att 

beakta både kostnaderna och nyttan för en investering. En nyttobedömning bör göras för ett 

visst antal områden, för varje investering som sedan poängsätts efter hur väl investeringen 

uppfyller kraven. Författarna menar att områden som geografiskt läge, ändamålenslighet, 

flexibilitet, utnyttjande, inre miljö samt tillgänglighet bör beaktas för varje 

investeringsalternativ. Det viktiga är att tänka igenom vilka behov som tillgodoses om 

investeringen genomförs. Det geografiska läget värderas, baserat på om investeringen ligger 

rätt, jämfört med organisationens krav och behov. Ändamålsenligheten skapas om 
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investeringen tillfredsställer verksamhetens funktionskrav. Flexibiliteten är viktig att mäta, om 

det på ett enkelt sätt går att anpassa investeringen till förändrade behov i framtiden. Ytterligare 

ett område att bedöma är tillgängligheten. Hur är tillgängligheten för till exempel 

funktionshindrade eller elever efter skoltid. Detta bedöms efter målet med investeringen. 

Nyttjandegrad och fyllnadsgrad är också faktorer som är viktiga att överväga vid 

investeringsbeslut.  Även investeringarnas inre miljö, så som ljus, ljud och luft bör vara 

underlag för val av investering. Specifika frågor ställs för varje område och poängsätts sedan. 

Varje investerings samlade poäng visar sedan på vilken investering som skapar störst nytta och 

var varje investerings styrkor och svagheter finns.  

 

Även Chan (2004) har tagit fram fem olika kriterier som är viktiga för kommuner att utvärdera 

vid investeringsbeslut; hälso- och säkerhetsaspekter, pengabesparing, upprätthållande av 

tillgångars kapacitet, tillväxtrelaterade behov och serviceförbättringar. Varje 

investeringsprojekt ska rankas som högt, medel eller lågt för varje kriterium. Den relativa 

betydelsen av varje kriterium måste också bestämmas av organisationen. Han menar att det är 

viktigt att både materiella och immateriella samt kvantitativa och kvalitativa aspekter övervägs 

i beslutsfattandet (Chan, 2004).    

 

4.6 Konceptuell modell och hypotesgenerering 

Referensramen inleds med en definition av vad som är en kommunal verksamhet. En definition 

sker också av investeringsbegreppet för att fastställa vad det är som undersöks i studien. Den 

kommunala verksamhetens särdrag påverkar vilka faser, metoder och kriterier som kommuner 

använder. Även NPM och olika ”contingency”-variabler påverkar hur organisationer arbetar 

vid investeringsbeslut. Avsnittet om beslutsprocessen ska ge kunskap om hur processen ser ut 

och vilka faser som finns i företag, fram till och med beslut. Den rationella modellen beaktas 

för att ge underlag för vilka delar som bör finnas med i beslutet. Tanken med den 

processorienterade forskningen är att den ska ligga till grund för vilka faser som finns i 

investeringsprocessen. Teori om olika värderingsmetoder tas upp för att få en djupare förståelse 

för vilka kalkylmetoder det finns samt vilka andra kriterier som påverkar organisationer i val 

av investeringar. Avsnittet bidrar till att alla viktiga delar som kan påverka ett investeringsbeslut 

belyses.  
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Tidigare forskning beskriver att ett nytt sätt för offentlig sektor att styra och leda sina 

organisationer är att se till metoder och modeller som privata aktörer använder. Detta benämns 

”New Public Management” (Lane, 2000). Därför utformades huvudhypotes 1: Grad av NPM-

transformering påverkar investeringsbesluten. Denna behöver sedan brytas ned i flertalet 

mindre hypoteser för att testa hur NPM har påverkat investeringsbedömningen. Företag 

använder i större utsträckning företagsekonomiska kalkyler jämfört med offentlig verksamhet, 

där andra aspekter än lönsamheten är av större vikt (Löfsten, 2002). Fjertorp (2010) beskriver 

att det i vinstsyftande organisationer är vanligt att utgå ifrån kalkyler vid beslutsfattande.  

Vidare poängterar han att andra faktorer, än rent ekonomiska, borde vara av intresse i 

kommuner då dessa inte strävar efter vinster. Tidigare forskning visar också på att företag har 

högre kalkylränta än offentlig verksamhet. Alpenberg och Karlsson (2005) menar att en vanlig 

Investeringsbedömning i 

svenska kommuner 

Krav och 

kriterier  

 

Kalkylmetoder 

 

NPM 

och 

Kommunens mål 

 

Investerings-

rutiner 
 

Storlek 

Skattesats  

Politiskt styre 
 

Figur 4.2 – Konceptuell modell, egenkonstruerad.  
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nivå för företag är 15-20 procent, medan Löfsten (2002) menar att kommuners kalkylräntor 

ligger under 10 procent.  

H1 1.1. Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och graden av 

NPM.  

H0 1.1 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och grad 

av NPM.  

H1 1.2 Nivån på kommunens kalkylränta är högre om kommunen anammat NPM.  

H0 1.2 Nivån på kommunens kalkylränta är inte högre om kommunen anammat NPM.  

H1 1.3 Kommunen använder finansiella krav och kriterier vid investeringsbeslut när NPM 

anammats.  

H0 1.3 Kommunen använder inte finansiella krav och kriterier vis investeringsbeslut när NPM 

anammats. 

 

Almqvist (2006) beskriver att NPM handlar om kontroll, kontrakt och konkurrens. Enligt 

Segelod (2005) finns det i större företag riktlinjer för hur beslutsprocessen ska se ut. Syftet med 

investeringsmanualer är att ge underlag för att rangordna investeringar, ytterligare ett syfte är 

att skapa enhetliga principer för att utvärdera olika investeringar. Investeringsmanualen bidrar 

till bättre strategisk planering och kontroll samt skapas ett gemensamt språk för 

investeringsfrågor. Manualen ska fungera som riktlinje för att jämföra mellan olika projekt, den 

ses som ett formellt kontrollmedel (Segelod, 2005, Ur Sandahl & Sjögren, 2005). Ovanstående 

diskussion visar på att investeringsrutiner skulle kunna vara ett resultat av att kommuner 

anammat NPM.  

H1 1.4 Kommuner med en hög grad av NPM använder investeringsrutiner i större utsträckning 

än kommuner med en låg grad av NPM.  

H0 1.4 Kommuner med en hög grad av NPM använder inte investeringsrutiner i större 

utsträckning än kommuner med en låg grad av NPM. 

 

Även huvudhypotes 2: det finns externa och interna faktorer som påverkar investeringsbesluten 

i svenska kommuner, behöver brytas ned i ett antal mindre hypoteser för att kunna testa vilka 

faktorer som påverkar och vilka faktorer som påverkats. Enligt tidigare forskning påverkas 

design och användande av olika system av olika organisatoriska egenskaper, till exempel 

storlek, tillgång på finansiella medel, politiskt styre samt mål. Jag anser därför att det borde 
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finnas samband mellan dessa faktorer och kommunernas val av kalkylmetod, kravnivåer och 

kriterier.  

 

Fisher (1998) menar att organisationens storlek påverkar användande och design av olika 

system. Arwidi och Yard (1986) visar i sin studie på att organisationernas storlek påverkar 

fastställandet av kalkylräntan och hur olika kalkyler används. Även Alpenberg och Karlsson 

(2005) visar på att storleken påverkar investeringsbedömningarna. Större organisationer är ofta 

mer strukturerade och formaliserade, medan mindre organisationer använder mer enkla 

kalkylmetoder.  

H1 2. 1. Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens 

storlek.  

H0 2.1 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens 

storlek.  

H1 2. 2 Det finns ett samband mellan kommunens kalkylränta och kommunens storlek. 

H0 2. 2Det finns inte ett samband mellan kommunens kalkylränta och kommunens storlek.  

H1 2. 3 Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens storlek.  

H0 2.3  Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens storlek.  

 

Segelod (1986) beskriver i sin studie faktorer som påverkar investeringsbesluten. Det kan till 

exempel vara tillgång till finansiella medel. Segelod (1986) menar att ett begränsat ekonomiskt 

utrymme innebär att det är svårare att bära riskerna, vilket ökar användandet av kalkyler, då det 

krävs mer exakt information för att fatta beslut. Han menar att när likviditeten och tillgången 

på finansiella medel är god behövs inga kalkyler. Kommunernas främsta intäkter är skatt, cirka 

68 procent av de totala intäkterna i varje kommun (Finansdepartementet, 2008). Fjertorp (2010) 

menar att skattesatsen i kommunen påverkar investeringsutvecklingen. När skattesatsen ökar, 

ökar tillgången till finansiella medel och därmed också möjligheten till att genomföra 

investeringar. Detta kan tänkas leda till att nivån på skattesatsen kan påverka om kommuner 

använder kalkyler eller inte för att fatta beslut. Om kommunen har liten tillgång på finansiella 

medel är den ekonomiska aspekten och korrekt information essentiellt.  

H1 2. 4 Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens nivå 

på skattesatsen. 

H0 2.4 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens 

nivå på skattesats.  
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H1 2. 5. Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens nivå på 

skattesatsen. 

H0 2.5 Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens nivå på 

skattesats.  

 

Politiska faktorer påverkar hur beslut fattas och vilka krav och kriterier som ligger till grund för 

prioriteringen av investeringar (Agyeman & Broadbent, 2005, ur Fjertorp, 2010). Baber (1983) 

beskriver att desto fler partier som delar på makten, desto större blir konkurrensen, vilket kan 

innebära att kompromisser måste göras, vilket kan påverka besluten. Om ett parti hade egen 

majoritet hade partiet inte behövt ta hänsyn till andra partiers olika uppfattningar. För att få 

igenom sin egen politik och de investeringar som krävs, kan partiet tvingas följa andra partiers 

åsikter om vad som är bäst.  (Baber, 1983, Ur Fjertorp, 2010). Detta kan tänkas leda till att 

kompromisser måste göras vad gäller kalkylmetoder och fastställandet av kalkylräntan. Fler 

metoder kan användas för att allas ka få igenom sin vilja och även enklare metoder kan tänkas 

användas. 

H1 2.6. Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och antal 

partier som styr kommunen.  

H0 2.6 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och antal 

partier som styr kommunen.   

H1 2. 7. Ett ökat antal partier som styr kommunen leder till att SKL:s rekommendation används 

för att fastställa kalkylräntan.   

H0 2.7 Ett ökat antal partier som styr kommunen leder inte till att SKLs rekommendation 

används för att fastställa kalkylräntan.  

 

Utifrån förstudien kunde konstateras att det är kommunfullmäktige som fattar 

investeringsbesluten, och även vissa kommentarer på enkäten visar på att det är politikernas 

vilja som styr. Därför borde politiskt parti påverka vilka kriterier som används vid utvärdering 

av investeringsbeslut.  

H1 2. 8. Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens politiska 

styre. 

H0 2.8 Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens politiska 

styre.  
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Alpenberg och Karlsson menar att organisationens mål och mått har en direkt koppling till 

utvärderingskriterier som används vid investeringsbeslut. 

H1 2. 9. Det finns ett samband mellan kommunens mål och kommunens val av kriterier. 

H0 2.9 Det finns inte ett samband mellan kommunens mål och kommunens val av kriterier.  
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5. Empiri, resultat och analys  
___________________________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras empiriskt resultat och analyser. Först presenteras en redovisning av 

investeringsbedömningen i svenska kommuner. Inledningsvis görs en redogörelse för 

bakgrundsvariablerna och därefter en kartläggning av tillvägagångssättet samt en jämförande 

empirisk analys av resultatet. Den första delen avslutas med analys kring 

investeringsbedömningen och en återkoppling till litteraturöversikten. Därefter genomförs 

hypotestestning samt analys av påverkansfaktorerna med återkoppling till litteraturöversikten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande bild av hur investeringsbedömningen genomförs i de 

svenska kommunerna.  

___________________________________________________________________________ 

 

Den univariata analysen genomförs för att, på ett tydligt och överskådligt sätt, presentera det 

material som samlats in. Ett syfte med uppsatsen är att kartlägga vilka metoder, kravnivåer samt 

kriterier som kommuner använder vid investeringsbeslut, vilket de univariata analyserna 

kommer ge svar på. Ytterligare ett syfte är att studera varför kommuner arbetar som de gör, 

vilket de bivariata analyserna ska ge svar på. De bivariata analyserna ska ge svar på vilka 

faktorer (oberoende variabler) som påverkar kommunernas val av metoder, kravnivåer och 

kriterier vid investeringsbeslut, genom att visa om och hur de beroende och oberoende 

variablerna korrelerar.  

 

På grund av ett problem som uppstod, då påminnelse skulle skickas ut till respondenterna, kan 

vissa svar vara felaktiga i det empiriska resultatet, då jag varit tvungen att plocka bort vissa 

svar. När påminnelse skickades ut var det inte möjligt att skicka en vanlig påminnelse, utan ett 

helt nytt mail skickades och därmed också en ny länk med enkäten. Detta gjorde att 

kommunerna kunde svara på enkäten flera gånger, vilket skulle resultera i en felaktig 

svarsfrekvens. Detta skedde med fem kommuner och gjorde att jag fick ta bort en av varje 

kommuns enkätsvar. De flesta av dessa hade inte svarat fullt ut på båda enkäterna. Jag valde att 

behålla den enkät som jag fått ut flest svar från. Med tanke på det lilla antalet dubbelsvar ser 

jag inte detta som ett problem och således inget som skulle kunna påverka resultatet i någon 

större omfattning.  
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5.1 Redovisning av investeringsbedömningen i svenska kommuner 

5.1.1 Bakomliggande variabler 

 

Skattesats 

Skattesatsen i kommunen, exklusive landstingsskatten, är en oberoende variabel. Vid mätning 

av skattesatsen registrerades en ordinalvariabel, med alternativen lägre än 20 procent, 20-21 

procent, högre än 21 procent. Frågan besvarades av 178 personer och det visade sig att 74 

procent av respondenterna hade en skattesats högre än 21 procent. 16 procent av respondenterna 

hade en skattesats mellan 20-21 procent och 10 procent hade en skattesats lägre än 20 procent.  

 

 n Lägre än 20 % 20-21 % Högre än 21 % 

Skattesats 178 18 (10 %) 28 (16 %) 132 (74 %) 

 

 

Storlek 

Data samlades in angående kommunernas storlek. SKL baserar kommunernas storlek på 

invånarantalet i kommunen. Enligt deras uppdelning är 1,4 procent storstäder, 10,8 procent 

större städer och 87,8 procent är mindre städer. Fördelningen av svaren i enkäten är liknande 

den ovan beskrivna fördelningen. Antalet respondenter var 177 stycken. 86 procent tillhör 

gruppen mindre städer. 12 procent tillhör gruppen större städer och 2 procent tillhör storstäder.      

 

 

 

Politiskt styre 

I tabell 5.1.3 framkommer hur det politiska styret ser ut i de 171 kommuner som besvarat frågan. 

Antal partier varierar från 1 till 10 och typvärdet är 3 partier.  

 

 n Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Antal politiska partier 171 1 10 4,02 3 2,092 

 

 

 n Över 200 000 50 000 – 200 000 Under50 000 

Storlek 177 3 (2 %) 22 (12 %) 152 (86 %) 

Tabell 5.1.1 – Skattesats 

Tabell 5.1.3 – Antal politiska partier 

Tabell 5.1.2 – Storlek 
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När det gäller stabiliteten i det politiska styret i kommunerna har det skett förändringar efter 

valet 2014. Innan valet styrdes majoriteten av kommunerna av alliansen, 74 av 173 (43 procent) 

respondenter, minst respondenter svarade att de hade ett blocköverskridande styre, 38 stycken, 

22 procent. Efter valet skiftade det och majoriteten av kommuner styrs nu genom ett 

blocköverskridande styre, 71 av 175 respondenter, således 40 procent. Enkäten visar också att 

alliansen ramlade ned på en tredjeplats, med enbart 27 procent av kommunerna efter valet.  

 

 n Alliansen Rödgröna Blocköverskridande 

Innan valet 2014 173 74 (43%) 61 (35%) 38 (22%) 

Efter valet 2014 175 47 (27%) 57 (33%) 71 (40%) 

 

 

Mål 

Tabell 5.1.5 visar att det vanligaste målet i kommunerna är ekonomiska mål. 99 procent, 147 

av 149 respondenter, svarade att de hade ekonomiska mål. Däremot kommer mål för utbildning, 

miljö, omsorg och medarbetare tätt efter där 91-75 procent av kommunerna har mål för detta. 

 

 n Antal Procent  

Ekonomiska mål 149 147 99 % 

Sociala 149 102 68 % 

Ekologiska 149 93 62 % 

Miljömässiga mål 149 129 87 % 

Mål för livsmiljö 149 92 62 % 

Mål för utbildning  149 135 91 % 

Mål för jobb 149 88 59 % 

Mål för upplevelser 149 51 34 % 

Mål för trafik 149 63 42 % 

Mål för besöksnäring 149 76 51 % 

Mål för omsorg 149 132 89 % 

Mål för mångfald 149 76 51 % 

Mål för demokrati 149 80 54 % 

Mål för medarbetare 149 112 75 % 

Övrigt 149 11 7 % 

Tabell 5.1.5 – Mål i svenska kommuner  

Tabell 5.1.4 – Politiskt styre 
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Andra alternativa mål utöver svarsalternativen var: Befolkning/medborgare, boende-

samhällsplanering, infrastruktur-skydd, kultur-fritid, attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och 

samverkan med andra, trygg att leva och bo, nöjd med sin fritid, innovation och entreprenörskap 

samt utveckling. Nästan hälften av alla mål har besvarats av majoriteten av respondenterna, 

vilket visar på att kommunerna har många mål utöver de ekonomiska. Det öppna svaret visar 

också på att samhällsnytta är viktigt, då många av de mål som belyses här är viktiga för att 

skapa nytta för samhället.    

 

Målen ska ligga till grund för investeringsbeslut. För att studera hur det ser ut i kommunerna 

registrerades en dikotom variabel, som mätte om målen används vid investeringsbeslut eller 

inte. Det visade sig att 62 procent, 91 respondenter av 146, använde målen som underlag.  

 

 n Antal Procent 

Ja 146 91 62 % 

Nej 146 55 38 % 

 

 

NPM 

Jag ville mäta graden av NPM-transformering i kommunerna, för att sedan kunna se om detta 

även påverkat arbetet kring investeringsbesluten. Jag studerade respektive kommuns 

medelvärde utifrån rådata från enkätsvaren. Varje variabelsvar adderades och dividerades sedan 

med antal variabler som innebär att kommuner anammat NPM, 15 stycken. Alla respondenter 

svarade inte på alla frågor, antal respondenter som svarat på majoriteten av frågorna är 149 

stycken. Typvärdet för dessa respondenter är 3,67. Högsta värde var 4,73 och det lägsta var 

2,53, med en standardavvikelse på 0,42. I den bivariata analysen kommer analyseras om NPM 

påverkar val av kalkylmetoder, nivån på kalkylräntan samt hur kriterier och krav används. 

 

 n Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

NPM-transformering 149 2,53 4,73 3,69 3,67 0,42 

 

 

 

Tabell 5.1.7 – Grad av NPM-transformering 

Tabell 5.1.6 – Används målen vid investeringsbeslut 
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5.1.2 Empirisk analys  

 

Investeringsrutiner 

När det gäller investeringsrutiner visar existensen av rutiner på att kommunerna vill ha kontroll 

och övervakning, samt enhetliga principer för investeringsbeslut (Almqvist, 2006; Segelod, 

2005 & Magnus Bengtsson, 2015-03-24). Jag ville därför, genom studien, mäta om 

investeringsrutiner kan vara ett resultat av att kommuner anammat NPM. Tabell 5.1.8 visar på 

att 69 procent, 101 kommuner, har en formaliserad investeringsrutin och 31 procent har det 

inte. I den bivariata analysen kommer studeras om det finns något samband mellan 

kommunerna som har en hög grad av NPM och de som har rutiner.  

 

 n Antal Procent 

Finns rutin, ja 147 101 69 % 

Finns rutin, nej 147 46 31 % 

 

 

Den öppna frågan, angående vad rutinen består av, resulterade i en mängd olika svarsalternativ 

som var svår att bryta ned i olika kategorier. Det som gick att urskilja i svaren var om rutinen 

var omfattande och inkluderade rutiner för stora delar av processen eller om det enbart fanns 

rutiner för vissa, enskilda delar. Resultatet kan utläsas i tabell 5.1.10 där resultatet var jämnt 

fördelat. 51 procent har en mer omfattande rutin, medan 49 procent har en enklare rutin, där det 

till exempel enbart beskrivs vem som fattar beslut, eller så finns det en mall för hur 

investeringsberäkningarna ska genomföras. Den mer omfattande rutinen innebär att hela eller 

flera delar av processen beskrivs, till exempel vilka steg processen ska följa, arbetsgången i de 

olika stegen, var beslut ska fattas och när, samt kan standardiserade blanketter finnas. 

 

Det ställdes även en fråga för att ta reda på om investeringsrutinerna förändras när det sker ett 

politiskt skifte. Av 139 respondenter svarade 3 stycken, 2 procent, ja på frågan. Medan 136 

stycken menade att rutinerna inte ändras vid politiskt skifte. Genom resultatet på detta svar kan 

slutsatser dras om att politiskt styre inte är en faktor som har någon stor påverkan på kommuners 

arbete vid investeringsbeslut, vilket även kommer studeras senare i den bivariata analysen.  

 

Tabell 5.1.8  – Formaliserad investeringsrutin 
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 n Antal Procent 

Ändras rutin: ja 139 3 2 % 

Ändras rutin. nej 139 136 98 % 

 

 

 n Antal Procent 

Omfattande rutin 71 36 50,7 % 

Enklare rutin 71 35 49,3 % 

 

 

Kalkylmetoder 

För den beroende variabeln, kalkylmetoder, påvisades det i litteraturen att det inte finns någon 

direkt information angående vilka metoder som är vanliga i kommuner, inte heller vilka 

metoder som bör användas. Det finns en mängd olika studier (Renck, 1967; Rosenblatt & 

Jucker, 1979; Klammer & Walker, 1984;Sandahl & Sjögren, 2003) som visar på den historiska 

kalkylanvändningen i företag. En slutsats som går att dra från de studierna är att användandet 

av diskonteringsmetoder, såsom nuvärdesmetoden och internräntemetoden, har ökat med tiden, 

även om återbetalningsmetoden också används frekvent. I tabell 5.1.11 presenteras det resultat 

som enkätundersökningen visade.  

 

Antalet respondenter på frågan var 140 stycken och flera metoder kunde kryssas för. 

Internräntemetoden samt återbetalningsmetoden är de metoder som enligt undersökningen 

används i störst utsträckning, av 48 respektive 40 kommuner. I studien visade det sig också att 

många kommuner inte använder någon form av kalkylmetod när de fattar investeringsbeslut. 

Tabell 5.1.11 visar att 29 procent av respondenterna inte använder någon kalkyl. 

Nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden används i lika stor utsträckning, 15 procent av 

kommunerna använder respektive metod. Den metod som används minst frekvent av 

kommunerna är diskonterad återbetalningsmetod. Eftersom det inte fanns någon tidigare 

forskning för kommuner fanns även ett öppet svarsalternativ, om någon annan beräkning 

genomfördes vid investeringsbeslut. Andra metoder som nämndes var beräkning av totala 

driftskostnader/effekter, alternativkostnaden samt livscykelkostnadsberäkning som möjliga 

alternativ för underlag till beslut. En upptäckt som gjordes i detta öppna svar var, att det är de 

Tabell 5.1.9 – Ändras den formaliserade investeringsrutinen.  

Tabell 5.1.10 – Den formaliserade investeringsrutinens innehåll.  
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kommunala bolagen som gör kalkylberäkningarna i många av de svenska kommunerna, vilket 

också kan härledas tillbaka till förstudien där det även fungerade så i Växjö kommun.  

 

Att internräntemetoden och återbetalningsmetoden används i så stor utsträckning kan anses 

förvånansvärt, då mycket kritik riktats mot metoderna i litteraturen, samtidigt som 

nuvärdesmetoden är den metod som anses mest lämplig i litteraturen. Andersson (2013) menar 

att internräntemetoden är mycket arbetskrävande, samtidigt som Ljung och Högberg (1999) 

menar att rangordningen av investeringar kan komma att påverkas, då kortsiktiga projekt oftast 

prioriteras på grund av höga internräntor. Trots detta visar praxis på att användningen av 

internräntemetoden har ökat, vilket gör att resultatet inte blir lika förvånansvärt. Att 

återbetalningsmetoden används, i den utsträckning som den gör, är egentligen inte heller 

förvånansvärt utifrån den forskning som finns, trots den kritik litteraturen beskriver.  Sandahl 

och Sjögren (2003) beskriver att återbetalningsmetoden är den mest använda metoden. I denna 

studie kommer nuvärdesmetoden först på delad 4:e plats, vilket inte förhåller sig till litteraturen. 

Pasqual et. al. (2013) skriver att metoden är lämplig för alla typer av projekt och enkelheten, 

jämfört med till exempel internräntemetoden, gör att användningen ökat. Oresten och 

Löfvenberg (1998) menar att metoden är vanlig vid jämförelse mellan nybyggnationer eller 

ombyggnationer i offentliga organisationer. Tidigare studier visar att det är nuvärdesmetoden 

som används mest frekvent och främst beror det på enkelheten. Den kalkylmetod som används 

minst frekvent av kommunerna är diskonterad återbetalningsmetod. Metoden är inte särskilt 

omdiskuterad i varken litteraturen eller tidigare forskning, vartefter kunskapen om metoden kan 

vara begränsad i kommunerna. Det finns även viss kritik mot metoden, vilket förmodligen 

också påverkar användningen av den. Att ingen kalkylmetod används ligger helt i linje med det 

som påvisades i litteraturen. Fjertorp (2010) skriver att andra faktorer än de rent ekonomiska 

borde vara av intresse, vilket gör att kalkylanvändningen i kommuner inte alltid är prioriterad. 

För kommuner är det viktigt att skapa samhällsnytta och visst kan det anses att samhällsnyttan 

kan innebära att hantera pengarna på rätt sätt. Däremot är det svårt att beräkna samhällsnyttan 

i en kalkyl och många andra faktorer styr istället besluten. Tidigare forskning belyser inte om 

det även i företag är vanligt att inte använda kalkyler vid beslut. Däremot kan det utifrån 

litteraturen tolkas som att kalkyler är det primära beslutsunderlaget, men att även andra faktorer 

väger in vid beslut.  
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 n Antal Procent  

Återbetalningsmetoden 140 41 29 % 

Diskonterad återbetalningsmetod 140 5 4 % 

Nuvärdesmetoden 140 21 15 % 

Internräntemetoden 140 50 36 % 

Annuitetsmetoden 140 21 15 % 

Ingen kalkylmetod  140 40 29 % 

Beräkningar i bolag 140 5 4 % 

Livscykelkostnad 140 1 1 % 

Alternativkostnad 140 1 1 % 

Driftskostnader/effekter 140 6 4 % 

Annat 140 8 6 % 

 

 

Utifrån tidigare forskning påvisades det att det är vanligt förekommande bland företag att flera 

kalkylmetoder används för ett och samma investeringsbeslut (Renck, 1967; Gitman & 

Forrester, 1977; Klammer & Walker, 1984). Svarsfrekvensen på frågan var 103 stycken, 35 

procent av hela populationen. Vissa av respondenterna har enbart kryssat för en av metoderna 

vid ranking, vilket tolkades som att de enbart använder en kalkyl. På frågan angående vilka 

kalkyler som används var antal respondenter 140. De 37 som inte besvarade denna fråga tolkas 

därför som att de enbart använder en kalkyl eller ingen kalkyl vid investeringsbeslut. Studien 

visade att 57 kommuner använder flera metoder vid investeringsbeslut. 83 (37+46) stycken 

använder enbart en kalkyl eller ingen kalkyl.  

 

Nummer 1 hos de 84 kommuner som besvarade frågan var Internräntemetoden med 28 svar och 

nummer 2 var återbetalningsmetoden. Detta överensstämmer med vad litteraturen säger. 

Rosenblatt och Jucker (1979) visar i sin studie en ökande trend av diskonterande metoder och 

att användningen av enbart återbetalningsmetoden har minskat, men den är fortfarande ett 

komplement till de andra. Gitman och Forrester (1977) visar i sin studie att mer sofistikerade 

metoder som nuvärdesmetoden används som primärmetod, medan mindre sofistikerade 

metoder som återbetalningsmetoden används som sekundär metod.  

 

 

Tabell 5.1.11 – Kalkylanvändning 
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 Antal n 

Mer än 1 metod 57 103 

Enbart en metod 27 103 

Ingen kalkyl 19 103 

 

 

 Primär   Sekundär   

Kalkylmetoder Antal Procent  n Antal  Procent n 

Återbetalningsmetoden 20 23, 8 % 84 19 33,3% 57 

Diskonterad återbetalningsmetod - -  84 3 5,3% 57 

Nuvärdesmetoden 6 7,1 % 84 8 14,0% 57 

Internräntemetoden 28 33,3 % 84 8 14,0% 57 

Annuitetsmetoden 14 16,7 % 84 11 19,3% 57 

Ingen kalkylmetod  5 6 % 84 6 10,5% 57 

Annat 11 13.1 % 84 2 3,5% 57 

 

 

I litteraturen påvisas att både känslighetsanalys samt scenarioanalys är lämpliga metoder för att 

hantera bristerna i de kalkylmetoder som används. I tabell 5.1.14 påvisas att 56 av 125 

respondenter (45 procent) använder sig av känslighetsanalyser och 36 av 122 respondenter (30 

procent) använder scenarioanalys, som underlag för investeringsbeslut.  

 

 n Antal Procent 

Känslighetsanalys används 125 56 44,8 % 

Scenarioanalys används 122 36 29,5 % 

 

 

Något som visade sig i förstudien var att nominella och reala värden blandades i beräkningarna, 

vilket enligt Ljung och Högberg (1998) kan bli ett stort problem då det är viktigt att vara 

konsekvent med vilka värden som används. I studien visade det sig att majoriteten av 

kommunerna, 59 av 99 stycken (60 procent), använder nominella betalningsströmmar och 

nominell kalkylränta. Enbart 16 procent, 16 kommuner, använder reala betalningsströmmar och 

Tabell 5.1.14 – Känslighetsanalys och scenarioanalys 

Tabell 5.1.13 – Primär och sekundär kalkylmetod.  

Tabell 5.1.12 – Flera kalkylmetoder 
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real kalkylränta. 24 procent av respondenterna använder en blandning av realt och nominellt, 

där 58 procent svarar att det är betalningsströmmarna som är reala.  

 
 n Antal Procent 

Realt 103 16 16 % 

Nominellt 103 59 60 % 

En mix 103 24 24 % 

 

 

 

Kravnivåer 

83 procent av kommunerna som besvarade frågan (101 av 122 respondenter) använder en 

standardnivå på kalkylräntan. I tabell 5.1.16 visas vilken kalkylränta som är vanligast i 

kommunerna, typvärdet är 2,5 och medelvärdet är 2,9 procent. Svarsfrekvensen på denna fråga 

var 107 stycken, 37 procent av populationen och 56 procent av totala antalet svar på enkäten. 

Bland de textade svaren som fanns i enkäten på denna fråga var kommunens upplåningsränta 

ett vanligt förekommande svar, 3 av 5 svar. I detta fall har ett genomsnitt tagits av den 10-åriga 

statsobligationsräntan för mars och för fem år tillbaka i tiden. Information om ränteutvecklingen 

hämtades på SCB.se, vilket resulterade i en genomsnittsränta på 2 procent. I tre av svaren fanns 

även ett intervall angivet, vilket tyder på att olika nivåer på kalkylräntan används för olika 

investeringar. Det hanterades genom att ett genomsnitt av svaret användes för vidare analys. 

  

 n Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Nivå på kalkylränta 107 0,58 5,0 2,93 2,50 0,72 

 

 

Det högsta värdet för kalkylräntan är 5 procent och lägsta värdet är 0,58. Det lägsta värdet kan 

dock vara missvisande då detta var ett textat svar, ”10-årig obligationsränta”, därför användes 

obligationsräntan för mars 2015 och inte ett genomsnitt som i det tidigare fallet. Tabellen visar 

att det är 2,5 procent som används mest frekvent i kommunerna och således SKLs 

rekommendation för internräntan. Detta styrks också genom nästa fråga i enkäten (tabell 

5.1.17), angående hur kommunen fastställer räntan. Här svarar 64,7 procent av respondenterna 

att det är SKLs rekommendationer de utgår ifrån. I det öppna alternativet framkommer också 

att vissa kommuner utgår från SKLs rekommendationer men justerar för långsiktig eller faktisk 

Tabell 5.1.16 – Nivå på kalkylränta 

Tabell 5.1.15 – Real eller nominell kalkyl 
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räntenivå. SKLs rekommendation är överlägsen bland respondenterna, alternativet näst på tur, 

med 13 procent av svaren är att kalkylräntan ses som praxis och är en gissning av en lämplig 

nivå.   

 

 n Antal Andel 

Alternativkostnad 119 5 4,2 % 

WACC 119 3 2,5 % 

CAPM 119 1 0,8 % 

Marknadsränta (risk) 119 6 5,0 % 

Marknadsränta (ej risk) 119 4 3,4 % 

Antagen lämplig nivå 119 15 12,6 % 

SKL 119 77 64,7 % 

SKL + justering 119 3 2,5 % 

Annat 119 5 4,2 % 

 

 

Vad gäller nivån på kalkylräntan och även hur kalkylräntan bestäms, skiljer stort mellan vad 

Alpenberg och Karlsson (2005) säger är en vanlig nivå på kalkylräntan och hur kommuner gör. 

Något som däremot stämmer med vad litteraturen visar, är att en standard används för alla 

investeringar. Detta kan vara resultatet av att det kan vara svårt att bestämma risken för enskilda 

investeringar, på grund av att det kan handla om nya områden som berörs, där organisationen 

saknar erfarenhet (Yard, 1991). Baserat på tidigare studier, av till exempel Tell (1978), Yard 

(1987) och Sandahl och Sjögren (2003), beskriver Alpenberg och Karlsson (2005) att 

kalkylräntan har legat på en stabil nivå över tiden. En vanlig kravnivå, då skatt inte beaktats, är 

15-20 procent, medan nivån sjunker till 5-10 procent då organisationerna tar hänsyn till skatt. 

Eftersom kommunen inte är ett skatteobjekt och därför inte ska beakta skatten, samt utifrån 

fråga 19, där majoriteten svarat att de inte beaktar skatteeffekten, dras slutsatsen att den nivå på 

kalkylränta som kommunerna har, är utan beaktning av skatt. Kalkylräntan är såldes cirka 14 

procentenheter lägre i kommuner än enligt praxis.  

 

Skillnader mellan litteraturen och hur kommuner gör, kan också påvisas när det gäller hur 

kalkylräntan bestäms. Det mest vanliga, teoretiska förhållningsättet, för att bestämma 

kalkylräntan är baserat på kapitalkostnaden, antingen används WACC-modellen eller CAPM 

Tabell 5.1.17 – Fastställande av kalkylräntan 
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(Arwidi & Yard, ur Hägg & Segelod 1992).  Undersökningen visade att enbart 3 procent av 

respondenterna använde WACC-modellen och 1 procent använde CAPM för att fastställa 

kalkylräntan. Även här, precis som i fallet med den låga användningen av känslighetsanalyser 

och scenarioanalyser, kan tänkas att kommunerna väljer att lägga sina resurser på andra delar 

av verksamheten, istället för på beräkningar av kalkylräntan. De metoder som ligger i topp för 

att bestämma kalkylräntan är SKL:s rekommendation (65 %), ett antagande av en lämplig nivå 

(13 %) och marknadsräntan för lån (5 %), vilket är enklare varianter för att bestämma räntan 

som inte kräver några beräkningar. Trots SKL:s rekommendationer, menar de att det inte är 

någon bindande rekommendation, utan enbart ett förslag för att underlätta. Enligt dem är det 

kommunens upplåningskostnader som bör vara grunden för kalkylräntan. Majoriteten använder 

inte marknadsräntan och kommunens egen upplåningskostnad som både är rekommendationen 

från SKL och som påvisas i litteraturen, vilket anses bero på bekvämligheten av att använda en 

redan satt rekommendation. SKL ser över sin rekommendation varje år, baserat på det 

nuvarande ränteläget i landet. Eftersom den i grunden utgår ifrån marknadsräntan och 

kommunernas upplåningskostnader, anses det vara lämpligt att använda deras rekommendation.  

 

Vidare påvisades det i litteraturen att andra kravnivåer än kalkylräntan är vanligt. 

Återbetalningstid är ett krav som sätts i de företag där återbetalningsmetoden är vanligt 

förekommande. Sandahl och Sjögren (2003) föreslår tre olika sätt för hur kravet används i 

företag; antingen genom en standardiserad återbetalningstid för alla typer av investeringar, eller 

att olika återbetalningstider används för olika projekt. Ett sista sätt de beskriver är att företag 

kan ha olika standards för olika typer av projekt.  

 

I kommunerna är det vanligast med en standard för olika typer av projekt (se tabell 5.1.18). Det 

är 90 av 189 respondenter som besvarat frågan angående vilken princip de har för 

återbetalningstiden. Däremot var det enbart 40 stycken som svarade att de använder 

återbetalningsmetoden vid investeringsbeslut. En anledning till att fler kommuner besvarat 

denna fråga kan vara att många kommuner har satt upp en återbetalningstid som de anser 

lämplig. Däremot används den inte som krav utan mer som riktlinjer. 58 procent av de som 

besvarat frågan har angett en standard för olika projekt som svar. Detta anses bero på att en 

enskild återbetalningstid för varje investering skulle innebära för mycket arbete, samtidigt som 

en standard för alla typer av investeringar skulle ge ett felaktigt resultat av beräkningen. Stora 
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fel kan uppstå om kommunen använder samma krav på en byggnad som på inventarier. Att ha 

en standardnivå för nyinvesteringar i byggnader anses därför vara det bästa alternativet. 

 

 Standard för alla  

investeringar 

Standard för olika 

projekt 

Olika för alla 

investeringar 

Antal  10 52  28  

Procent 11,1% 57,8% 31,1% 

n 90 90 90 

 

 

 n Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Standard för alla 

investeringar 

9 6 36 28,22 25 9,47 

Standard för olika projekt 43 15 50 34,40 33 7,9 

Avskrivningstid 10      

 

 

Sandahl och Sjögren (2003) menar att de organisationer som inte har ett standardiserat krav för 

återbetalning accepterar en längre tid. De visar i studie att företag med ett standardiserat krav 

kräver en genomsnittlig återbetalningstid på 2,8 år. Det kortaste kravet på återbetalningstid 

ligger på ett år, medan den längsta tiden är fem år. Detta stärks av det Alpenberg och Karlsson 

konstaterar från tidigare forskning (Yard, 1987; Andersson 1994; Segelod 1986). De fann att 

kraven på återbetalningstid varierar mellan ett och tre år. Vanliga maxgränser på 

återbetalningstiden, enligt Bierman och Smidt (1966) är två, tre, fyra eller fem år. Däremot kan 

olika typer av investeringar kräva olika typer av återbetalningstider. Resultatet av 

undersökningen förhåller sig inte till litteraturen. I undersökningen kan konstateras att 

kommunernas krav på återbetalning är mycket högre än det som påvisats i litteraturen. I tabell 

5.1.23 kan utläsas att genomsnittligt återbetalningskrav vid ett standardiserat krav för alla typer 

av investeringar är 28 år, och typvärde är 25 år. Det högsta värdet är 36 år och lägsta värdet är 

6. Genomsnittligt återbetalningskrav vid ett standardiserat krav för olika projekt är 34 år och 

typvärde är 33 år. Det högsta värdet är 50 år medan det lägsta är 15 år.  

 

Tabell 5.1.19 – Krav för återbetalningstiden 

Tabell 5.1.18– Princip för återbetalningstid 
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21 av 107 respondenter svarade att även andra finansiella krav ställs på 

anläggningsinvesteringar. Ett vanligt förekommande mått, som gick att utläsa från de öppna 

svaren, var volymmått, till exempel m2/elev eller m2/boendeplats. Andra krav var att 

investeringen skulle rymmas inom investeringsramen och att finansiering i största mån ska ske 

med egna medel eller med hänsyn till lånetaket från Kommuninvest. Det fanns även krav på 

driftskostnaderna, energikrav och för kostnaden/m2. I en kommun fanns det krav på att göra sig 

av med mer än vad som investeras. Kravet på till exempel m2/elev visar på att det finns andra 

än rent ekonomiska krav i kalkylerna och detta anses mer relevant utifrån 

samhällsnyttaperspektivet som präglar kommunerna. Detta krav visar på att kommunen tänker 

på invånarnas bästa och att investeringen ska skapa nytta för dem.  

 

 n Antal Procent 

Det finns andra finansiella 

krav 

107 21 20 % 

Det finns inte andra 

finansiella krav 

107 86 80 % 

 

 

Ovanstående diskussion angående kommuners samhällsnyttaperspektiv för in analysen på nästa 

variabel, icke-finansiella kriterier vid investeringsbeslut.  

 

Kriterier 

Enligt bland annat Frank et. al., (2013) och Adler (2000) kan de traditionella 

investeringskalkylerna resultera i missledande beslut och borde inte agera som enda 

beslutsunderlag. Kvalitativa aspekter har därför kommit att bli allt viktigare till exempel 

kvalitetsegenskaper och strategiska fördelar. Enligt Ljung och Högberg (1999) är det lika 

viktigt att dessa ej värderbara aspekter beskrivs lika noggrant som de värderbara beskrivs i 

kalkylen. Resultatet av undersökningen blev ett bevis på att det som påvisades i litteraturen och 

tidigare studier stämmer. Antal respondenter på varje kriterium är i snitt 113 stycken. Detta är 

60 procent av totala antalet respondenter och 40 procent av totala populationen. Att det finns 

ett bortfall på frågan från de 189 som besvarat enkäten anses bero på att enkäten var stor och 

tog en stund att svara på. Vissa respondenter har fallit bort under enkätens gång. Det skapades 

även en variabel för genomsnittet för varje respondent, ett högt genomsnitt, över 3, innebär att 

Tabell 5.1.20 – Andra finansiella krav 
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kommunen lägger stor vikt vid icke-finansiella kriterier. Typvärdet är 3,7 för kommunerna och 

medelvärdet ligger på 3,6. Minimum är 1,59 och maxvärdet är 4,94. Det visar på att många 

kommuner ligger runt 4 på varje kriterium och att det finns ett tänk hos kommunerna som är 

annat finansiellt, men samtidigt finns det en del kommuner där kriterierna inte alls är viktiga.    

 

 n Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Utvärderingskriterier 113 1,59 4,94 3,57 3,71 0,53 

 

 

Lagstiftning och miljökrav är det kriterium som får högst värde, tätt följt av ändamålsenlighet 

och tillgänglighet (se tabell 5.1.22). Lagstiftning och miljökrav är kriterier som statens 

industriverk (1983) konstaterat påverkar företags investeringsbeslut. Vid val mellan 

investeringar kan företagen tvingas genomföra ett alternativ för att uppfylla lagar och krav. Att 

detta kriterium anses viktigast förhåller sig helt till litteraturen och den studie som statens 

industriverk har genomfört. Att ändamålsenlighet och tillgänglighet är viktiga kan knytas till 

det som Fjertorp (2010) beskriver, att det främsta målet hos kommuner är att skapa 

samhällsnytta för invånarna. De två kriterierna är kriterier som anses skapa samhällsnytta. 

Något som däremot kan anses förvånansvärt utifrån litteraturen är att ökad turism (2,9) och 

positiv imagepåverkan (2,95) har fått lägst medelvärde, de enda kriterierna under 3. Enligt 

Mules och Dwyer (2005) kan en investering innebära till exempel ökad turism, men även 

positiv imagepåverkan, vilket lockar folk till kommunen och lokalbefolkningen känner stolthet 

över att till exempel ha en ny idrottsanläggning. Söderling (2010) menar att investeringar 

genomförs i tron om att marknadsföra orten och locka personer till kommunen. Utifrån detta 

anses resultatet inte förhålla sig till litteraturen, utan större fokus borde ligga på dessa kriterier. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabell 5.1.21 – Genomsnittligt värde på icke-finansiella kriterier 
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 1 2 3 4 5 Medel Typvärde σ n 

1 Mål och strategi 
1 

(1%) 

5 

(4%) 

28 

(25%) 

52 

(46%) 

28 

(25%) 
3,89 

4 
0,86 114 

2 Kvalitet- och 

funktionskrav från 

brukarna  

2 

(2%) 

11 

(10%) 

28 

(25%) 

53 

(46%) 

20 

(18%) 
3,68 

4 

0,93 114 

3 Arbetsmiljö, fysisk 

och psykisk. 

1 

(1%) 

1 

(1%) 

32 

(28%) 

60 

(53%) 

20 

(18%) 
3,85 

4 
0,74 114 

4 Lagstiftning och 

miljökrav 

1 

(1%) 

0 

(0%) 

17 

(15%) 

54 

(47%) 

44 

(38%) 
4,21 

4 
0,75 116 

5 Geografiskt läge 
8 

(7%) 

15 

(13%) 

49 

(43%) 

33 

(29%) 

8 

(7%) 
3,16 

3 
0,98 113 

6 Ändamålsenlighet 
1 

(1%) 

1 

(1%) 

25 

(22%) 

53 

(47%) 

32 

(29%) 
4,02 

4 
0,79 112 

7 Flexibilitet 
3 

(3%) 

12 

(11%) 

45 

(40%) 

41 

(37%) 

11 

(10%) 
3,4 

3 
0,9 112 

8 Utnyttjande 
2 

(2%) 

5 

(4%) 

36 

(32%) 

50 

(45%) 

19 

(17%) 
3,71 

4 
0,86 112 

9 Inre miljö 
2 

(2%) 

5 

(4%) 

50 

(45%) 

45 

(40%) 

10 

(9%) 
3,5 

3 
0,79 112 

10 Tillgänglighet 
1 

(1%) 

2 

(2%) 

25 

(23%) 

56 

(50%) 

27 

(24%) 
3,95 

4 
0,79 111 

11 Hälso- och 

säkerhetsaspekter 

2 

(2%) 

3 

(3%) 

34 

(31%) 

46 

(42%) 

25 

(23%) 
3,81 

4 
0,88 110 

12 Pengabesparing 
1 

(1%) 

5 

(4%) 

36 

(32%) 

50 

(44%) 

22 

(19%) 
3,76 

4 
0,84 114 

13 Tillväxtrelaterade 

behov 

5 

(4%) 

5 

(4%) 

32 

(28%) 

50 

(44%) 

22 

(19%) 
3,69 

4 
0,97 114 

14 Serviceförbättringar 
1 

(1%) 

2 

(2%) 

46 

(41%) 

52 

(46%) 

12 

(11%) 
3,64 

4 
0,73 113 

15 Ökad turism 
12 

(11%) 

26 

(23%) 

41 

(37%) 

27 

(24%) 

6 

(5%) 
2,9 

3 
1,05 112/ 

16 Positiv 

imagepåverkan 

6 

(5%) 

29 

(26%) 

47 

(42%) 

25 

(22%) 

5 

(4%) 
2,95 

3 
0,93 112 

17 Störning av 

invånares livsstil, t.ex. 

buller 

3 

(3%) 

19 

(17%) 

48 

(42%) 

38 

(33%) 

6 

(5%) 
3,22 

3 

0,88 114 

18 Annat 
6 

(30%) 

5 

(25%) 

7 

(35%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 
2,3 

3 
1,1 20 

 

 

Utifrån de kommentarer som erhållits kring enkäten kan även konstateras att behov är en aspekt 

som påverkar vid investeringsbeslut. Ökar inflyttningen i en kommun krävs en ny 

skola/förskola, ökar antalet äldre investeras det i ett nytt äldreboende. I ett sådant läge, om 

prioritering till exempel skulle göras av skola eller ny arena, väljer kommunen inte investering 

efter vilken som är mest lönsam eller uppfyller ändamålsenligheten bäst, utan vilken som får 

flest invånare att stanna kvar. I ett nästa steg, om kommunen väljer mellan olika skolor kan 

Tabell 5.1.22 – Kriterier vid rangordning av investeringar 
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lönsamhetsaspekten komma att vägas in mer. Men samtidigt borde de olika investeringarna då 

prioriteras av till exempel ändamålsenlighet och tillgänglighet. Även förstudien på VKAB 

visade att ett mindre lönsamt alternativ kan väljas framför andra på grund av att det studeras i 

vilka områden befolkning växer i, energikrav, kvalitetskrav eller krav på att det är byggt på ett 

visst sätt. Det är alltså många andra aspekter utöver de ekonomiska som påverkar om en 

investering ska genomföras eller ej. Det kan däremot även påvisas att finansiella kriterier är 

viktiga, vilket även Bengtsson påpekade i förstudien. När det gäller frågan om vilken vikt 

kommunen lägger vid icke-finansiella och finansiella kriterier och krav tillägnades de båda 

nästan lika stor vikt. De icke-finansiella ansågs något viktigare med ett medelvärde på 3,83 och 

de finansiella kraven och kriterierna har ett medelvärde på 3,51. Vidare analys, av vilken typ 

av kommuner som prioriterar den ena eller den andra kommer att genomföras i den bivariata 

analysen. Resultaten visade att kommunerna lägger nästan lika stor vikt vid finansiella kriterier 

som vid icke-finansiella, trots att tidigare studier av Frank et. al. (2013), Adler (2000) samt 

Bergknut et. al. (1993), visar att kvalitativa aspekter har kommit att bli allt viktigare.  Fjertorp 

(2010) beskriver att det är målen i kommunen som ska ligga till grund för investeringsbesluten 

och därav anses det att kommunerna inte borde lägga lika stor vikt vid finansiella kriterier som 

vid icke-finansiella, då de inte är vinstsyftande organisationer. Fjertorp (2010) menar däremot 

att det även i kommunal verksamhet kan vara användbart med kalkyler. Resultaten förhåller sig 

således till viss del till litteraturen och tidigare studier.   

 

 n Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Vikt icke-finansiella krav och 

kriterier 

116 1 5 3,83 4 0,81 

Vikt finansiella krav och kriterier 117 2 5 3,51 4 1,01 

 

En aspekt som säger emot det föregående resultatet om att båda aspekterna är lika viktiga och 

som istället visar på att de icke-finansiella kriterierna är av störst vikt fås genom att 79 procent 

av respondenterna svarar nej på frågan: ”Om det finns en finansiell kravnivå, används denna 

alltid som krav framför andra aspekter vid investeringsbeslut?”. Detta visar på att kommunerna 

prioriterar icke-finansiella aspekter framför de finansiella krav som ställs på investeringarna 

och använder dessa i större utsträckning för att fatta beslut.  

 

 

Tabell 5.1.23 – Vikten av icke-finansiella vs. finansiella krav och kriterier. 
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5.1.3 Analys av kartläggningen  

 

Låg användning av omfattande investeringsrutiner 

Enligt Segelod (2005) är syftet med investeringsmanualer är att ge underlag för att rangordna 

investeringar, ytterligare ett syfte är att skapa enhetliga principer för att utvärdera olika 

investeringar. Investeringsmanualen bidrar till bättre strategisk planering och kontroll samt 

skapas ett gemensamt språk för investeringsfrågor. Manualen ska fungera som riktlinje för att 

jämföra mellan olika projekt, den ses som ett formellt kontrollmedel (Segelod, 2005, Ur 

Sandahl & Sjögren, 2005). I kartläggningen konstaterades att det i 69 procent av kommunerna 

finns en formaliserad investeringsrutin för beslutsprocessen. Dock är det enbart cirka 50 procent 

av dessa som har en omfattande rutin. Kanske är det så att arbetet med att ta fram dessa 

omfattande rutiner är krävande och kommunerna inte anser detta nödvändigt. Rutinerna 

underlättar processen kring investeringsbedömningen och skapar kontroll och enhetliga 

principer, vilket gör att de borde värdesättas. Att många kommuner inte har några omfattande 

rutiner kan innebära att kommuner känner förvirring vad gäller de olika kraven och kriterierna 

som ska användas. Investeringsprocessen kan även enkelt manipuleras om det inte finns någon 

kontroll eller riktlinjer att följa.    

 

Kommuner använder kalkyler som beslutsunderlag 

Resultatet av studien visar på nya upptäckter av kalkylanvändandet i kommuner. Vad kan då 

vara anledningen till den stora användningen av internräntemetoden framför nuvärdesmetoden? 

Det finns inget som säger att någon av metoderna är effektivare än den andra, men utifrån praxis 

kan påvisas att nuvärdesmetoden anses enklare och bättre lämpad som metod (Pasqual et. al., 

2013). Genom att studera formel 1c och 1d går de också att konstatera att beräkningen för 

nuvärdesmetoden (1c) är enklare än att lösa ut internräntan (i) ur formel 1d. Kan valet av metod 

bero på att det finns en okunskap bland kommunerna, om vad litteraturen anser lämpligt, då det 

är samhällsnyttan som är det primära målet och fokus inte ligger på kalkyler (Fjertorp, 2010) 

eller att internräntemetoden anses mer lämplig, då den resulterar i ett enklare värde (Grubbström 

 n Antal Procent 

Ja 107 22 20,6 % 

Nej 107 85 79,4 % 

Tabell 5.1.24 – Används ALLTID den finansiella kravnivån framför andra aspekter? 
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& Lundquist, 2005)? Uppfattningen är inte att det är okunskap i kommunerna, utan tekniken 

utvecklas ständigt och dagens kalkylberäkningar genomförs alltid med datorer, vilket innebär 

att det inte längre är ett stort problem att räkna fram internräntan. Kanske handlar det om typen 

av investering. Eftersom det gäller större, mer strategiska investeringar, som byggnationer av 

anläggningar, kanske problemet med att kortsiktiga projekt prioriteras (Ljung & Högberg, 

1999) bortses, då alla dessa investeringar är av mer långsiktig karaktär (Oresten & Löfvenberg, 

1998). Baserat på att många problem kan hanteras, anses kanske metoden lämplig, då den ger 

ett värde som är lättare att tolka, värdera och kommunicera, jämfört med nuvärdesmetoden. 

Beräkningen ger en procentuell avkastning, som investeringen kommer generera, och kan lätt 

sättas i relation till de avkastningskrav som finns för investeringen (Grubbström & Lundquist, 

2005). Eftersom det i kommunerna inte finns några lönsamhetskrav på investeringarna, utan 

fokus ligger på att klara av finansieringskostnaden (Kommun nr. 73) och detta är det enda 

finansiella kravet, kan det därför anses viktigt att säkra denna kostnad. Internräntemetoden visar 

den avkastning investeringen kommer ge och kan enkelt sättas i relation till 

finansieringskostnaden, snarare än det värde nuvärdesmetoden ger. Säkrar kommunen 

åtminstone räntekostnaden innan investeringen genomförs, kan de fokusera på de andra 

motiven och kriterierna för investeringsbedömningen. Alpenberg och Karlsson (2010) visar på 

att mindre och medelstora organisationer använder återbetalningsmetoden och enklare 

nuvärdeskalkyler och de allra minsta organisationerna använder bara återbetalningsmetoden. 

Alla kommuner är stora organisationer, om jämförelse görs med företag, vilket då kan vara 

anledningen till att mer avancerade metoder som internräntemetoden används.   

 

Det är möjligt att om en ny studie genomförts idag på företags kalkylanvändande, hade 

resultatet kanske sett annorlunda ut även där, när tekniken utvecklats sedan tidigare studier. 

Kanske är det så att långsiktiga investeringar hanteras annorlunda även i företagen. När det 

gäller nuvärdesmetoden är det också viktigt att grundinvesteringen är lika stor (Löfsten, 2002) 

och att den ekonomiska livslängden är lika lång för alla projekt (Remer & Nieto, 1995b), annars 

kan fel uppstå i beräkningarna. Vid investeringar i anläggningar kan dessa två variabler skifta, 

vilket gör att internräntemetoden kan anses mer lämplig. Att återbetalningsmetoden är vanlig 

även i kommunerna beror förmodligen på dess enkelhet då kommuner inte vill lägga allt för 

stor vikt eller för mycket tid vid lönsamhetsberäkningar.   
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Att mindre än hälften, av de 140 kommuner som svarade på kalkylfrågan, använder flera 

metoder i ett och samma beslut är inte konstigt. Det har påvisats i både litteraturen och i tidigare 

resultat, att kalkylanvändandet inte är fullt lika utbrett i kommuner som det är i företag, då andra 

faktorer än de rent ekonomiska är av intresse i större utsträckning än i företag (Fjertorp, 2010). 

Resultatet innebär att kommuner i större utsträckning fokuserar på icke-finansiella kriterier, 

jämfört med företagen, som lägger mer tid och resurser på att hitta rätt investering 

lönsamhetsmässigt för att inte påverka företagets vinst negativt.     

 

Studien påvisade att majoriteten av respondenterna varken använder känslighetsanalyser eller 

scenarioanalyser. Att användningen är så låg anses bero på att många kommuner inte använder 

kalkyler som underlag för beslut. Eftersom lönsamhet och vinst inte är första prioritet för 

kommunerna, läggs resurserna möjligtvis på annat. En annan anledning till att 

känslighetsanalyser används, vilket påvisas av Hsiao och Smith (1978), är för att hantera 

osäkerheten i de uppskattningar som gjorts. Förstudien och Löfsten (2002) visade att kommuner 

inte behöver ta hänsyn till risk och osäkerhet, då kostnaden för risken delas på många personer 

och drabbar inte individerna särskilt hårt. Detta kan också vara en anledning till att dessa typer 

av analyser inte används i kommunerna.  

 

Något som anses förvånande är att det i kommunerna främst används nominella kalkyler, då en 

real kalkyl borde vara enklare att upprätta, eftersom organisationen inte behöver förutsäga 

prisförändringar, ränteförändringar eller inflation. Anledningen till att nominella värden 

används framför enkelheten med reala, kan vara att nominella värden är verkliga värden. Detta 

gör det enkelt att i framtiden kontrollera utfallet jämfört med den kalkyl som upprättats. Det är 

svårt att jämföra utfallet av den reala kalkylen, i fast penningvärde, med framtidens värden. Att 

istället göra en nominell kalkyl, där uppskattningar gjorts av framtidens priser, gör det enkelt 

att jämföra utfallet av kalkylen, då jämförelsen görs med de verkliga värdena. Detta är i enlighet 

med det som Löfsten (2002 s.87) beskriver, nominella kalkyler kan vara att föredra, då kontroll 

och uppföljning ska ske av kalkylen, eftersom betalningarna som jämförs med kalkylen är 

nominella, verkliga värden.   

 

Låga krav 

Ett resultat av studien var att det i kommunerna är låga krav på investeringarna, då typvärdet 

för kalkylräntan ligger på 2,5 procent. En anledning till de låga kalkylräntorna kan vara att 
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kommuner inte har samma höga krav på sig, att en investering ska vara lönsam eller avkasta en 

viss nivå, då vinst och höga resultat inte är det främsta målet för kommuner (Fjertorp, 2010). I 

kommunerna är det bättre att sätta ett krav där investeringen precis avkastar den interna ränta 

som finns inom kommunen. En lägre kalkylränta kan också vara ett resultat av att kommunerna 

inte tar hänsyn till risk i sin ränta, då detta uppmärksammades i både förstudien och i 

litteraturen. Löfsten (2002) menar att en justering för risk inte bör göras, vilket resulterar i lägre 

kalkylräntor jämfört med i privata organisationer.  

 

De stora skillnaderna mellan litteraturen och studien är något som måste ifrågasättas. Något 

som måste beaktas är att det i studien gjorts en jämförelse mellan studier vid olika tidpunkter, 

med olika räntenivåer i landet. När det konstaterades att kalkylräntan låg på en nivå mellan 15 

och 20 procent, var även räntenivån i landet högre, jämfört med idag och det påverkar även 

kalkylräntan. Tidigare studier (Renck, 1967; Alpenberg & Karlsson, 2005) visar på att 

kalkylräntan är trögrörlig över tiden och inte påverkas fullt ut av förändringar av räntenivån i 

landet. Men frågan är om kalkylräntan är så trögrörlig att den inte skulle påverkas något av 

dagens låga räntenivåer. Det kan konstateras att kommuner har en lägre kalkylränta, jämfört 

med vad litteraturen beskriver från tidigare studier. Däremot är skillnaderna antagligen inte så 

stora som cirka 14 procentenheter. Löfsten (2002) menar att kommuners kalkylräntor bör ligga 

på en nivå som understiger 10 procent, snarare än överstiger. Detta är även ett resultat av denna 

studie, där ingen av de 119 respondenterna har en ränta över 5 procent. Löfstens 

rekommendation hade med dagens ränteläge antagligen varit lägre än 10 procent och 

kalkylräntorna i företagen är förmodligen också lägre än vad som påvisas i tidigare studier. När 

det gäller kommuner, tänker de annorlunda, jämfört med företagen, då de inte sätter några 

avkastningskrav för sina investeringar. Kommunerna har en mer stabil nivå över tiden, då de 

följer SKLs rekommendationer och således ränteläget i landet. De utgår inte från sig själva och 

sina egna förhållanden och förutsättningar och borde därmed förändras mer än vad företagen 

gör.  

 

Ett annat resultat av studien är att kommuner har ett otroligt lågt krav när det gäller 

återbetalningstiden. Det höga antalet år kan förklaras av Segelods (2002) studie, där han påvisat 

att en längre återbetalningstid används för större, strategiska investeringar, medan en kort 

återbetalningstid speglar kraven för mindre investeringar. Investeringar i anläggningar är precis 

som Oresten och Löfvenberg (1998) skriver, större, strategiska beslut då de påverkar 
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organisationens förmåga att erbjuda bland annat vård och kultur. Detta kan därför förklara det 

höga taket för återbetalningstiden. Ytterligare en aspekt som anses förklara det höga taket är att 

kravet kan härledas till den ekonomiska livslängden på investeringen. Alpenberg och Karlsson 

(2005) menar att, generellt sett, har investeringar med en lång livslängd en längre 

återbetalningstid. SKL (1996) beskriver i sin kalkylhandbok att lönsamhet föreligger om 

återbetalning skett inom den ekonomiska livslängden eller inom en tidsperiod som fastställts av 

företaget för en viss typ av investeringar (SKL 1996, s. 30). Enligt Segelod (1986) 

överensstämmer ekonomisk livslängd med avskrivningstiden för en investering och ibland även 

med förväntad återbetalningstid. Detta styrks även av 19 kap. 5 § i Inkomstskattelagen, som 

säger att en byggnad ska skrivas av, baserat på den ekonomiska livslängden. Rådet för 

kommunal redovisning har upprättat vissa rekommendationer för avskrivningstiden på 

byggnader, vilken är 33-50 år. 10 av svaren var textade och kommentarerna var att de använder 

avskrivningstiden som tak, vilket överensstämmer med det som diskuterats ovan. Att det är 

avskrivningstiden som används kan också antas genom typvärdet och medelvärdet, då dessa 

ligger inom ramen för rådets rekommendationer på 33-50 år.  

 

Att den ekonomiska livslängden används som krav kan ses som okunskap i kommunerna och 

anses vara ett resultat av att kommunerna ofta följer SKLs rekommendationer. 

Rekommendationerna kan ha feltolkats. SKL (1996) menar att investeringen ska återbetalat sig 

innan den ekonomiska livslängden, vilket resultaten inte visar på, utan återbetalningstiden är 

satt till exakt samma som den ekonomiska livslängden. Denna feltolkning skapar problem i 

bedömningarna. Trots att det inte finns några direkta lönsamhetskrav är det ändå viktigt att 

hantera skattepengarna på ett korrekt sätt. Att sätta kravet till den ekonomiska livslängden 

innebär att kommunerna inte bryr sig om hur de hanterar invånarnas skattepengar. De genomför 

investeringar som, redan innan investeringen har genomförts, kan innebära en negativ 

lönsamhet för investeringen. Detta, då rekommendationen säger att investeringen är lönsam så 

länge kravet är kortare än den ekonomiska livslängden (SKL 1996). Att använda 

avskrivningstiden och den ekonomiska livslängden innebär också att kommunerna inte har 

några krav på inbetalningsöverskotten och således inte heller på avkastningen. Det kan 

konstateras genom att studera formel 1.a, som visar beräkningen av återbetalningstiden. Skulle 

återbetalningstiden sättas till cirka 33 år, som är typvärdet i kommunerna för 

återbetalningskravet, skulle det resultera i ett lågt krav på inbetalningsöverskotten (a).          
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Ytterligare en anledning till att avskrivningstiden används så frekvent kan vara det att 

kommunerna inte har några krav på lönsamhet. Investeringen behöver inte ha återbetalat sig 

förrän nyttjandeperioden är slut och detta anses därför som ett lämpligt riktmärke för att 

genomföra investeringen. Ett högt återbetalningskrav kan också vara ett resultat av att 

kommunerna ska acceptera så många investeringar som möjligt, då utvärderingen egentligen 

inte grundar sig på lönsamhetsberäkningar, utan på att skapa samhällsnytta (Löfsten, 2002). En 

risk med ett långt återbetalningskrav är att mycket kapital binds under en lång tid och påverkar 

likviditeten och att kapitalet inte kan användas till andra ändamål, den ekonomiska 

handlingsfriheten påverkas (Oresten & Löfvenberg, 1998, s10).  Även om ett långt krav på 

återbetalningstiden kan vara lämpligt för större strategiska investeringar och även i kommuner 

där lönsamhetskravet inte är så stort, kan det alltså uppstå problem med att sätta det lika med 

den ekonomiska livslängden.  

 

Både finansiellt och icke-finansiellt fokus 

Kartläggningen visade att lagar och miljökrav, ändamålsenlighet samt tillgänglighet är de 

kriterier som kommunerna anser vara viktigast vid investeringsbedömning. Självklart är lagar 

och krav något som kommunerna måste följa (Statens industriverk, 1983). Att även 

ändamålsenlighet och tillgänglighet är kriterier som kommer högt upp på listan, är inte heller 

förvånansvärt, då kommuners främsta mål är att skapa samhällsnytta för invånarna (Fjertorp, 

2010). Oresten och Löfvenberg (1998) beskriver att ändamålsenligheten skapas om 

investeringen tillfredsställer verksamhetens funktionskrav och att tillgängligheten innebär att 

bedöma tillgängligheten för till exempel funktionshindrade eller elever efter skoltid. Uppfyller 

inte investeringen de krav som finns kan inte investeringen användas, vilket resulterar i en 

onödig investering, om ändamålsenligheten inte används. Hur skulle det se ut om det byggdes 

en skola som inte var tillräckligt stor för att hantera antalet elever som beräknades gå i skolan 

eller om det inte byggdes någon matsal till eleverna? Förmodligen skulle inga föräldrar placera 

sina barn i skolan och den skulle stå tom. De begränsade resurserna skulle istället kunnat läggas 

på annat, som skapar nytta för invånarna. Att prioritera ändamålsenlighet anses innebära att 

hantera invånarnas pengar på bästa sätt för att inte ”slösa bort” resurserna, vilket kan vara ett 

resultat om felaktiga investeringar genomförs (Persson & Nilsson, 1999). Tillgänglighet är 

också något som invånaren värdesätter, närhet till allting, och om det inte finns nära är det 

viktigt att det går att ta sig dit med buss eller att det inte är allt för långt att köra. Är det till 

exempel förskolor som ska byggas är det viktigt att dessa ligger i nära anslutning till skolan.  
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Något som däremot anses förvånansvärt, utifrån litteraturen, var att ökad turism och positiv 

imagepåverkan har fått lägst medelvärde, de enda kriterierna under 3. Mules och Dwyer (2005) 

menar att investeringar kan innebära ökad turism och positiv imagepåverkan, vilket lockar folk 

till kommunen. Kommunerna konkurrerar idag med varandra om skattebetalarna 

(Kommunerna.net), vilket gör att dessa kriterier borde vara av vikt. Förmodligen skiljer 

utvärderingskriterier mellan investeringar. Ett antagande som görs är att kommuner investerar 

mer i till exempel skolor, ålderdomshem, sjukhus och bostäder, snarare än i till exempel 

kulturhus, arenor och parker. Detta då Sveriges kommuner och landsting tillsammans är de 

största finansiärerna och producenterna av välfärdstjänster, det vill säga tjänster inom 

utbildning, vård och omsorg (Kommuninvest, 2014). För de förstnämnda investeringarna är 

snarare andra kriterier än positiv imagepåverkan och ökad turism viktiga, vilket kan förklara 

den lägre rankingen av kriterierna. Eftersom det är skattebetalarnas pengar som betalar 

investeringen (Finansdepartementet, 2008) är det självklart viktigt att få så många skattebetalare 

som möjligt att bosätta sig och turista i kommunen. Om kommunen däremot inte ens lyckas 

hålla kvar de invånare den redan har, på grund av felprioriteringar, kan det bli svårt att locka 

nya och de extra pengarna för turister kan kommunen både ha och mista. 

 

Resultaten visade på att det är många andra aspekter utöver de ekonomiska som påverkar om 

en investering ska genomföras eller ej, samtidigt som de finansiella kriterierna ansågs nästan 

lika viktiga som de icke-finansiella. Att så stor vikt läggs vid de finansiella kraven och 

kriterierna anses något överraskande efter tidigare resultat, studier och kommentarer som 

kommit in på undersökningen, angående att kommuner inte har något lönsamhetsfokus. 

Finansiella kriterier och krav behöver däremot inte enbart vara för lönsamhet, utan andra 

finansiella aspekter kan vara av vikt för en kommun, vilket gör att de finansiella aspekterna blir 

viktiga. Detta påvisas genom följande citat:  

 

Exempelvis så är nästan inga av våra investeringar ekonomiskt lönsamma, därför räknar vi 

inte på lönsamhet eller när investeringen har betalat sig. Finansiella kriterier är förstås viktiga 

för en kommun också, men inte genom att mäta lönsamhet osv. Det handlar mer om att räkna 

på räntekostnader och avskrivningar och övriga driftskostnader, och hur investeringarna 

påverkar driftsbudgeten på sikt. (Kommun nr. 73)   
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Det går att konstatera att 62 procent av kommunerna använder kalkyler, vilket är ett tecken på 

att ekonomiska aspekter är viktigt även i kommuner. Att kommunerna däremot inte använder 

kravnivåerna som krav, framför andra aspekter, visar tydliga tecken på det Fjertorp (2010) 

beskriver, att de inte är vinstsyftande organisationer och att det är samhällsnyttan som får styra 

investeringsbedömningarna.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten av kartläggningen visar på att kommuner 

använder kalkyler som underlag för beslut och att den ekonomiska aspekten är viktig i flertalet 

kommuner, samtidigt som det är behovet som ofta får styra. Både icke-finansiella och 

finansiella krav och kriterier styr, men de finansiella kravnivåerna är låga och kan komma att 

skapa problem. Vad det är för faktorer som påverkar att vissa kommuner prioriterar kalkyler, 

medan andra väljer att utgå ifrån icke-finansiella kriterier kommer studeras i den bivariata 

analysen som följer nedan.    

 

5.2 Hypotestestning  

5.2.1 Huvudhypotes 1: Grad av NPM-transformering påverkar investeringsbesluten. 

Tidigare forskning beskriver att ett nytt sätt för offentlig sektor att styra och leda sina 

organisationer är att se till metoder och modeller som privata aktörer använder. Detta benämns 

”New Public Management” (Lane, 2000). Därför utformades huvudhypotes 1: Grad av NPM-

transformering påverkar investeringsbesluten. Utifrån denna har sedan delhypoteser 

formulerats.  

 

H1 1.1 Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och grad av 

NPM.  

H0 1.1 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och grad 

av NPM.  
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  Grad av NPM  

Kalkylmetoder n Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Återbetalningsmetoden 138 -0,132 0,122 

Diskonterad återbetalning 138 -0,129 0,132 

Nuvärdemetoden 138 -0,168* 0,049 

Internräntemetoden 138 -0,021 0,808 

Annuitetsmetoden 138 -0,183* 0,032 

Ingen kalkyl 138 0,142 0,096 

Bolagen 138 -0,089 0,299 

Livscykelkostnad 138 -0,079 0,354 

Alternativkostnad 138 -0,113 0,189 

Kostnader och intäkter (Drift) 138 0,033 0,697 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Här kan påvisas ett negativt samband mellan grad av NPM och två av kalkylmetoderna. För 

båda metoderna gäller att p<0,05, vilket innebär att det går att påvisa samband med en 95-

procentig säkerhet. När grad av NPM ökar, används Nuvärdesmetoden och Annuitetsmetoden 

och vid en lägre grad av NPM används metoderna inte. För resterande metoder finns inget 

samband mellan variablerna.  

 

  Vilka använder fler metoder?  

Genomsnittlig NPM-

transformering  

Korrelationskoefficient  

Sig (2-sidig) 

n 

-0,283** 

0,004 

103 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Något som kan påvisas är att kommuner med en hög grad av NPM-transformering använder 

mer än en kalkylmetod vid investeringsbeslut (då mer än en metod är kodad med 1). Detta kan 

påvisas med 99-procentig säkerhet, **p<0,01. 

  Används känslighetsanalys?  Används scenarioanalys? 

Genomsnittlig NPM-

transformering  

Korrelationskoefficient  

Sig (2-sidig) 

n 

-0,191* 

0,032 

125 

-0,153 

0,093 

122 

**p<0,01; *p<0,05 

Tabell 5.2.2 – Korrelation mellan Grad av NPM och användandet av fler kalkylmetoder 

Tabell 5.2.3 – Korrelation mellan grad av NPM och användandet av känslighetsanalys och scenarioanalys 

Tabell 5.2.1 – Korrelation mellan grad av NPM och kalkylmetoder  



   

97 
 

Studien visar på att det finns ett samband mellan grad av NPM-transformering och användandet 

av känslighetsanalyser, eftersom testet visar på en signifikans på mindre än 0,05.  

 

Utifrån de ovanstående statistiska analyserna (tabell 5.2.1 – 5.2.3) bekräftas hypotes 1.1 då det 

till viss del finns ett samband mellan grad av NPM-transformering och kalkylanvändandet i 

kommunerna. Kommuner som anammat NPM i en högre grad än andra använder nuvärde- och 

annuitetsmetoden vid kalkylberäkningar, vilket de med lägre grad av NPM inte gör. Det finns 

inget som förklarar att grad av NPM påverkar om kommuner använder kalkyler eller inte vid 

investeringsbedömningen. Det går däremot att påvisa att kommuner med en högre grad av NPM 

använder fler kalkylmetoder vid sina bedömningar samt känslighetsanalyser. Grad av NPM 

förklarar användandet av annuitet- och nuvärdemetoden, känslighetsanalyser samt om 

kommuner använder mer än en kalkylmetod vid sin investeringsbedömning.   

H1 1.2 Nivån på kommunens kalkylränta är högre om kommunen anammat NPM.  

H0 1.2 Nivån på kommunens kalkylränta är inte högre om kommunen anammat NPM. 

 

  Nivå på kalkylränta  

Genomsnittlig NPM-

transformering  

Korrelationskoefficient  

Sig (2-sidig) 

n 

0,259** 

0,007 

107 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Här kan påvisas en positiv korrelation, hög grad av NPM innebär högre kalkylränta. 

Korrelationen är signifikant på 1 procentsnivån, vilket innebär att det med 99-procentig 

säkerhet finns ett samband mellan variablerna. Hypotes 1.2 tillstyrkes, då ett samband kan 

påvisas.  

 

H1 1.3 Kommunen använder finansiella krav och kriterier vid investeringsbeslut när NPM 

anammats. 

H0 1.3 Kommunen använder inte finansiella krav och kriterier vid investeringsbeslut när NPM 

anammats.  

 

 

Tabell 5.2.4 – Korrelation mellan grad av NPM och nivån på kalkylräntan 
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  Icke-finansiella kriterier 

och krav  

Finansiella kriterier och 

krav 

Genomsnittlig NPM-

transformering  

Korrelationskoefficient  

Sig (2-sidig) 

n 

0,113 

0,228 

116 

0,269** 

0,003 

117 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Med 99-procentig säkerhet går det att påvisa att kommuner med en hög grad av NPM anser 

finansiella kriterier och krav viktiga, medan kommuner med en låg grad av NPM lägger mindre 

vikt vid finansiella kriterier. Hypotes 1.3 bekräftas, då det kan påvisas ett samband mellan grad 

av NPM och användandet av finansiella kriterier och krav.    

 

H1 1.4 Kommuner med en hög grad av NPM använder investeringsrutiner i större utsträckning 

än kommuner med en låg grad av NPM.  

H0 1.4 Kommuner med en hög grad av NPM använder inte investeringsrutiner i större 

utsträckning än kommuner med en låg grad av NPM.  

 

  Formaliserad 

investeringsrutin 

Grad av NPM  Korrelations-koefficient -0,118 

 Sig. (2-sidig) 0,158 

 n 145 

**p<0,01; *p<0,05 

 

 

Det går inte att påvisa att investeringsrutiner är ett resultat av att kommuner anammat NPM, då 

det inte finns någon korrelation mellan grad av NPM och om kommuner använder rutiner. 

Testet visar på en signifikans större än 0,05 och hypotes 1.4 förkastas. 

 

Utifrån ovanstående diskussion, om det går att påvisa samband mellan kommunernas grad av 

NPM och påverkan på investeringsbedömningen, kan huvudhypotes 1: ”Grad av NPM-

transformering påverkar investeringsbesluten” bekräftas.  

 
 

Tabell 5.2.5 – Korrelation mellan grad av NPM och icke-finansiella och finansiella kriterier och krav 

Tabell 5.2.6 – Korrelation mellan grad av NPM och användandet av en formaliserad investeringsrutin  
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5.2.2 Huvudhypotes 2: Det finns faktorer som påverkar investeringsbesluten i svenska 

kommuner.  

 

Storlek 

H1 2. 1. Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens 

storlek. 

H0 2.1 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens 

storlek.  

  Storlek  

Kalkylmetoder n Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Diskonterad återbetalning 140 0,302** 0,000 

Nuvärdemetoden 140 0,166* 0,050 

Internräntemetoden 140 -0,031 0,712 

Annuitetsmetoden 140 0,166* 0,050 

Ingen kalkyl 140 -0,031 0,714 

Bolagen 140 -0,069 0,417 

Livscykelkostnad 140 -0,030 0,721 

Alternativkostnad 140 -0,030 0,721 

Kostnader och intäkter (Drift) 140 0,033 0,697 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Det finns ett samband mellan kommunens storlek och användandet av diskonterad 

återbetalningsmetod, nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden. Analysen visar på en positiv 

korrelation. Med 99-procentig säkerhet går det att påvisa att det är större kommuner som 

använder den diskonterade återbetalningsmetoden. Med 95-procentig säkerhet går det att påvisa 

att det är större kommuner som använder nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden. Utifrån 

ovanstående resultat kan hypotes 2.1 bekräftas, då det finns samband mellan kommunernas 

storlek och användandet av vissa kalkylmetoder.  

 

H1 2. 2. Det finns ett samband mellan kommunens kalkylränta och kommunens storlek. 

H0 2.2 Det finns inte ett samband mellan kommunens kalkylränta och kommunens storlek.  

 

 

 

Tabell 5.2.7 – Korrelation mellan storlek och kalkylanvändning  
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  Nivå på kalkylränta  

Antal invånare 

(Storlek) 

Korrelationskoefficient  

Sig (2-sidig) 

n 

-0,221* 

0,022 

107 

**p<0,01; *p<0,05 

 
  Storlek  

Fastställande av kalkylränta n Korrelationskoefficient Sig. (2-sidig) 

Alternativkostnad 119 0,205* 0,025 

WACC 119 -0,056 0,543 

CAPM 119 -0,032 0,728 

Marknadsränta (risk) 119 0,040 0,663 

Marknadsränta (ej risk) 119 0,082 0,378 

Antagen lämplig nivå 119 0,186* 0,043 

SKL 119 -0,301** 0,001 

SKL + justering 119 0,113 0,223 

Annat 119 -0,065 0,481 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Testerna i tabell 5.2.8–5.2.9 visar på en korrelation av kommunens storlek och kommunens 

nivå på kalkylräntan. När det gäller fastställandet av kalkylräntan påvisas korrelation mellan 

kommunens storlek och alternativkostnad, lämplig nivå och SKL. Båda testerna visar på en 

signifikans lägre än 0,05 vilket innebär att hypotes 2.2 kan bekräftas. Det går att konstatera att 

storleken påverkar nivån på kalkylräntan och det går även att finna en korrelation mellan vissa 

alternativ för att fastställa kalkylräntan och storleken på kommunen.    

 

H1 2. 3 Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens storlek. 

H0 2.3 Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens storlek. 

  

 

 

 

 

 

Tabell 5.2.8 – Korrelation mellan storlek och nivå på kalkylränta 

Tabell 5.2.9 – Korrelation mellan storlek och fastställande av kalkylränta  
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  Storlek  

Utvärderingskriterier n  Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Mål och Strategi  114

  

-0,174 0,064

  

Kvalitets- och funktionskrav 114 0,103 0,275 

Arbetsmiljö  114 -0,017 0,860 

Lagstiftning och miljökrav  116 -0,009 0,927 

Geografiskt läge  113 -0,119 0,211 

Ändamåls-enlighet  112 -0,092 0,336 

Flexibilitet  112 0,003 0,974 

Utnyttjande  112 -0,42 0,659 

Inre miljö  112 0,035 0,711 

Tillgänglighet  111 0,012 0,904 

Hälso- och 

säkerhetsaspekter  

110 0,026 0,789 

Pengabesparing  114 0,058 0,539 

Tillväxtrelaterade behov  114 -0,067 0,477

  

Serviceförbättringar   113 0,063 0,507 

Ökad turism   112 0,133 0,162 

Positiv imagepåverkan  112 0,182 0,055 

Störning av invånares 

livsstil  

114 -0,030 0,751 

**p<0,01; *p<0,05 

 

 

 

 Icke-finansiella 

kriterier och krav 

Finansiella kriterier 

och krav 

Används alltid finansiell 

kravnivå framför andra 

aspekter? 

Storlek Korrelations-

koefficient 

0,008 -0,020 0,115 

 Sig. (2-sidig) 0,930 0,828 0,238 

 n 116 117 107 

**p<0,01; *p<0,05 
 

 

För att se om storleken på kommunen påverkar utvärderingskriterier genomfördes tre olika 

tester. Testerna visar på en signifikans på mer än 0,05, vilket innebär att ingen korrelation kan 

påvisas. Storleken påverkar varken kommunernas prioritering mellan icke-finansiella och 

Tabell 5.2.10 – Korrelation mellan storlek och utvärderingskriterier 

Tabell 5.2.11 – Korrelation mellan storlek och icke-finansiella och finansiella kriterier och krav 
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finansiella kriterier och inte heller vilken vikt kommunen lägger på olika utvärderingskriterier. 

Hypotes 2.3 förkastas.  

 

Skattesats 

H1 2. 4 Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens nivå 

på skattesatsen. 

H0 2.4 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkyler och kommunens 

nivå på skattesatsen.  

 

   Vanligaste kalkylmetoderna     

Skattesats n Åter-

betalning 

Diskonterad 

återbetalning 

Nuvärde Intern- 

ränta 

Annuitet Ingen  Annan  

Lägre 20 126 8,3 % 8,3 %  0,0 % 25,0 % 8,3 % 25, 0 % 25, 0 % 

20-21 126 2,17 % 0,0 % 4,3 % 30,4 % 8,7 % 26,1 % 8,7 % 

Över 21 126 13,2 % 0,0 % 8,8 % 29,7 % 11,0 % 28,6 % 8,8 % 

 

 

  Vanligaste kalkylmetoden  

Skattesats Fishers exakta test 0,622 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Det finns inget samband mellan skattesatsen och den metod som anses vara vanligast. 

Användningen av metoder är jämnt fördelad över alla skattesatserna. Korrelationsmatrisen visar 

att kommuner med en lägre skattesats använder diskonterad återbetalningsmetod i större 

utsträckning än kommuner med högre skattesats. Fishers exakta test visar däremot inget 

samband mellan den vanligaste kalkylen och kommunens nivå på skattesatsen, då testet visar 

på en signifikans på mer än 0,05.  

 

 

**p<0,01; *p<0,05 

 

  Används kalkyler 

Skattesats Korrelations-

koefficient 

-0,036 

 Sig. (2-sidig) 0,689 

 n 126 

Tabell 5.2.12 – Korrelationsmatris, skattesats och vanligaste kalkylmetoden 

 

 

 

 

Tabell 5.2.13 – Fishers exakta test: skattesats och vanligaste metoden.  

 

 

 

Tabell 5.2.14 – Korrelation mellan skattesats och om kalkyler används 
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Det går inte heller att påvisa något samband mellan kommunens skattesats och om kommunen 

använder kalkyler eller inte. Utifrån de ovanstående testerna, tabell 5.2.12–5.2.14, förkastas 

hypotes 2.4, kommunens skattesats kan inte förklara kalkylanvändandets utseende i 

kommunerna.  

 

H1 2. 5 Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens nivå på 

skattesatsen. 

H0 2.5 Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens nivå på 

skattesatsen.  

 

  Icke-finansiella kriterier 

och krav 

Finansiella kriterier och 

krav 

Skattesats Korrelations-

koefficient 

-0,120 -0,104 

 Sig. (2-sidig) 0,200 0,265 

 n 115 116 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Det finns inget samband mellan skattenivån och val av icke-finansiella och finansiella kriterier 

och krav, då testerna visar på en signifikans på mer än 0,05. 

 
  Skattesats  

Utvärderingskriterier n  Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Kvalitets- och funktionskrav 113 0,075 0,430 

Arbetsmiljö  113 -0,030 0,750 

Lagstiftning och miljökrav  115 -0,019 0,841 

Geografiskt läge  112 -0,087 0,359 

Ändamåls-enlighet  111 -0,148 0,122 

Flexibilitet  111

  

-0,215* 0,024 

Utnyttjande  111 -0,173 0,070 

Inre miljö  111 0,101 0,289 

Tillgänglighet  110 -0,031 0,744 

Hälso- och 

säkerhetsaspekter  

109 0,025 0,796 

Pengabesparing  113 0,058 0,539 

Tabell 5.2.15 – Korrelation mellan skattesats och val av icke-finansiella och finansiella kriterier och krav 
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Tillväxtrelaterade behov  113 -0,034 0,718 

Serviceförbättringar   112 -0,028 0,769 

Ökad turism   111 0,138 0,148 

Positiv imagepåverkan  111 0,016 0,869 

Störning av invånares 

livsstil  

113 -0,186* 0,049 

**p<0,01; *p<0,05 

 

När det gäller kommunens nivå på skattesats finns det däremot en korrelation med kriterierna 

flexibilitet och störning av invånarens livsstil. Det är en negativ korrelation för båda, vilket 

resulterar i att en låg skattesats innebär en hög viktning av kriterierna och vid en hög skattesats 

anses kriterierna inte lika viktiga. Detta påvisas med 95-procentig säkerhet. Eftersom samband 

kan påvisas för vissa kriterier tillstyrkes hypotes 2.5.  

 

Politiskt styre 

H1 2.6. Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och antal 

partier som styr kommunen. 

H0 2.6 Det finns inte ett samband mellan kommunens användning av kalkylmetoder och antal 

partier som styr kommunen.  

 

  Fler metoder  

Antal partier Korrelations-koefficient 0,073 

 Sig. (2-sidig) 0,468 

 n 101 

**p<0,01; *p<0,05 

 

 

Det finns inget samband mellan antal partier som styr och om kommunen använder flera 

kalkylmetoder vid ett beslut, då testet visar på en signifikans större än 0,05. Konkurrensen av 

makten är inget som påverkar om flera metoder används i kommunerna. 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2.16 – Korrelation mellan skattesats och val av utvärderingskriterier  

 

 

 

Tabell 5.2.17 – Korrelation mellan antal partier som styr och fler kalkylmetoder 
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  Antal partier  

Kalkylmetoder n Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Återbetalningsmetoden 139 0,155 0,069 

Diskonterad 

återbetalning 

139 -0,19 0,822 

Nuvärdemetoden 139 0,074 0,389 

Internräntemetoden 139 0,094 0,269 

Annuitetsmetoden 139 -0,091 0,288 

Ingen kalkyl 139 -0,072 0,398 

Bolagen 139 -0,173* 0,042 

Livscykelkostnad 139 0,110 0,199 

Alternativkostnad 139 0,143 0,092 

Kostnader och intäkter 

(Drift) 

139 -0,045 0,601 

**p<0,01; *p<0,05 

 

 

Det som går att påvisa är att när antal partier ökar så sker kalkylberäkningarna i kommunens 

bolag, eftersom signifikansnivån är lägre än 0,05. Detta samband säger inget om en korrelation 

när det gäller kalkylmetoder som används och antal partier som styr. Hypotes 2,6 förkastas 

därför.   

 

H1 2. 7. Ett ökat antal partier som styr kommunen leder till att SKL:s rekommendation 

används för att fastställa kalkylräntan.   

H0 2.7 Ett ökat antal partier som styr kommunen leder inte till att SKLs rekommendation 

används för att fastställa kalkylräntan.  

 

  SKL  

Antal partier Korrelations-koefficient -0,047 

 Sig. (2-sidig) 0,614 

 N 118 

**p<0,01; *p<0,05 

 

 

Tabell 5.2.18 – Korrelation mellan antal partier som styr och kalkylanvändningen  

 

 

 

Tabell 5.2.19 – Korrelation mellan antal partier som styr och SKL 
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Det går inte att påvisa ett samband med någon statistisk signifikans, värdet är större än 0,05. 

Däremot kan utläsas ur tabellen att korrelationen är negativ. Det visar således på att ett ökat 

antal partier innebär att SKL:s rekommendation används och tvärtom, vid ett litet antal partier 

används inte SKLs rekommendation. Korrelationen är däremot inte tillräckligt stark för att 

påvisa ett samband och hypotes 2.7 förkastas.   

 

H1 2. 8. Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens politiska 

styre. 

H0 2.8 Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens politiska 

styre.  

   Finansiella kriterier och krav    

Politiskt styre n Inte alls 

viktiga 

Lite viktiga Viktiga Mycket 

viktiga 

Avgörande 

Alliansen 29 - 7 (24 %) 7 (24 %) 11 (38 %) 4 (14 %) 

Rödgröna 41 - 5 (12 %) 12 (29 %) 14 (34 %) 10 (24 %) 

Blocköverskridande 47 - 11 (23 %) 13 (28 %) 16 (34 %) 7 (15 %) 

Totalt 117 -     

 

Rödgröna anser att finansiella är avgörande i större utsträckning än de andra blocken. Medan 

alla blocken visar att de anser de finansiella mycket viktiga.  

 
   Icke-finansiella kriterier och krav    

Politiskt styre Inte alls 

viktiga 

Lite viktiga Viktiga Mycket 

viktiga 

Avgörande n 

Alliansen 1 (4 %) 1 (4 %) 9 (32 %) 10 (36 %) 7 (25 %) 28 

Rödgröna 0 2 (5 %) 12 (29 %) 21 (51 %) 6 (15 %) 41 

Blocköverskridande 0 1 (2 %) 10 (21 %) 27 (57 %) 9 (19 %) 47 

Totalt      116 

 

Alliansen och blocköverskridande styre anser, i större utsträckning än rödgröna, att de icke-

finansiella är avgörande. Alla blocken anser de däremot mycket viktiga.  

 

 

 

 

Tabell 5.2.20 – Korrelationsmatris, politiskt styre och vikt av finansiella kriterier och krav 

Tabell 5.2.21 – Korrelationsmatris, politiskt styre och vikt av icke- finansiella kriterier och krav 
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  Finansiella kriterier och krav  Icke-finansiella kriterier och krav 

Politiskt styre Chi-två 0,741  

 Fishers exakta 

test 

 0,529 

 

Tabell 5.2.22 visar på att det inte finns några statistiska samband mellan vilket block som styr 

kommunerna och vilka kriterier som anses viktigast, då båda testerna visar på en signifikans 

mer än 0,05. Hypotes 2.8 förkastas.   

 

Mål 

H1 2. 9. Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens mål. 

H0 2.9 Det finns inte ett samband mellan kommunens val av kriterier och kommunens mål.  

 

 

 

 Icke-finansiella kriterier och krav  

Mål n Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Ekonomiska mål 116 0,021 0,822 

Miljömässiga mål 116 -0,168 0,072 

Mål för utbildning 115 0,049 0,601 

Mål för omsorg 115 0,024 0,797 

Mål för medarbetare 116 -0,018 0,851 

 

 

  Finansiella kriterier och krav  

Mål n Korrelationskoefficient  Sig. (2-sidig) 

Ekonomiska mål 117 0,056 0,855 

Miljömässiga mål 117 0,105 0,258 

Mål för utbildning 116 -0,061 0,503 

Mål för omsorg 116 -0,129 0,168 

Mål för medarbetare 117 -0,104 0,262 

 

 

För de fem vanligaste målen, där över 75 procent av kommunerna har dessa mål, kan det inte 

påvisas några samband mellan vilka mål som används och om kommunerna har icke-finansiella 

eller finansiella kriterier och krav. Testerna visar på en signifikans som är mer än 0,05.   

 

Tabell 5.2.22 – Chi-två och Fishers exakta test, politiskt styre och utvärderingskriterier 

Tabell 5.2.23 – Korrelation, kommunens mål och icke-finansiella kriterier och krav 

Tabell 5.2.24 – Korrelation, kommunens mål och finansiella kriterier och krav 
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Det går enbart att påvisa två samband mellan de fem vanligaste målen och rankingen av 

kriterierna i kommunerna (se tabell 5.2.25). Det går att påvisa ett samband när det gäller mål 

för utbildning och kriteriet, kvalitets- och funktionskrav samt störning av invånarens livsstil 

och mål för medarbetare. För det första sambandet finns en stark korrelation som kan påvisas 

med 99-procentig säkerhet. Det andra sambandet kan påvisas med en signifikans lägre än 0,05, 

således med en 95-procentig säkerhet. Hypotes 2.9 bekräftas, då det finns ett samband mellan 

vissa av kommunens mål och utvärderingskriterier.  

 

   Mål    

Utvärderings- 

kriterier 

 Ekonomiska 

mål 

Miljömässiga 

mål 

Mål för 

utbildning  

Mål för 

omsorg 

Mål för 

medarbetare 

Mål och 

Strategi  

Korrelations

-koefficient 

0,009 0,126 -0,047 0,099 -0,069 

 Sig. (2-sidig) 0,923 0,181 0,624 0,299 0,464 

 n 114 114 113 113 114 

Kvalitets- och 

funktionskrav 

Korrelations

-koefficient 

0,032 0,080 -0,260** -0,147 -0,049 

 Sig. (2-sidig) 0,735 0,399 0,005 0,120 0,606 

 n 114 114 113 113 114 

Arbetsmiljö  Korrelations

-koefficient 

0,022 0,071 0,046 -0,020 -0,124 

 Sig. (2-sidig) 0,816 0,450 0,631 0,833 0,188 

 n 114 114 113 113 114 

Lagstiftning och 

miljökrav  

Korrelations

-koefficient 

-0,039 0,012 -0,073 -0,096 -0,120 

 Sig. (2-sidig) 0,674 0,897 0,435 0,309 0,201 

 n 116 116 115 115 116 

Geografiskt läge  Korrelations

-koefficient 

0,098 -0,164 -0,149 -0,110 -0,132 

 Sig. (2-sidig) 0,301 0,082 0,116 0,250 0,164 

 n 113 113 112 112 113 

Ändamåls-

enlighet  

Korrelations

-koefficient 

-0,008 0,090 -0,111 -0,135 -0,067 

 Sig. (2-sidig) 0,934 0,347 0,246 0,157 0,482 

 n 112 112 111 111 112 

Flexibilitet  Korrelations

-koefficient 

0,077 0,060 -0,098 -0,001 -0,108 
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 Sig. (2-sidig) 0,423 0,532 0,304 0,996 0,256 

 n 112 112 111 111 112 

Utnyttjande  Korrelations

-koefficient 

0,038 0,001 -0,142 -0,076 -0,040 

 Sig. (2-sidig) 0,693 0,989 0,136 0,428 0,677 

 n 112 112 111 111 112 

Inre miljö  Korrelations

-koefficient 

0,075 0,038 -0,089 -0,072 -0,086 

 Sig. (2-sidig) 0,432 0,691 0,355 0,452 0,365 

 n 112 112 111 111 112 

Tillgänglighet  Korrelations

-koefficient 

0,002 -0,078 -0,110 -0,170 -0,070 

 Sig. (2-sidig) 0,987 0,417 0,251 0,076 0,464 

 n 111 111 110 110 111 

Hälso- och 

säkerhets-

aspekter  

Korrelations

-koefficient 

0,022 -0,009 -0,006 -0,066 -0,037 

 Sig. (2-sidig) 0,816 0,928 0,950 0,495 0,703 

 n 110 110 109 109 110 

Pengabesparing  Korrelations

-koefficient 

0,031 0,135 -0,011 0,064 -0,050 

 Sig. (2-sidig) 0,747 0,153 0,909 0,504 0,599 

 n 114 114 113 113 114 

Tillväxtrelatera

de behov  

Korrelations

-koefficient 

0,030 0,025 -0,115 0,091 -0,043 

 Sig. (2-sidig) 0,748 0,794 0,226 0,338 0,651 

 n 114 114 113 113 114 

Serviceförbättri

ngar   

Korrelations

-koefficient 

0,059 -0,113 -0,045 0,069 -0,058 

 Sig. (2-sidig) 0,537 0,235 0,638 0,469 0,541 

 n 113 113 112 112 113 

Ökad turism   Korrelations

-koefficient 

0,112 0,104 0,002 0,077 0,060 

 Sig. (2-sidig) 0,242 0,276 0,980 0,420 0,532 

 n 112 112 111 111 112 

Positiv 

imagepåverkan  

Korrelations

-koefficient 

0,119 -0,026 -0,014 0,104 0,050 

 Sig. (2-sidig) 0,210 0,782 0,884 0,278 0,601 
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 n 112 112 111 111 112 

Störning av 

invånares 

livsstil  

Korrelations

-koefficient 

0,097 -0,062 -0,120 -0,133 -0,188* 

 Sig. (2-sidig) 0,303 0,514 0,205 0,161 0,046 

 n 114 114 113 113 114 

**p<0,01; *p<0,05 

 

 

Utifrån ovanstående diskussion och tester, om det går att påvisa samband mellan kommunernas 

interna och externa organisatoriska egenskaper och påverkan på investeringsbeslut, kan 

huvudhypotes 2: ” Det finns faktorer som påverkar investeringsbesluten i svenska kommuner” 

bekräftas. Storleken på kommunen, skattesatsen och kommunens mål, är faktorer som påverkar 

investeringsbesluten och processens utseende. Skattesats och mål är faktorer som enbart 

påverkar i en liten utsträckning. Användandet av ett vissa särskilda kriterier går att koppla till 

kommunens skattesats eller användandet av vissa mål. Storleken kan däremot förklara flera 

delar av utseendet; användandet av vissa kalkylmetoder, nivån på kalkylräntan samt 

användandet av vissa metoder för att fastställa kalkylräntan.   

 

5.2.3 Analys av påverkansfaktorer 

 

NPM 

Företag använder i större utsträckning företagsekonomiska kalkyler jämfört med offentlig 

verksamhet, där andra aspekter än lönsamheten är av större vikt (Löfsten, 2002). Fjertorp (2010) 

beskriver att det i vinstsyftande organisationer är vanligt att utgå ifrån kalkyler vid 

beslutsfattande. Att det är nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden som används mer av 

kommuner med hög grad av NPM anses inte förvånansvärt. Tidigare forskning (Klammer & 

Walker, 1984) visar att användandet av mer sofistikerade metoder har ökat bland företag och 

en anledning som de ser, är att de som är ansvariga för processen har fått en utbildning kring 

teknikerna, vilket inte varit fallet tidigare. Samma resonemang går att föra kring grad av NPM 

och kalkylanvändandet. Kommuner som i större grad anammat NPM har studerat företagens 

metoder och lärt sig mer om dessa än vad kommuner med liten NPM-transformering har gjort. 

Kommuner som anammat NPM rekryterar personal från privat sektor i större utsträckning 

Tabell 5.2.25 – Korrelation, kommunens mål och utvärderingskriterier  
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(Blomberg, 2004), vilket kan vara en anledning till att nuvärdesmetoden används, då detta enligt 

tidigare studier är den vanligaste metoden bland företag (Klammer och Walker, 1984).  

 

Att fler metoder används, när grad av NPM är stor, är inte heller konstigt. Det kan förklaras av 

att kommuner som anammat NPM har ett större fokus på resultatet (Hood, 1991). Den 

ekonomiska aspekten blir viktigare och det handlar om en hårdare finansiell kontroll och 

ekonomisk återhållsamhet (Agevall, 2005; Hood, 1991), vilket gör att korrekta beslut blir 

viktigt och kalkylen blir då essentiell. Samma resonemang kan föras kring resultatet att 

kommuner med en hög grad av NPM använder känslighetsanalyser. Anledningen till detta 

resultat är att dessa kommuner är mer ”företagslika”, har anammat privata sektorns 

arbetsmetoder samt har ett större fokus på resultat och vinst jämfört med andra kommuner som 

inte anammat NPM (Lane, 2000; Hood, 1991). Det blir därför viktigare med korrekta beslut, 

vilket är svårt när framtiden är osäker. När resultatet är i fokus är det viktigt att kunna hantera 

osäkerheten i de uppskattningar som görs i kalkylerna, vilket Hsiao och Smith (1978), säger är 

en av anledningarna till att känslighetsanalyser används. 

 

Tidigare forskning visar på att företag har högre kalkylränta än offentlig verksamhet. Alpenberg 

och Karlsson (2015) menar att en vanlig nivå är 15-20 procent, medan Löfsten (2002) menar 

att kommuners kalkylräntor ligger under 10 procent. En högre kalkylränta i kommuner är ett 

resultat av att kommunerna anammat NPM, vilket ligger helt i linje med vad litteraturen säger. 

NPM innebär att kommuner allt mer tar efter företagens sätt att styra sina organisationer 

(Almqvist, 2006). Eftersom det i kommuner, som anammat NPM är allt viktigare med resultat, 

blir det också viktigare att fokusera på de investeringar som är lönsamma (Hood, 1991). Ett 

högre krav på investeringarna innebär att inte alla investeringar kommer genomföras, utan bara 

de som är lönsamma. Däremot visade den tidigare kartläggningen att kalkylräntan inte är 

särskilt hög i någon av kommunerna, då maxvärdet låg på 5 procent. Resultatet visar ändå på 

att NPM påverkar kalkylräntan, då en högre kalkylränta innebär att kommunen inte använt sig 

av SKL:s rekommendation på 2,5 procent utan har fastställt sin kalkylränta utefter de sätt som 

Arwidi och Yard (1986) och Rosenblatt och Jucker (1979) beskriver. Det kunde också påvisas 

att dessa finansiella kriterier och krav är mer essentiella när kommuner anammat NPM, jämfört 

med kommuner där ingen verksamhet eller resultat är i fokus. Anledningen anses vara att andra 

faktorer, än rent ekonomiska, är av intresse i dessa kommuner där grad av NPM inte är stor 

(Fjertorp, 2010).  
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Precis som Blomberg (2004) visar i sin studie, hur kommuner anammat NPM, utifrån Hoods 

(1995) framtagna doktriner, när det gäller styrning av verksamheten, visar denna studie hur de 

anammat NPM, när det handlar om investeringsbeslut. Studien har visat att ett resultat av NPM-

transformeringen är användandet av vissa kalkyler (Nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden samt 

känslighetsanalyser), användandet av flera kalkyler vid ett och samma investeringsbeslut samt 

en högre nivå på kalkylräntan och att dessa kommuner lägger större vikt vid finansiella krav 

och kriterier.    

 

Storlek 

Resultaten visar på att kommunens storlek är en faktor som påverkar användandet av 

diskonterad återbetalningsmetod, nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden, då större kommuner 

använder dessa metoder. Dessa kalkylmetoder är de metoder som litteraturen beskriver som 

lämpliga för investeringsbeslut. Att större kommuner använder dessa, mer sofistikerade 

metoder, anses bero på att de kommunerna har större möjligheter att utbilda de ansvariga kring 

de olika tekniker som finns, då större kommuner har mer resurser än mindre kommuner. Precis 

som Alpenberg och Karlsson (2005) skriver så visar större organisationer en högre mognad och 

kompetens. De större kommunerna har också ett större utbud av arbetskraft, som kan innebära 

att tillgången på redan välutbildad arbetskraft, med kunskap kring vilka tekniker som är 

lämpliga, är större än i små kommuner. Alpenberg och Karlsson (2005) visar också på att 

mindre och medelstora organisationer använder enklare kalkylmetoder, vilket kan förklara 

användningen av de mer avancerade metoderna, jämfört med återbetalningsmetoden eller ingen 

kalkyl, i de större kommunerna.      

 

Arwidi och Yard (1986) visar i sin studie att organisationens storlek påverkar fastställandet av 

kalkylräntan och hur olika kalkyler används. Detta är även ett resultat av denna studie. Större 

kommuner använder en högre kalkylränta som krav. Anledningen till detta kan vara att större 

kommuner är mindre sårbara. De har fler olika projekt att välja mellan, som anses lika viktiga 

för samhället. Då kan den ekonomiska aspekten väga tungt. Den mest lönsamma investeringen 

kan vara det bästa alternativet för alla, både för organisationen och invånarna. Det sätts därför 

en hög kalkylränta, då det inte påverkar kommunen i någon större utsträckning, om ett visst 

specifikt projekt inte genomförs för att den inte klarar kravet. I mindre kommuner kan 

situationen vara en annan. Dessa kan vara mer sårbara. Alla föreslagna projekt kan vara viktiga 

för att skapa samhällsnytta. Här sätts ett krav som precis klarar finansieringen för att så många 
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investeringar som möjligt ska genomföras. I dessa kommuner är inte den finansiella aspekten 

viktig. I större kommuner anses antalet investeringsförslag vara fler till antalet, jämfört med i 

små kommuner, då det finns både mer behov av investeringar men också fler personer med 

olika viljor, som vill ha investeringar genomförda. Därför kan det vara nödvändigt med ett 

högre krav eftersom alla investeringar som kommer upp på förslag inte kan genomföras. Finns 

det ett krav de måste klara av, finns det ingen orättvisa i val mellan investeringar. Större 

organisationer är ofta mer strukturerade (Alpenberg & Karlsson, 2005). Att ha ett högt krav att 

följa anses visa på struktur, då inte alla investeringar kommer genomföras, utan måste väljas 

utefter ett förutbestämt krav.   

 

De kommuner som säger sig använda alternativkostnaden för investeringen som grund för 

kalkylräntan, är större kommuner. Detsamma gäller en antagen lämplig nivå. Däremot kan ett 

negativt samband påvisas, när det gäller kommunens storlek och användandet av SKL:s 

rekommendation. Här gäller att rekommendationen används i mindre kommuner. Resultatet är 

inte helt förvånansvärt, då det i mindre kommuner kan finnas begränsat med resurser för att 

beräkna kalkylräntan och istället används rekommendationen från SKL, som är enklare och inte 

kräver några resurser alls. Detta anses fullt acceptabelt då SKL är en organisation som ska stödja 

och hjälpa kommuner vilket kommuner förlitar sig till. Alpenberg och Karlsson (2005) visade 

på att enklare kalkylmetoder användes i mindre organisationer. Detsamma anses gälla även vid 

fastställandet av kalkylräntan.     

 

Skattesats 

Segelod (1986) beskriver att, ett begränsat ekonomiskt utrymme, innebär att det är svårare att 

bära riskerna, vilket ökar användandet av kalkyler, då det krävs mer exakt information för att 

fatta beslut. Vidare menar han att när likviditeten och tillgången på finansiella medel är god 

behövs inga kalkyler. Kommunernas främsta intäkter är skatt, cirka 68 procent av de totala 

intäkterna i varje kommun (Finansdepartementet, 2008). Fjertorp (2010) menar att skattesatsen 

i kommunen påverkar investeringsutvecklingen. När skattesatsen ökar, ökar tillgången till 

finansiella medel och därmed också möjligheten till att genomföra investeringar. Detta kan 

tänkas leda till att nivån på skattesatsen kan påverka om kommuner använder kalkyler eller inte 

för att fatta beslut. Om kommunen har liten tillgång på finansiella medel är den ekonomiska 

aspekten och korrekt information essentiellt. Däremot kunde inget samband påvisas och 

kommunens nivå på skattesatsen kan inte förklara kalkylanvändandets utseende i kommunerna. 
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När det gäller skattesatsen anses det snarare handla om i vilken mån investeringen genomförs 

eller inte genomförs, än hur själva beslutsprocessen ser ut. Precis som Fjertorp (2010) skriver, 

en stor tillgång till finansiella medel påverkar om investeringen genomförs. Nivån på 

skattesatsen blir då en påverkande faktor, eftersom denna påverkar tillgången till finansiella 

medel. Däremot behöver inte en låg skattesats innebära begränsat med resurser. En hög 

skattesats behöver inte heller innebära en stor tillgång till finansiella medel, utan det kan 

innebära en fattig kommun, med låga inkomster bland invånarna. Det är till exempel 

skattesatsen och inkomstnivån tillsammans som visar på tillgången till finansiella medel. Nivån 

på skattesatsen blir således inte en förklarande faktor i sig, utan det kan snarare vara tillgången 

till finansiella medel som förklarar investeringens genomförande och även kalkylanvändandet 

(Segelod, 1986).   

 

Att kriteriet flexibilitet används kan förklaras av att de med en låg skattesats kan ha en 

begränsad tillgång till finansiella medel (Fjertorp, 2010), därav kan flexibiliteten av byggnaden 

anses vara viktig. Detta eftersom de inte har lika stor möjlighet som andra kommuner att bygga 

nytt om det behövs eller så har de inte heller råd att låta investeringen stå tom om behovet av 

den försvinner i framtiden, för det ändamål den var tänkt. Om investeringen är flexibel, kan det 

tänkas att den kan användas för uthyrning, utöver det som var den tilltänkta funktionen, vilket 

skulle resultera i en ökad tillgång på finansiella medel.    

 

En låg skattesats behöver inte innebära en begränsad tillgång till finansiella medel, utan en låg 

skatt visar tecken på en välskött kommun (Dagens samhälle, 2012). De kommunerna med en 

låg skattesats anses prioritera helt rätt och har valt den nivå de anser vara tillräcklig för att kunna 

göra investeringar som skapar tillräcklig nytta för invånarna. Därför kan det krävas en 

flexibilitet i de investeringar som genomförs, för att kunna skapa tillräcklig nytta, så att 

investeringarna kan användas till mer än det första ändamålet, då kommunen inte kan bygga 

nytt när ett nytt behov uppstår. Flexibilitet i investeringen kan således innebära ökad nytta, utan 

extra kostnader och att fler behov kan uppfyllas, jämfört med om ingen hänsyn togs till 

flexibiliteten. Prioriterar kommunen rätt investeringar, utifrån rätt kriterier, kan de skapa nytta 

även på andra sätt då invånarna känner nytta av att behålla en större del av sina inkomster.  

 

Ungefär samma resonemang kan föras när det gäller kriteriet störning av invånares livsstil. Att 

lägga de redan begränsade resurserna på något som stör invånarna och därmed skattebetalarna 
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och som kan påverka att de inte stannar kvar i kommunen eller att kommunen får svårt att locka 

till sig nya invånare är inte bra. Att till exempel placera en ny arena mitt i stadskärnan är inte 

lämpligt (Mules & Dwyer, 2005). Därför kan det vara extra viktigt att lägga lite större vikt vid 

att inte få invånarna att se negativt på en investering och redan innan den genomförs ta hänsyn 

till att den inte ska störa deras livsstil. Om kommunen valt en låg nivå, där de anser att de klarar 

av att investera det som behövs, baseras denna nivå förmodligen på det antal invånare 

kommunen har när beräkning sker. De har därför inte råd att förlora skattebetalarna, så att 

intäkterna sjunker i kommunen, då de inte har några marginaler för att kunna investera det som 

behövs. 

 

Politiskt styre 

Politiska faktorer påverkar hur beslut fattas och vilka krav och kriterier som ligger till grund för 

prioriteringen av investeringar (Agyeman & Broadbent, 2005, ur Fjertorp, 2010). Baber (1983) 

beskriver att desto fler partier som delar på makten, desto större blir konkurrensen, vilket kan 

innebära att kompromisser måste göras och därmed påverka besluten. Om ett parti hade egen 

majoritet hade partiet inte behövt ta hänsyn till andra partiers olika uppfattningar. För att få 

igenom sin egen politik och de investeringar som krävs, kan partiet tvingas följa andra partiers 

åsikter om vad som är bäst.  (Baber, 1983, Ur Fjertorp, 2010). Det som går att påvisa är, att när 

antal partier ökar så sker kalkylberäkningarna i kommunens bolag. Det kan vara en lämplig 

lösning om konkurrensen blir för stor och de olika partierna inte kan komma överens om hur 

beräkning och prioritering ska ske av investeringarna. 

 

Utifrån testerna angående det politiska styret, kan det konstateras att politiskt styre inte är en 

förklarande faktor till beslutsprocessens utseende i kommunerna, vilket redan kunde påvisas i 

den univariata analysen. Detta eftersom kommunerna svarade att investeringsrutiner inte 

ändrades när politiskt styre skiftar. Att det oftast är politikerna som fattar beslut påverkar inte 

utseendet av beslutsprocessen. Att byta kalkylmetoder och krav efter varje politiskt skifte kan 

bli ett omfattande arbete och anses vara anledningen till att politiskt styre inte påverkar. Att det 

inte heller går att påvisa samband för vilka kriterier de olika politiska blocken väljer, anses bero 

på, att utvärderingskriterierna inte behöver ha valts av kommunfullmäktige och politikerna. Det 

kan vara faktorer som kommunen kommit överens om tillsammans och att det sedan är 

kommunfullmäktige som fattar beslut utifrån dessa. Besluten anses inte helt kunna påverkas av 
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politikernas egen vilja, utan ett mål för alla kommuner är att skapa samhällsnytta och det måste 

vara grunden för besluten (Fjertorp, 2010).  

 

Kommunens mål  

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att mål och mått har en direkt koppling till 

utvärderingskriterier som används. I studien kunde enbart påvisas två samband mellan de fem 

vanligaste målen och rankingen av kriterierna i kommunerna. Det går att påvisa ett samband 

när det gäller mål för utbildning och kriteriet kvalitets- och funktionskrav samt störning av 

invånarens livsstil och mål för medarbetare. Frank et al. (2013) menar att det är av vikt att 

identifiera de kvalitetskrav som användarna av en investering har, för att kunna välja det 

alternativ som bäst uppfyller dessa krav. När det gäller mål för utbildning är det något som 

påverkar alla invånarna i kommunen och det är något som alla tycker är viktigt, något som berör 

barnens framtid. Till exempel i Karlskrona handlar målen för utbildning om att ha skolor och 

utbildningar som ger gemenskap, trygghet och valfrihet. Kommunen vill ha en trygg skolgång 

som visar på bra resultat i skolorna. De har även ett mål om att fler ungdomar ska slutföra sina 

gymnasiestudier (Karlskrona kommun, budget 2015). För att kunna nå dessa mål anses det 

naturligtvis viktigt att se till användarna av skolorna, alltså ungdomarna, och ifall det gäller små 

barn, även kraven från barnens vårdnadshavare. Kommunerna måste se till vad ungdomarna 

har för krav för att känna gemenskap och trygghet. De måste också ställa sig frågan om vad 

föräldrar har för krav på utbildning för att skolorna ska få ett gott rykte och locka till sig fler 

elever. Det är även essentiellt att lyssna till ungdomarnas krav när det gäller funktioner som ska 

finnas i skolorna, till exempel matsal och bibliotek samt skolgård på lågstadieskolor, för att 

skolan ska få gott rykte och eleverna ska vilja slutföra sina studier.    

 

När det gäller det senare sambandet, mål för medarbetare och störning av invånares livsstil, 

känns sambandet något mer förvånansvärt. Sambandet visar på att de som har mål för 

medarbetare även lägger stor vikt vid kriteriet störning av invånares livsstil.  I Karlskrona 

kommun handlar målen för medarbetare bland annat om att vara en attraktiv arbetsgivare, samt 

att kommunen ska arbeta för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare (Karlskrona kommun, 

budget 2015). En koppling som kan göras till störning av invånarens livsstil är att en kommun 

som har mål för medarbetare, för deras trygghet och att de ska trivas, även smittar av sig på 

organisationen och arbetet i organisationen. Det är genom målen som kulturen i en organisation 

speglas. Det blir självklart att en kommun som har mål för att de anställda ska trivas även tänker 
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så kring invånarna och det arbete som utförs. De anställda reflekterar över hur organisationen 

tänker i stort och tar ner det till deras nivå, till det dagliga arbetet. Det blir därför självklart att 

se till så att invånarna trivs vid investeringsbedömningen.    

 

Sammanfattningsvis så är storleken på kommunen, skattesatsen och målen kommunen har 

faktorer som påverkar investeringsbesluten och processens utseende. Skattesats och mål är 

faktorer som enbart påverkar i en liten utsträckning; användandet av ett fåtal kriterier går att 

koppla till kommunens skattesats eller användandet av vissa mål. Storleken kan däremot 

förklara flera delar av utseendet; användandet av vissa kalkylmetoder, nivån på kalkylräntan 

samt användandet av vissa metoder för att fastställa kalkylräntan.   

 

5.3 Sammanfattande bild av investeringsbedömningen i svenska kommuner 

 

 Hypotes Samband 

H 1 Grad av NPM-transformering påverkar investeringsbesluten. Stöds 

H 1.1  Det finns ett samband mellan kommunens användning av 

kalkylmetoder och grad av NPM 

Stöds 

H 1.2  Nivån på kommunens kalkylränta är högre om kommunen anammat 

NPM. 

Stöds 

H 1.3  Kommunen använder finansiella krav och kriterier vid 

investeringsbeslut när NPM anammats. 

Stöds 

H 1.4 Kommuner med en hög grad av NPM använder investeringsrutiner i 

större utsträckning än kommuner med en låg grad av NPM. 

Stöds ej 

   

H 2  Det finns externa och interna faktorer som påverkar 

investeringsbesluten i svenska kommuner. 

Stöds 

H 2.1  Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkyler 

och kommunens storlek. 

Stöds 

H 2.2  Det finns ett samband mellan kommunens kalkylränta och 

kommunens storlek. 

Stöds 

H 2.3  Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och 

kommunens storlek. 

Stöds ej 

H 2.4  Det finns ett samband mellan kommunens användning av kalkyler 

och kommunens nivå på skattesatsen. 

Stöds ej 
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H 2.5  Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och 

kommunens nivå på skattesatsen. 

Stöds 

H 2.6  Det finns ett samband mellan kommunens användning av 

kalkylmetoder och antal partier som styr kommunen. 

Stöds ej 

H 2.7  Ett ökat antal partier som styr kommunen leder till att SKL:s 

rekommendation används för att fastställa kalkylräntan.   

Stöds ej 

H 2.8  Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och 

kommunens politiska styre. 

Stöds ej 

H 2.9 Det finns ett samband mellan kommunens val av kriterier och 

kommunens mål. 

Stöds 

 

 

I kartläggningen konstaterades att det i 69 procent av kommunerna finns en formaliserad 

investeringsrutin för beslutsprocessen. Dock är det enbart cirka 50 procent av dessa som har en 

omfattande rutin. Rutinerna underlättar processen kring investeringsbedömningen och skapar 

kontroll och enhetliga principer. Att många kommuner inte har några omfattande rutiner kan 

innebära att kommuner känner förvirring vad gäller de olika kraven och kriterierna som ska 

användas. Investeringsprocessen kan även enkelt manipuleras om det inte finns några riktlinjer 

att följa.   

 

Det som går att konstatera utifrån studien är att kommunerna använder kalkyler som underlag 

för beslut och den vanligaste metoden är internräntemetoden. Att internräntemetoden används 

i den utsträckning som den gör anses bero på den tekniska utvecklingen som skett, att metoden 

ger ett enklare värde att kommunicera samt att kommuner är stora organisationer som klarar av 

och kanske till och med kräver denna mer avancerade metod.  Det är även vanligt att 

kommunerna inte använder några kalkyler alls, vilket är ett resultat av att de inte prioriterar 

lönsamhet utan snarare lägger sitt fokus på samhällsnytta och att fylla behoven som finns.  Det 

är inte heller vanligt med flera metoder vid ett och samma beslut och inte heller används 

känslighetsanalyser eller scenarioanalyser. Detta anses bero på att kalkylanvändandet inte är 

lika utbrett i kommuner, som det är i företag, då andra faktorer än de rent ekonomiska är av 

intresse, i större utsträckning än i företag. Resultatet innebär att kommuner i större utsträckning 

fokuserar på icke-finansiella kriterier, jämfört med företagen, som lägger mer tid och resurser 

på att hitta rätt investering lönsamhetsmässigt, för att inte påverka företagets vinst negativt.  

Tabell 5.3.1 – Resultat av hypotesprövning  
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Kommuner tar inte heller hänsyn till risk, varvid varken flertalet metoder eller 

känslighetsanalyser blir viktigt.    

 

Vad gäller kravnivåerna i kommunerna kan konstateras att dessa är låga, både vad det gäller 

kalkylräntan och återbetalningstiden. Att kalkylräntan är låg anses bero på att kommuner inte 

har några höga krav på sig, att en investering ska vara lönsam eller avkasta en viss nivå, då vinst 

och höga resultat inte är det främsta målet för kommuner. Samtidigt som kommunerna inte 

heller kompenserar för risken i räntan, då risken inte beaktas. Det är även viktigt att poängtera, 

att dagens räntenivå i landet är oerhört låg, jämfört med när andra studier genomförts, vilket 

gör att kalkylräntor från förr inte är helt optimalt att jämföra med. De flesta kommuner använder 

SKLs rekommendation för att fastställa kalkylräntan. Att denna enklare metod, som inte kräver 

några beräkningar, används för att bestämma räntan anses bero på att kommunerna väljer att 

lägga sina resurser på andra delar av verksamheten, istället för på beräkningar av kalkylräntan. 

Detta eftersom SKL:s rekommendation anses vara lämplig för kommunerna, då den i grunden 

utgår ifrån marknadsräntan och kommunernas upplåningskostnader. 

 

Även återbetalningskravet är lågt, då en lång återbetalningstid accepteras. Med tanke på att 

byggnationer av anläggningar är större, mer strategiska projekt, anses det vara anledningen till 

den höga återbetalningstiden. Ett högt återbetalningskrav kan också vara ett resultat av att 

kommunerna ska acceptera så många investeringar som möjligt, då utvärderingen egentligen 

inte grundar sig på lönsamhetsberäkningar utan på att skapa samhällsnytta. En annan förklaring 

till det höga taket kan också vara att kommunerna använder ekonomisk livslängd, vilken enligt 

litteraturen kan kopplas till avskrivningstiden. Avskrivningstiden för en byggnad är högre än 

för andra investeringar och därav den höga återbetalningstiden. Att avskrivningstiden används 

så frekvent anses bero på att kommuner inte har några krav på lönsamhet. Det anses också bero 

på okunskap. SKLs rekommendation används, vilken sedan kan ha feltolkats. Att kravet sätts 

till den ekonomiska livslängden, istället för kortare än den ekonomiska livslängden, gör att 

investeringarna redan innan investeringen genomförts kan innebära en negativ lönsamhet.  

 

Studien visar på att stor vikt läggs vid olika utvärderingskriterier. Lagstiftning och miljökrav är 

det kriterium som får högst värde, tätt följt av ändamålsenlighet och tillgänglighet. Lagar och 

krav är självklart att kommuner måste följa. De två andra kriterierna anses också självklara för 

att få behålla sina invånare i kommunen, vilket är essentiellt för att få tillgång till finansiella 
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medel. Det visade sig också i studien att behovet styr vad kommunerna investerar i.  Det är 

möjligt att kommunerna i ett nästa steg låter finansiella faktorer styra, men behovet måste få 

väga tyngst.  

 

Det kan däremot även påvisas att finansiella kriterier är viktiga. Kommunerna lägger nästan 

lika stor vikt vid finansiella kriterier som vid icke-finansiella. Finansiella kriterier och krav 

behöver inte enbart vara för lönsamhet utan andra finansiella aspekter kan vara av vikt för en 

kommun, vilket gör att medelvärdet stiger för dessa. Majoriteten av kommunerna menar 

däremot att om det finns en finansiell kravnivå, används denna inte alltid som krav, framför 

andra aspekter vid investeringsbeslut. Detta tyder på att kommunerna prioriterar icke-

finansiella aspekter framför de finansiella krav som ställs på investeringarna.  

 

Grad av NPM-transformering är en starkt förklarande faktor till investeringsbeslutens utseende, 

då det påverkar flera olika delar av processen. Kommuner som anammat NPM mer än andra 

använder nuvärde- och annuitetsmetoden vid kalkylberäkningar, vilket de med lägre grad av 

NPM inte gör. Metoderna är metoder som tidigare forskning visar, att företag börjat använda i 

större utsträckning, och användandet i kommuner visar hur de anammat NPM när det handlar 

om investeringsbeslut. Kommuner med en högre grad av NPM använder även fler 

kalkylmetoder vid ett och samma beslut. Studien visar även på att kommuner med hög grad av 

NPM använder känslighetsanalyser i större utsträckning än kommuner med låg grad av NPM. 

Även nivån på kalkylräntan och användandet av icke-finansiella och finansiella kriterier 

påverkas av om kommunen anammat NPM eller inte. En högre kalkylränta och större vikt vid 

finansiella krav och kriterier är ett resultat av att kommuner har ett mer företagstänk. De fyra 

ovanstående bevisen, på hur NPM anammats, när det gäller investeringsbeslut, visar på mer 

företagslika metoder. Det visar även på att det i kommuner med en hög grad av NPM finns ett 

mer resultatfokus jämfört med i kommuner med lägre grad av NPM, där färre, enklare metoder 

används.  

 

En annan förklarande faktor till varför besluten fattas och motiveras i kommunerna är storleken 

på kommunen. Kommunens storlek är en faktor som påverkar omfattningen av diskonterad 

återbetalningsmetod, nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden, då större kommuner använder 

dessa metoder. Att större kommuner använder dessa mer sofistikerade metoder, anses bero på 

att de kommunerna har större möjligheter att utbilda de ansvariga kring de olika tekniker som 
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finns, då större kommuner har mer resurser än mindre kommuner. Större organisationer visar 

en högre mognad och kompetens. De större kommunerna har också ett större utbud av 

arbetskraft, som kan innebära att tillgången på redan välutbildad arbetskraft, med kunskap kring 

vilka tekniker som är lämpliga, är större än i små kommuner. Även nivån på kalkylräntan 

påverkas av kommunens storlek. Större kommuner har en högre kalkylränta som krav. 

Anledningen till detta anses vara att större kommuner är mindre sårbara. Kommunens storlek 

påverkar även fastställandet av kalkylräntan när det gäller användandet av alternativkostnad, 

lämplig nivå och SKL. SKL används i mindre kommuner medan de andra två alternativen 

används av större kommuner. Detta är inte helt förvånansvärt då det i mindre kommuner kan 

finnas begränsat med resurser för att beräkna kalkylräntan och istället används 

rekommendationen från SKL, vilket anses fullt acceptabelt, då SKL är en organisation som ska 

stödja och hjälpa kommuner, vilket kommuner förlitar sig till.  

När det gäller kommunens nivå på skattesatsen förklarar den varför vissa av de olika kriterierna 

används vid utvärdering av investeringar. Detta gäller kriterierna flexibilitet och störning av 

invånarens livsstil. Det går även att påvisa ett samband när det gäller mål för utbildning och 

kriteriet kvalitets- och funktionskrav samt kriteriet störning av invånarens livsstil och mål för 

medarbetare. Grad av NPM-transformering och storlek på kommunen är således de faktorer 

som har störst påverkan på kommuners investeringsbeslut. Det är de faktorer som förklarar 

varför besluten motiveras och fattas i kommunerna och även till viss del tillsammans med 

skattesatsen och kommunernas mål.  

 

Nedan visas en sammanfattande modell av investeringsbedömningen i de svenska 

kommunerna. 
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De ovanstående analyserna och kartläggningen resulterar i följande förslag till Karlskrona 

kommun (detta kan inte ses som förbättringsförslag, utan enbart ett av kanske många lämpliga 

förslag, utifrån teori och empiri): 

 Många kommuner använder inte kalkyler, men det anses ändå viktigt att se till framtida 

kostnader och vad investeringen kommer att avkasta. Det kanske inte behövs särskilt höga 

krav, men beräkning bör ske och de bör vara konsekventa. Enligt det empiriska resultatet 

använder flest kommuner internräntemetoden. Samtidigt belyser litteraturen många 

svårigheter med den metoden. Det anses därför mer lämpligt med en nuvärdeskalkyl. De 

statistiska testerna visar på att större kommuner och kommuner med en hög grad av NPM 

använder nuvärdesmetoden. Metoden anses lämplig även med tanke på att litteraturen 

premierar denna metod samtidigt som lönsamhet inte är det viktigaste och därmed bör 

inte kalkylarbetet bli allt för omfattande. Detta gäller även användningen av flera metoder 

vid samma investeringsbeslut. Det kunde påvisas att kommuner med en hög grad av NPM 

använder fler, olika, metoder vid ett och samma investeringsbeslut. Karlskrona kommun 

är en kommun som anammat NPM i en relativt stor utsträckning och borde därför, utifrån 

resultatet, använda sig av fler metoder. Detta anses däremot inte nödvändigt, då det är 

bättre att lägga ner tid och resurser på en korrekt beräkning.  

 När det gäller kalkylberäkningarna är det även viktigt att få med ALLA driftskostnader i 

kalkylen. De framtida inbetalningar som bör inkluderas är: hyror, bidrag, besöksavgifter 

samt besparingar (uteblivna utbetalningar). Besparingarna kan till exempel vara 

ändamålsenliga och lättarbetade lokaler samt samordning av gemensamma funktioner. 

Utbetalningar som bör beaktas i kalkylen är drift, underhåll, personal, städning, skötsel, 

tillsyn, administration, transporter samt bevakning. Vad som ska inkluderas i varje 

enskild kalkyl skiljer självklart mellan alla olika investeringar, men detta är poster som 

bör övervägas inför kalkylberäkningen.  

 Känslighetsanalyser bör genomföras på kalkylberäkningarna på grund av den framtida 

osäkerhet som finns i kalkylens variabler. De viktigaste variablerna att simulera är 

kalkylräntan, ekonomisk livslängd och storleken på grundinvesteringen.  

 Eftersom nuvärdeskalkylen anses lämplig krävs det också en kalkylränta. Ett alternativ 

till kalkylräntan är SKL:s rekommendation. Detta är den nivå som flest kommuner 

använder, men den anses snarare vara lämplig som riktmärke. Det är bättre att använda 

kommunens egen upplåningskostnad, så att investeringen i alla fall avkastar det 

kommunen betalar, för att genomföra investeringen. Kalkylräntan bör alltid vara ett krav 
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som investeringen ska klara av för att den ska genomföras, framför alla andra aspekter. 

Det kunde konstateras att detta gällde för de kommunerna med en hög grad av NPM.  

 Utifrån resultatet framkom att många kommuner inte använde kalkyler alls, som underlag 

för beslut, utan mycket styrdes av behov. Resultatet visade också på att många icke-

finansiella kriterier är viktiga vid rangordning av olika investeringar. Det går att påvisa 

ett samband när det gäller de kommuner som har mål för utbildning och kriteriet kvalitets- 

och funktionskrav samt störning av invånarens livsstil och mål för medarbetare. Det första 

sambandet kan påvisas med en 99-procentig säkerhet. Därav anses kriteriet kvalitets- och 

funktionskrav lämpligt vid rangordning av olika investeringar, då Karlskrona kommun 

har ett mål för utbildning. De kriterier som anses viktigast av respondenterna är 

lagstiftning och miljökrav, som får högst värde, tätt följt av ändamålsenlighet och 

tillgänglighet. Även dessa tre kriterier rekommenderas att Karlskrona kommun överväger 

vid investeringsbeslut, då de anses viktiga från både kommunerna i landet, men även 

utifrån litteraturen. Tre av de fyra kriterierna som föreslagits ska användas för att få nöjda 

invånare. De ska bidra till en ökad samhällsnytta. Andra kriterier är också viktiga och kan 

variera från beslut till beslut (se tabell 5.1.22).   

 De riktlinjer som Karlskrona kommun har idag är bra. Det finns detaljerad information 

om hur processen ska gå till, steg för steg. Det som däremot saknas är en mall som 

beskriver hur kommunen bör gå tillväga vid kalkylberäkningar, hur beräkning ska ske, 

vilka in- och utbetalningar som ska inkluderas samt vilka kravnivåer som ska användas. 

Att även belysa vilka kriterier som bör användas vid utvärdering av investeringar anses 

viktigt. Detaljerade rutiner är viktigt för kontroll och för att få konsekventa processer, där 

alla följer samma principer och tillvägagångssätt för att kunna göra korrekta avvägningar.  
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt ämnar jag besvara problemformuleringen samt diskutera väsentliga slutsatser 

utifrån studiens resultat.  Jag kommer att redovisa hur kommunerna arbetar vid 

investeringsbedömningen, faktorer som påverkar att det ser ut som det gör, samt innebörden 

av deras sätt att arbeta. Vidare redovisas reflektioner kring studiens resultat och avslutningsvis 

förslag till fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________   

 

6.1 Slutsatser 

När det gäller frågan om hur och varför investeringsbedömningar genomförs i svenska 

kommuner, så kan man utifrån resultaten i denna studie visa på några intressanta aspekter och 

slutsatser.  

 

Avseende kommunernas användning av kalkylmetoder visar det sig att majoriteten av 

kommuner använder kalkyler som beslutsunderlag, trots inget vinstmål. Detta visar på att det 

ändå finns ett fokus på pengarna, eller snarare på kostnaderna. Att det främst är 

internräntemetoden som används, innebär att kommunerna ges ett värde som är enkelt att tolka 

och kommunicera till andra. Värdet är enkelt att sätta i förhållande till finansieringskostnaderna, 

vilket studien visade på är det viktigaste att säkra innan investering genomförs. Enkelheten kan 

vara essentiellt när de ska nå ut till kommunens invånare. Att kalkylanvändandet är så utbrett 

som det är innebär att det finns ett finansiellt tänkande i kommunerna trots att vinst och 

lönsamhet inte är fokus. Möjligtvis kan det bero på att investeringsbedömningen ofta genomförs 

i de kommunala bolagen, där det kan finnas ett visst vinst- eller lönsamhetskrav. Ett antal 

kommuner använder fortfarande inga kalkyler som underlag för beslut och således inte 

ekonomiska faktorer. En slutsats som går att dra av det är, att de kommunerna fortfarande lever 

kvar i den gamla budgetstyrningen, där det inte finns något fokus på verksamheten. Fokus är 

istället enbart på, att om det ryms inom budgeten genomförs investeringen. Trots att inget 

lönsamhetsfokus finns i dessa kommuner äventyrar det respekten för invånarnas pengar, då 

ingen hänsyn tas till de ekonomiska aspekterna och felaktiga beslut kan komma att fattas. En 

fråga som väcks är, vad kännetecknar dessa kommuner, vilka kommuner är det som fortfarande 

fokuserar på enbart de icke-finansiella aspekterna?  
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Avseende kommunernas användning av kriterier och valet av olika kravnivåer, så visar det sig 

att kommunerna har ett större fokus på icke-finansiella faktorer. De kommuner som säger sig 

ha en finansiell kravnivå, följer inte alltid denna. Detta innebär att primärt fokus inte ligger på 

vinst, lönsamhet eller resultat, utan snarare på invånarnas nytta. Frågan man då kan ställa sig 

är, när används den finansiella kravnivån och när används den inte? Studien bekräftar däremot 

att både icke-finansiella och finansiella faktorer används och kommuner med hög grad av NPM 

lägger större vikt vid finansiella krav och kriterier. Genom att överväga båda typerna av krav 

och kriterier genomförs bedömningarna på bättre grunder, än om enbart icke-finansiella 

kriterier använts, då alla viktiga aspekter inkluderas och mer korrekta beslut kan fattas. Att inte 

ta hänsyn till båda aspekterna kan innebära kostsamma följder för kommunen, då inte alla 

viktiga faktorer övervägs vid bedömningen. Även fast samhällsnytta är det viktigaste målet för 

kommuner är det essentiellt att även överväga de finansiella effekterna, då en lönsam 

investering gynnar alla parter i längden.  

 

Det visade sig att formaliserade rutiner används, men inte fullt ut i alla kommuner och många 

kommuner har enbart rutiner för enskilda delar av beslutsprocessen. I kommuner kan det vara 

än viktigare med rutiner, då alla investeringar är stora, strategiska och långsiktiga, vilket gör 

det extra viktigt för kommuner att fatta korrekta beslut. Att detaljerade rutiner inte används för 

hela processen innebär att det är enkelt att manipulera processen, då ingen kontroll sker, vilket 

gör det enkelt att ta bort krav för att skapa full handlingsfrihet. Detta är en slutsats som går att 

dra när det kommer till kravet för återbetalningstiden i kommunerna. Att kravet för 

återbetalningstid sätts till den ekonomiska livslängden, istället för kortare än den ekonomiska 

livslängden, gör att investeringarna redan innan investeringen genomförts kan innebära en 

negativ lönsamhet. Det visar också att kommunerna inte har några krav på 

inbetalningsöverskotten och således inte heller på avkastningen. Detta innebär att respekten för 

invånarnas pengar inte är lika stark som respekten för aktieägarnas krav i företagen, då 

olönsamma investeringar genomförs, vilket inte skulle ske i företagen. Kommunerna tar helt 

bort kraven för att få full handlingsfrihet när det gäller att genomföra vilka investeringar de vill. 

Detta borde innebära att alla investeringar genomförs och inga prioriteringar behöver ske. En 

lång tid för återbetalningskravet innebär att mycket kapital binds under en lång tid och påverkar 

likviditeten och att kapitalet inte kan användas till andra ändamål och således påverkas den 

ekonomiska handlingsfriheten. De låga kraven kan innebära problem för kommunerna.  
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Det finns däremot inget som förklarar att det är fel med de låga kalkylräntorna, men de låga 

kraven borde innebära att mer investeringar genomförs för att uppfylla alla de behov som finns. 

Kommunerna prioriterar ändå mellan investeringar, trots de låga kostnaderna och kraven för att 

investera. Beror det på att de inte vill ta lån eller handlar det om att det är viktigt att hålla 

budgeten? Om kraven inte styr och kommunerna inte investerar, trots låga krav och kostnader, 

behövs inte kraven. Vad beror det då på att de inte investerar mer?  

 

Avseende vilka faktorer som påverkar investeringsbedömningen, så visar det sig att en stor 

andel av kommunerna har anammat NPM, vilket också visade sig påverka 

investeringsbedömningen. Kommuner som anammat NPM använder flera, olika, kalkyler vid 

en och samma bedömning. Detta innebär att ett ökat kalkylanvändande kan ses som ett resultat 

av att kommunen anammat NPM. Studien bekräftar även att kommuner med hög grad av NPM 

använder högre kalkylräntor och lägger större fokus på finansiella faktorer. Högre kalkylräntor 

innebär att kommunerna inte accepterar alla investeringar där en idé initieras, utan det krävs en 

viss lönsamhet innan investeringarna accepteras. Att NPM har fått ett stort genomslag och är 

den faktor som påverkar investeringsbedömningen i störst utsträckning innebär att många 

kommuner har ett större fokus på resultatet än vad som tidigare diskuterats i litteraturen. Detta 

leder till mer företagslika kommunala organisationer och investeringsbedömningar, vilket i sin 

tur kan komma att påverka vikten av att skapa samhällsnytta. En lönsam investering gynnar 

alla, även invånarna, men kan också påverka invånarnas nytta negativt när investeringar väljs 

bort, då de inte klarar kraven.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att verkligheten i kommunerna inte skiljer sig särskilt 

mycket ifrån litteraturen, gällande hur bedömningarna av investeringar bör ske, då kalkyler är 

vanligt förekommande. NPM är en stor påverkande faktor till detta, då en stor andel av 

kommunerna anammat NPM och således också företagens metoder. Det finns dock en liten 

skara med kommuner som inte använder kalkyler som underlag. En blandning av finansiella 

och icke-finansiella faktorer används med varierande frekvens, vilket skapar bättre grund för 

beslutsfattandet. Eventuellt kan de låga krav som ställs i vissa kommuner skapa problem för 

dem i framtiden.  
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6.2 Egna reflektioner   

Medvetenhet finns om att omfattningen på enkäten var väldigt stor och enkäten tog tid att 

besvara, vilket kan ha påverkat resultatet av studien, då många respondenter enbart besvarat ett 

fåtal frågor. Generaliserbarheten kan också påverkats något, då det finns ett bortfall. Däremot 

anses inte bortfallet särskilt stort och svarsfrekvensen anses lämplig, samtidigt som det inte 

finns några särskilda egenskaper för de kommuner som inte besvarat enkäten. Detta gör att 

respondenterna anses vara representativa för populationen.  Ett ytterligare problem med enkäten 

var problemet med att skicka ut påminnelser, vilket kan ha påverkat resultatet om några 

kommuner missats som givit dubbla svar. Genomgång av respondenterna har genomförts 

flertalet gånger och antal dubbla svar anses inte kunna vara särskilt många, vilket därför inte 

påverkar resultatet i någon stor utsträckning.   

 

Det finns även en medvetenhet, om att det från vissa kommuner, uppkommit kommentarer 

angående att det är i bolagen som bedömningen sker. Det ansågs att de som svarat på enkäten 

ändå har en kunskap om investeringsbedömningen, för att ge tillräckligt rättvisa svar, samtidigt 

som svarsfrekvensen överlag är tillräckligt hög som den är.     

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån både förstudien, vissa enkätsvar och kommentarer till enkäten, kan konstateras att det i 

många kommuner är bolagen som fattar besluten. Det är bolagen som ser behoven, lägger fram 

förslag och utvärderar förslagen. Det hade därför varit av intresse att på ett djupare plan studera 

hur det skiljer om investeringsbesluten fattas i kommuner eller om de fattas i bolagen. Är det 

några särskilda faktorer eller egenskaper hos kommunerna som gör att besluten delegeras ned 

till bolagen istället för att fattas centralt på kommunen? 

   

Precis som det beskrevs tidigare, i slutsatserna, innebär de låga kalkylkraven att det inte kostar 

särskilt mycket att investera i nya anläggningar och ändå investerar kommunerna inte. Är det 

för att de inte vill ta lån eller handlar det om att det är viktigt att hålla budgeten? Om 

kalkylräntan inte styr och kommunerna inte investerar, trots låga kostnader, behövs inte räntan 

som krav. Vad beror det då på, att de inte investerar mer med de låga kalkylräntorna? Detta är 

en aspekt som hade varit intressant att studera.  
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Det visade sig att cirka en tredjedel av kommunerna inte använder kalkyler. Det hade därför 

varit av intresse, att studera om det finns några särskilda mönster för dessa kommuner. Det hade 

även varit intressant, att på djupet studera hur de gör när besluten fattas, när inga 

kalkylberäkningar ligger till grund för besluten.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide Karlskrona kommun 

Intervju 1 (28/1 2015)  
 Berätta allmänt om verksamheten – anställda, omsättning, politiskt styre, näringsliv, 

folkmängd, investeringar.    

 Vilka mål finns i verksamheten?  

 Är det beslutsprocessen, från ide till beslut som du vill att jag studerar? 

 Varför vill du få detta undersökt, finns det något problem med den nuvarande 

modellen? 

 Hur klassificerar ni era investeringar? Och vilken typ är det du vill att jag ska 

undersöka?  

 Vad finns det för mål med investeringarna (Som du vill att jag ska undersöka)?  

 

Intervju 2 (26/2 2015). 

Investeringsprocessen 

 Hur många faser finns i beslutsprocessen, från att idé uppkommer tills beslut fattats, 

vilka är faserna och hur lång tid tar var och en av dem?  

 Vilken fas är svårast, mest kritisk? – varför? 

 Vilka skriftliga investeringsrutiner har ni?  

- Varför har ni dessa?      

- Följer ni rutinerna? 

 Hur hanterar ni risk och osäkerhet vid investeringsbedömningar? 

 

Kalkyler 

 Använder ni er av kalkyler när ni fattar investeringsbeslut?       

- Vilken betydelse hade kalkylen för beslutet och varför?     

- Varför använde ni just den/de kalkylerna? 

- Var/är någon kalkyl viktigare än någon annan? 

 Vem räknar på investeringarna?  
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Kravnivåer 

 Vilka kravnivåer finns för nyinvesteringar i byggnader? 

- Vilken nivå på kalkylränta? Hur beräknas/bestäms kalkylräntan?  

- Vilket ”payback-krav” använder ni er av?  

- IRR?  

- Finansiella, icke finansiella kriterier och krav?  

 Vad är det viktigaste att ta hänsyn till vid investeringsbeslut?  

 

Kriterier 

 Vilka kriterier tittar ni på och vilka kriterier är avgörande vid beslut om investeringen 

ska genomföras och vid rangordning av olika alternativ?  

- Vad är viktigast, Finansiella eller icke-finansiella?  

 Hur tar ni hänsyn till kommunens strategi och övergripande mål vid 

investeringsbeslut? 

- Används kommunens mål som underlag vid beslut?  

 

Vem tar beslut?  

 Vilka personer är delaktiga i beslutsprocessen? På vilket sätt väljs dessa personer ut? 

 Varför var dessa inblandade? Vem fattar investeringsbeslutet?  

 Politiskt inflytande?  

 

Finansiering  

 Hur finansieras investeringar?        

- Varför?  

 Finns investeringsbudget?  

 

Avslutande 

 Vad tycker du om er beslutsprocess? Har du något du vill tillägga? 
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Mailintervju (24/4 2015) 

I vilken omfattning: 

Anser kommunen att det är viktigare att bidra till en ökad ekonomisk effektivitet i 

kommunens verksamhet än att öka samhällsnyttan?  

Presenteras kommunen som en koncern?  

Är kommunens olika verksamhetsområden självständiga resultatenheter?  

Är resultat- och kostnadsansvar decentraliserat till olika nämnder och verksamhetsenheter?  

Är beslutanderätt decentraliserat till olika nämnder och verksamhetsenheter?  

Formuleras mål på verksamhetsnivå (Förvaltning, bolag) som ni styr mot och senare följer 

upp, där ni ger de olika verksamheterna handlingsfrihet för att uppnå dessa mål?  

Lägger kommunen ut verksamheter och projekt på entreprenad?  

Rekryterar kommunen chefer externt?  

Används det i kommunen finansiella nyckeltal för planering, styrning och uppföljning?  

Har kommunen fokus på finansiellt resultat?  

Har kommunen fokus på verksamhetseffekter?  

Har kommunen fokus på processer?  

Används det i kommunen centraliserade ledningsgrupper för ökad insyn och kontroll av 

ledningsarbetet?  

Används det i kommunen system för att följa upp och granska kostnader och kvalitet?  

Används det i kommunen ett system för klagomålshantering?  

Ser ni medborgaren som kund?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide Växjö Kommunföretag AB, 24 mars 2015.   

Frågorna gäller hur kommunen arbetar vid investeringsprocessen och dess olika faser fram till 

och med beslutet, vilka metoder, kriterier och kravnivåer som används, vid nyinvesteringar i 

byggnader.  

 

Företagsfrågor/Strategi  

 Kan du berätta lite kort om kommunen? Anställda, politiskt styre, invånare, skattesats, 

investeringar.   

 Används kommunens mål som underlag vid beslut?  

- Vilka mål är viktigast vid utvärdering? T.ex. lönsamhet, effektivitet, tillväxt 

m.m.  

 

Allmänt om styrningen av verksamheten 

I vilken omfattning….  

Skala 1-5 1=inte alls, 2=liten omfattning, 3=varken eller, 4=stor omfattning, 5= mycket stor 

omfattning.  

 Anser ni det lika viktigt att öka den ekonomiska effektiviteten som att öka 

samhällsnyttan  

 Presenterar ni er som en koncern  

  Är de olika verksamhetsområdena självständiga resultatenheter  

 Är resultat- och kostnadsansvar decentraliserat till olika verksamheter på lokal nivå?  

 Är beslutanderätt decentraliserat till olika verksamheter på lokal nivå?  

 Formuleras mål på verksamhetsnivå som ni styr mot och senare följer upp, där ni ger 

de olika verksamheterna handlingsfrihet för att uppnå dessa mål?  

 Lägger kommunen ut uppgifter på entreprenad?  

 Rekryterar kommunen chefer externt?  

 Jobbar ni med finansiella nyckeltal?  

 Har ni inom kommunen resultatfokus, fokus på effekter (Hur det gick) snarare än på 

processer (Vad händer här och nu)? 

 Finns det centraliserade ledningsgrupper?  

 Finns det system för att följa upp och granska kostnader och kvalitet?  
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 Finns det ett system för klagomålshantering inom kommunen?.  

 Ser ni medborgaren som kund?  

 

Investeringsprocessen 

 Vad initierar en investering? 

 Hur många faser finns i beslutsprocessen, från att idé uppkommer tills beslut fattats, 

vilka är faserna och hur lång tid tar var och en av dem? Vad genomförs i respektive 

fas?  

 Vilken fas är mest kritisk och varför? 

 

 Finns skriftliga investeringsrutiner/riktlinjer?  

- Varför har ni dessa?  

- Följer ni rutinerna?  

- Vad består rutinerna av? 

 

 Använder ni er av kalkyler när ni fattar investeringsbeslut?  

- Varför använder ni just den/de kalkylerna? Varför inte de gamla vanliga 

nuvärdeskalkylerna..?  

- Vad inkluderas i kalkylen?  

- Vad inkluderas i de årliga inbetalningarna i kalkylerna? Är det något annat än 

hyresintäkterna?  

- Vad inkluderas i utbetalningarna i kalkylen?  

 Används endast en eller mer än en kalkylmetod vid ett investeringsbeslut?  

 Använder ni reala eller nominella kalkyler?   

 Vilka kravnivåer finns för nyinvesteringar i byggnader? 

t.ex. Kalkylränta, Återbetalningstid, Annat… vilket krav och hur beräknas det? 

- Används en standard på kalkylräntan för alla investeringar? 

- Används kalkylränta före eller efter skatt?  

- Vilken nivå på kalkylränta? Hur fastställs kalkylräntan?  

- Så det är egentligen marknadsräntan för lån som är grunden?   

- Vilket ”payback-krav” använder ni er av?  
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- Om det finns en finansiell kravnivå, används denna alltid som krav framför 

andra aspekter vid investeringsbeslut?  

 Används både finansiella och icke finansiella kriterier vid beslut?  

1. Vilka icke finansiella faktorer anses viktiga och avgörande vid rangordning av 

investeringar? 

2. Vad är viktigast finansiella eller icke-finansiella kriterier? Vilket är avgörande?  

 

 

Vem tar beslut?  

 Vem fattar investeringsbesluten? 

 Hur ser det politiska inflytandet ut?  

 

Finansiering  

 Hur finansieras investeringar?  

 Finns investeringsbudget?  

 

Avslutande 

 Vad tycker du om er beslutsprocess?  

 Har du något du vill tillägga som du anser att jag har missat och tycker är viktigt att 

belysa angående investeringsbeslut? 
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Bilaga 3 
Introduktionsmail till respondenter av enkäten 

Hej!  

Jag är en civilekonomstudent som genomför en studie om hur investeringsbeslut genomförs i 

svenska kommuner som examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur och varför 

svenska kommuner genomför sina investeringsbeslut vid nybyggnationer av byggnader, hur 

de arbetar i de olika faserna fram till och med beslut, vilka metoder samt kravnivåer och 

kriterier som används. Det finns en begränsad kunskap angående kommunernas arbete vid 

investeringsbeslut, då tidigare forskning fokuserat på företag. Kommuner skiljer sig åt jämfört 

med företag, främst när det gäller mål, finansiering och styrning, vilket gör att även 

genomförandet av investeringsbeslut bör skilja sig åt.   

  

Med detta i åtanke behöver jag nu er hjälp och har därför skickat denna enkät till er. Mitt 

främsta syfte är att få en djupare förståelse för hur kommunen genomför investeringsbeslut. 

Genom denna undersökning kan ni, som kommun, få kunskap om hur investeringsbeslut 

genomförs i andra kommuner, vilket kan ligga till grund för eventuell utveckling av ert 

beslutsunderlag. Frågorna är utformade så att ni kryssar för det eller de alternativ som 

stämmer bäst för er del (instruktion finns vid varje fråga) och vissa frågor är utformade så ni 

fritt kan svara på dem. Jag blir ytterst tacksamma för utförliga och genomtänkta svar. Enkäten 

består av 36 frågor och beräknas ta cirka 10 minuter att besvara. Intervjusvaren kommer ligga 

till grund för min fortsatta studie kring hur investeringsbeslut genomförs i svenska kommuner. 

Jag kommer ställa frågan om vilken kommun som svarat, enbart för att veta vilka jag fått svar 

från, svaren kommer sedan att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer därmed inte att 

spåras till respektive kommun. Jag är tacksam för alla svar ni kan bidra med och vill ha svar 

på enkäten senast den 10/4 2015.  

   

Som tack för att ni deltar i undersökningen kommer ni att få möjlighet att ta del av resultatet 

när studien är färdig i juni, ni har även möjlighet att delta i en utlottning av trisslotter, vilket 

jag hoppas är av intresse. Jag är tacksam om ni vill delta!  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig via mail… eller telefon… 

 

Tack på förhand!   
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Bilaga 4 
Anläggningsinvesteringar i svenska kommuner. 

 - en studie om hur investeringsbedömningen genomförs 

 

Vilken kommun representerar du? 

Jag vill i frågan ha svar på vilken kommun du representerar för att kunna veta vilka kommuner 

som inte svarat, för att kunna skicka ut påminnelse till dessa. 

 

Vilken befattning har du?   

 

Allmänna frågor 

Enkäten inleds med några allmänna frågor om kommunen.  

 

Jag vill i frågan ha svar på vilken kommunal skattesats ni har i kommunen, exklusive 

landstingsskatten. Detta för att kunna analysera ifall denna har någon påverkan på arbetet kring 

investeringsbeslut. (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er kommun) 

  

Vilken kommunal skattesats har ni, exklusive landstingsskatten?  

 

Lägre än 20 % 

 

20-21 % 

 

Högre än 21 % 

 

Allmänna frågor 

Genom frågan söker jag ett svar på antalet invånare, vilket får svara för storleken på kommunen. 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er kommun) 

 

Antal invånare i kommunen? 

 

Över 200 000 

 

50 000 - 200 000 

 

Under 50 000 
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Allmänna frågor 

Jag vill genom frågan få svar på hur många olika partier som delar på makten i kommunen. 

(Fyll i svaret med numeriska värden (siffror)) 

 

Hur många partier delar på det politiska styret i kommunen? 

 

Allmänna frågor 

Jag vill genom frågan få svar på vilka partier som idag styr kommunen. (Kryssa för det 

alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

  

Vilket politiskt block styr kommunen? 

 

Alliansen 

 

Rödgröna 

 

Blocköverskridande 

 

Allmänna frågor 

Jag vill genom frågan få svar på hur styret såg ut innan valet för att se om det förändrats något 

och om det i så fall kan ha någon påverkan på investeringsbesluten. (Kryssa för det alternativ 

som stämmer bäst in på er organisation) 

  

Hur såg det politiska styret ut innan valet 2014? 

 

 

Alliansen 

 

Rödgröna 

 

Blocköverskridande 

 

Allmänna frågor 

Nedan ställs ett antal frågor där jag vill att du besvara i vilken omfattning som varje fråga 

stämmer in på er kommun. Jag vill genom frågan få en uppfattning om styrningen av 
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verksamheten i kommunen samt i vilken grad som kommunen anammat New public 

management, alltså i vilken grad kommunen styr efter mer företagslika metoder. 

Skala 1-5 1=inte alls - 5= mycket stor omfattning. 

   

Anser kommunen att det är 

viktigare att bidra till en ökad 

ekonomisk effektivitet i 

kommunens verksamhet än att 

öka samhällsnyttan? 

  

     

Presenteras kommunen som en 

koncern? 

  

     

Är kommunens olika 

verksamhetsområden 

självständiga resultatenheter? 

  

     

Är resultat- och kostnadsansvar 

decentraliserat till olika nämnder 

och verksamhetsenheter? 

  

     

Är beslutanderätt decentraliserat 

till olika nämnder och 

verksamhetsenheter? 

  

     

Formuleras mål på 

verksamhetsnivå (Förvaltning, 

bolag) som ni styr mot och senare 

följer upp, där ni ger de olika 

verksamheterna handlingsfrihet 

för att uppnå dessa mål? 

  

     

Lägger kommunen ut 

verksamheter och projekt på 

entreprenad? 

  

     

Rekryterar kommunen chefer 

externt? 
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Används det i kommunen 

finansiella nyckeltal för 

planering, styrning och 

uppföljning? 

  

     

Har kommunen fokus på 

finansiellt resultat? 

  

     

Har kommunen fokus på 

verksamhetseffekter? 

  

     

Har kommunen fokus på 

processer? 

  

     

Används det i kommunen 

centraliserade ledningsgrupper? 

  

     

Används det i kommunen system 

för att följa upp och granska 

kostnader och kvalitet? 

  

     

Används det i kommunen ett 

system för klagomålshantering? 

  

     

Ser ni medborgaren som kund?   
     

 

Allmänna frågor 

Genom frågan vill jag få svar på vilka mål som kommunen har och strävar efter att uppnå. 

(Kryssa för det/de alternativ som stämmer bäst in på er organisation, fler svarsalternativ kan 

väljas.) 

Vilka mål finns i organisationen? 

 

Ekonomiska mål 

 

Sociala mål 

 

Ekologiska mål 

 

Miljömässiga mål 

 

Mål för livsmiljö 
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Mål för utbildning 

 

Mål för jobb 

 

Mål för upplevelser 

 

Mål för trafik 

 

Mål för besöksnäring 

 

Mål för omsorg 

 

Mål för mångfald 

 

Mål för demokrati 

 

Mål för medarbetare 

 

Övrigt, vad för mål?  

 

Allmänna frågor 

Jag är också intresserad av att veta om dessa mål används som underlag för investeringsbeslut, 

vilka mål som i så fall används och hur de påverkar beslutet.  (Kryssa för det alternativ som 

stämmer bäst in på er organisation) 

  

Används dessa mål som underlag för investeringsbeslut? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Om ja, vilka mål används och hur påverkar de investeringsbeslutet? 

 

Allmänna frågor 

Genom frågan vill jag ha svar på om kommunen har några skriftliga investeringsrutiner som de 

följer vid investeringsbeslut, samt om detta finns, vad rutinerna består av. (Kryssa för det 

alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 
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Har kommunen en formaliserad investeringsrutin? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Om ja, vad består den av? 

 

Allmänna frågor 

Jag vill genom frågan få svar på om investeringsrutinerna förändras när det politiska styret 

skiftar i kommunen. 

  

Ändras den formaliserade rutinen vid skifte av politiskt styre? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Initiering 

Jag vill genom frågan få svar på om sannolikheten för positiva beslut ökar eller minskar 

beroende på var i organisationen idéerna initieras. (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst 

in på er organisation) 

 

Ökar eller minskar sannolikheten för att ett positivt beslut fattas om investeringsidén initieras: 

 Ökar Minskar 

Ute i verksamheten, i 

enheterna/bolagen?   

Centralt i kommunen, av 

politiker/tjänstemän?   

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

Enkäten fortsätter nu med ett antal frågor angående vilka kalkylmetoder kommunen använder 

sig av, hur kalkylerna används samt om kommunen tar hänsyn till framtida förändringar och 

risker vid besluten.  
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(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation, du kan kryssa för fler 

svarsalternativ) 

 

Vilken/Vilka värderingsmetoder använder kommunen som underlag för investeringsbeslut av 

kommunala byggnader? 

 

Återbetalningsmetoden (Payback method) 

 

Diskonterad återbetalningsmetod (Discounted payback method) 

 

Nuvärdes-metoden (Net present value) 

 

Internränte-metoden (Internal rate of return) 

 

Annuitetsmetoden (Annuity method) 

 

Ingen kalkylmetod 

 

Annan metod, hur räknar ni? 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

Frågan är en följdfråga av den tidigare frågan. Om ni i den tidigare frågan kryssade i fler 

kalkyler som alternativ, vill jag här att ni kryssar för den kalkylmetod som är den vanligaste av 

de ni kryssat för i tidigare fråga. (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er 

organisation) 

  

Om användningen av kalkylmetoder varierar vid olika investeringsbeslut, vilken metod är den 

vanligaste?  

 
Återbetalningsmetoden (Payback method) 

 
Diskonterad återbetalningsmetod (Discounted payback method) 

 
Nuvärdes-metoden (Net present value) 

 
Internränte-metoden (Internal rate of return) 

 
Annuitetsmetoden/årskostnadsmetoden (Annuity method) 
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Ingen kalkylmetod 

 

Annan. 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

Jag anser det av intresse att ta reda på om kommunen använder flera olika kalkylmetoder vid 

investeringsbeslut och i så fall även vilken metod som anses primär (1), sekundär (2) samt tertiär 

(3).  (Kryssa för de alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

Jag vill genom frågan få svar på om kommunen genomför någon form av analys för att 

undersöka ifall beräkningarna är känsliga för förändringar i de olika kalkylvariablerna 

(känslighetsanalys). Jag vill även få svar på om kommunen genomför analyser för att se till 

olika scenarier i framtiden, för att se hur investeringen kan utvecklas (scenarioanalys). 

Om mer än en kalkylmetod används vid ett investeringsbeslut av kommunala byggnader: Vilka 

metoder används tillsammans? Rangordna kalkylmetoderna enligt deras betydelse, rangordna 

max 3 stycken. 

 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 

Återbetalningsmetoden (Payback 

method)    

Diskonterad återbetalningsmetod 

(Discounted payback method)    

Nuvärdes-metoden (Net present value) 
   

Internräntemetoden (Internal rate of 

return)    

Annuitetsmetoden/årskostnadsmetoden 

(Annuity method)    

Ingen kalkylmetod 
   

Annan 
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Som underlag för investeringsbeslut, använder kommunen: 

 Ja Nej 

Känslighetsanalys? 
  

Scenarioanalys? 
  

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

Jag vill genom frågan få svar på vilka olika variabler som kommunen simulerar vid en 

känslighetsanalys. (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation, du kan 

kryssa för fler svarsalternativ.) 

Om kommunen använder sig av känslighetsanalyser, vilka variabler är det som simuleras? 

 
Kalkylräntan 

 
Ekonomisk livslängd 

 
Storleken på inbetalningar 

 
Storleken på utbetalningar 

 
Restvärde 

 
Storleken på investeringen 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

 

Om ja, i så fall när? 

 

 

  

Finns det tillfällen då kommunen beaktat skatteeffekten vid investeringsbeslut? 

 
Ja 

 
Nej 
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Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

Om en mix av nominellt och realt, är det kalkylräntan som är real eller betalningsströmmarna? 

   

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

De fyra kommande frågorna handlar om kalkylräntan. Genom frågorna vill jag få belyst vilken 

nivå som används, hur denna nivå fastställs samt vad som påverkar fastställandet av 

kalkylräntan. (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

  

Används en standardnivå på kalkylräntan för alla investeringar? 

 
Ja 

 
Nej 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Fyll i svaret som procent med numeriska värden (siffror)) 

 

Vilken nivå använder kommunen på kalkylräntan? (Öppet svar) 

 

 

 

 

 

 

  

Genomför ni kalkylberäkningarna med hjälp av: 

 
Reala betalningsströmmar och real kalkylränta 

 
Nominella betalningsströmmar och nominell kalkylränta 

 
En mix av både realt och nominellt 
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Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

Hur fastställs kalkylräntan? 

 
Som alternativkostnaden för kapitalet, avkastningen på en jämförbar investering. 

 

Som ett vägt genomsnitt av räntan på skulder och avkastningskravet på eget kapital 

(WACC, Weighted average cost of capital) 

 
Räntabiliteten på eget kapital, (CAPM, Capital Asset Pricing Model) 

 
Marknadsräntan för lån är grunden för kalkylräntan, med hänsyn till riskpremie. 

 
Marknadsräntan för lån är grunden för kalkylräntan, utan hänsyn till riskpremie. 

 
Kalkylräntan ses som praxis och är resultatet av en antagen lämplig nivå. 

 
Svenska kommunförbundets rekommendation. 

 
Annat. Hur fastställs kalkylräntan? 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

I vilken omfattning påverkar: 

 Inte alls Liten omfattning Stor omfattning 

Soliditetsmål fastställandet av 

kalkylräntan.    

Det att en begränsad 

investeringsvolym ska fördelas 

baserat på kalkylräntan, och att 

kalkylräntan därför sätts baserat på 

en gissning om att ett visst krav 

motsvarar en viss investeringsvolym. 
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Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

De kommande fyra frågorna behandlar en annan typ av krav, nämligen återbetalningstid. Jag 

vill få belyst vilken princip kommunen använder samt hur många år som fastställs som krav. 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

  

Vilken princip gäller vid fastställandet av återbetalningstiden i kommunen? 

 
- en standard för alla typer av investeringar 

 
- olika standarder för olika typer av projekt, t.ex. en standard för nyinvesteringar.    

 
- enskild payback-period för enskild investering 

  

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Fyll i det antal år som stämmer bäst in på er organisation, skriv svaret i numeriska värden 

(siffror)) 

Om en standard för alla typer av investeringar, hur många år används för återbetalningstiden?  

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Fyll i det antal år som stämmer bäst in på er organisation, skriv svaret i numeriska värden 

(siffror)) 

Om olika standarder för olika typer av projekt används, t.ex. en standard för nyinvesteringar i 

byggnader, hur många år används som återbetalningstid för nyinvesteringar i byggnader? 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

  

Om principen för diskonterad återbetalningstid tillämpas, används ekonomisk livslängd som 

utgångspunkt? 

 
Ja 

 
Nej 
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Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation, du kan kryssa för fler 

svarsalternativ.) 

  

Finns de andra finansiella krav som ställs på investeringar i nybyggnationer av byggnader, 

utöver de som uttrycks i kalkylen, till exempel lönsamhetsmått, volymmått? 

 
Ja 

 
Nej 

 

Om ja, vilka andra krav ställs? 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

De tre kommande frågorna behandlar beslutskriterier vid rangordning av investeringar. Jag är 

intresserad av att veta hur viktiga ett antal icke-finansiella kriterier är. Jag vill även få ett svar 

på hur olika krav och kriterier används i kommunen.(Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst in på er organisation, för varje kriterium.) 

Hur viktiga anses följande kriterier vid rangordning av investeringar?  

1= ej viktig - 5 = mycket viktig  

 1 2 3 4 5 

Mål och strategi 
     

Kvalitet- och funktionskrav 

från brukarna utöver 

lagstiftning och bestämmelser 

i form av normer och 

standards. 

     

Finansiella krav 
     

Arbetsmiljö, fysisk och 

psykisk.      

Lagstiftning och miljökrav 
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Geografiskt läge 
     

Ändamålsenlighet 
     

Flexibilitet 
     

Utnyttjande 
     

Inre miljö 
     

Tillgänglighet 
     

Hälso- och säkerhetsaspekter 
     

Pengabesparing 
     

Tillväxtrelaterade behov 
     

Serviceförbättringar 
     

Ökad turism 
     

Positiv image påverkan 
     

Störning av invånares livsstil, 

t.ex. buller      

Annat 
     

 

Om annat anses viktigt, vad? 

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Välj det som stämmer bäst in på er organisation) 

 

Hur skulle du klassificera vikten av icke-finansiella vs. finansiella kriterier och krav vid 

investeringsbeslut? 
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1= inte alls viktiga, 5=avgörande för beslutet 

 1 2 3 4 5 

Icke-finansiella kriterier och 

krav      

Finansiella kriterier och krav 
     

 

Investeringsanalys – beräkning, krav och kriterier 

 (Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

 

Uppföljning 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på er organisation) 

  

Genomförs uppföljning av investeringar? 

 
Ja 

 
Nej 

 

Om ja, vad följs upp? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om det finns en finansiell kravnivå, används denna alltid som krav framför andra aspekter vid 

investeringsbeslut? 

 
Ja 

 
Nej 
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Vad tycker du? 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst för din del) 

 

 
Mycket bra Bra 

Varken bra 

eller dålig Dålig 

Mycket 

dålig 

Vad tycker du om er 

beslutsprocess?      

 

 

Om kommunen önskar vara med i utlottningen av trisslotter, som tack för att ni deltagit 

i studien besvara frågan nedan. 

Om kommunen vill ta del av resultatet av min studie var vänlig fyll i e-mailadress nedan 

så skickar jag den till er när den är klar.  

 

Önskar kommunen vara med i utlottningen av trisslotter, som tack för att ni deltagit i studien?  

 

 
Ja 

 
Nej 

 

Om Ni vill ta del av resultatet av min studie var vänlig fyll i e-mailadress nedan så skickar jag 

den till Er när den är klar.  

 

E-mailadress: 

 

Tack för att Ni deltagit i denna undersökning!  

 

Med vänlig hälsning  

Angelica Bystedt  

Civilekonomprogrammet, Växjö  
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Bilaga 5 

Operationalisering  
Det finns två olika typer av variabler, beroende och oberoende. De beroende variablerna är 

sådana faktorer som ska förklaras, till exempel variation i position på arbetsmarknaden. Sedan 

finns det även oberoende variabler, detta är faktorer som kan förklara det vi undersöker, till 

exempel ålder eller kön (Holme & Solvang, 1991). Enkäten är uppbyggd kring tre huvudfrågor, 

där påverkansfaktorer, metoder samt kravnivåer och kriterier behandlas. De tre sistnämnda är 

de beroende variablerna. Dessa beroende variabler har jag testat om de påverkas av de 

oberoende variablerna; storlek, skattesats, politiskt styre, mål samt NPM. Eftersom det inte 

finns någon direkt forskning för kommuner är detta faktorer som jag, utifrån teorin om företag, 

anser kan påverka kommunernas val av metoder, kravnivåer, kriterier och faser.   

 

Faktorerna har översatts till variabler. I studien används dikotoma-, kvot/intervall-, nominal- 

samt ordinalvariabler, vilka har kodats för att kunna utföra statistiska analyser. En dikotom 

variabel har enbart två svarsalternativ till exempel ja eller nej, dessa har kodats med 1 och 2. 

Om kodningen varit 0 och 1 som är den vanligaste kodningen, kan detta förväxlas med 

blanksvar (Dahmström, 2011). Kvot- och intervallvariabler har lika stora avstånd mellan 

kategorierna. Däremot skiljer det lite mellan variablerna, kvotvariabler har en nollpunkt, vilket 

en intervallvariabel inte har. Nominalvariabler är variabler där svarsalternativen inte kan 

rangordnas, dessa har kodats med siffor, från ett och uppåt. Den sista variabeln är 

ordinalvariabler och här kan svarsalternativen rangordnas, men avståndet mellan varje 

alternativ är inte lika stort. Dessa har kodats med siffror från ett och uppåt (Bryman & Bell, 

2005, s256).       

 

Fråga 1 och 2 

För att få reda på vilka kommuner som har svarat på enkäten, för att kunna skicka ut påminnelse 

ställdes frågan ”Vilken kommun representerar du?”.  Denna fråga kommer inte analyseras 

vidare i studien. Eftersom det genom förstudien framkom att det inte alltid är ekonomichefen 

som besitter störst kunskap angående investeringsbesluten, ställdes frågan ”Vilken befattning 

har du?”.  
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Fråga 3 

Segelod (1986)  har i sin studie kommit fram till att investeringar påverkas av tillgången på 

finansiella medel. Eftersom den främsta intäkten i kommuner är skatteintäkter ansågs 

skattesatsen vara en oberoende variabel som kan komma att påverka kommunerna vid 

investeringsbeslut. Även Fjertorp (2010) visar i sin studie att beskattningen och storleken på 

skattesatsen påverkar investeringsbeslut.   

 

För att ta reda på vilken skattesats som kommunerna använde sig av ställdes frågan; ”Vilken 

kommunal skattesats har ni?” I svarsalternativen utgick jag från statistiska centralbyråns 

information om vilken skattesats som är genomsnittet i kommunerna, denna ligger på 

20,71procent.  Jag utgick sedan ifrån att normal nivå på skattesatsen är 20-21 procent, låg 

skattesats är lägre än 20 och hög skattesats är högre än 21. Detta är en ordinalvariabel och har 

kodats genom att lägre än 20 procent = 1, 20-21 procent = 2 och högre än 21 procent = 3.  

 

Fråga 4 

Tidigare studie av Fisher (1998) och Arwidi & Yard (1986) visar på att storleken på en 

organisation kan påverka designen och användandet av olika system respektive kalkylräntans 

storlek. Jag behövde i min studie använda mig av en definition på hur storleken för en kommun 

bestäms. Jag har i likhet med SKLs definition utgått från att storstäder har över 200 000 invånare 

och att större städer har mellan 50 000 och 200 000 invånare. För mindre kommuner utgår jag 

ifrån att dessa har ett invånarantal under 50 000 stycken.  

 

För att ta reda på vilken storlek kommunen har ställdes frågan: ”Hur många invånare har 

kommunen?”.  Tre svarsalternativ presenterades; Över 200 000, 50 000 – 200 000 samt under 

50 000. Detta är en oberoende variabel då storleken på kommunen kan komma att påverka 

genomförandet av investeringsbesluten. Detta är en ordinalvariabel, vilken har kodats med 1för 

alternativet ”över 200 000”, 2 för svarsalternativet ”50 000 – 200 000 ”invånare och 3 för 

alternativet ”under 50 000” invånare.  

 

Fråga 5,6 och 7 

Många av tidigare studier visar att organisationen påverkar investeringsbeslut (Arwidi & Yard, 

1986; Alpenberg & Karlsson, 2005; Fisher, 1998; Fjertorp, 2010). Arwidi & Yard (1986) menar 

att organisationsformen påverkar, medan Alpenberg & Karlsson (2005) visar på att ägarformen 
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av ett företag innebär skillnader i investeringsbesluten. Fisher (1998) menar att 

organisationsstrukturen påverkar design och användande av olika system och Baber, ur Fjertorp 

(2010) skriver att en faktor som kan påverka investeringsbesluten är den politiska faktorn, hur 

ofta kommunen byter styre men också hur många partier som delar på makten, om flera partier 

så kan detta skapa konkurrens och på så vis påverka investeringsbesluten. Det ansågs därför av 

intresse att ta reda på om metoder, kravnivåer och kriterier påverkas av hur många partier som 

har makten i kommunen. Därför ställdes frågan: ”Hur många partier delar på makten i 

kommunen?” Detta är en öppen fråga och en intervallvariabel med lika stora avstånd mellan 

svarsalternativen. Det var även av intresse att studera vilket politiskt block som styrde innan 

valet 2014 och hur styrningen ser ut idag för att kunna avgöra stabiliteten i styrningen. Detta är 

två stycken nominalvariabler som kodats enligt följande; Alliansen kodades med 1, Rödgröna 

kodades med 2 och blocköverskridande kodades med 3. En ny variabel skapades som visade på 

om kommunen bytte styre eller inte vid valet 2014, om kommunen bytte styre kodades med 1. 

Bytte de inte styre kodades det med 2.   

 

Fråga 8  

Lane (2000) beskriver att New public management (NPM) är ett begrepp som innebär ett 

förändrat synsätt för hur offentlig verksamhet ska styras. Offentliga organisationer ska förändra 

sitt synsätt till ett mer företagslikt, när det gäller styrnings- och ledningsmetoder. Det 

traditionella arbetssättet ska bytas ut och den privata sektorns arbetsmetoder ska anammas 

(Lane, 2000). Agevall (2005) menar att effektivitet och bättre hushållning med resurserna 

hamnar i fokus för kommuner som anammar filosofin. Eftersom NPM påverkar företagens 

ekonomi- och verksamhetsstyrning borde filosofin även påverka investeringsbedömningen. 

Finns det några samband mellan att företag anammat NPM och att de använder metoder, 

kravnivåer och kriterier som liknar företagen? Blomberg (2004) visar i sin studie hur kommuner 

anammat NPM. Utifrån dessa utformades en fråga där respondenten fick svara på att ett antal 

påståenden för att ta reda på om kommunen anammat NPM-filosofin. Respondenten fick svara 

på i vilken omfattning de ansåg att påståendena stämde överens med deras organisation. Inte 

alls kodades med 1 och i mycket stor omfattning kodades med 5. Eftersom varje påstående blev 

en egen variabel skapade jag en ny variabel med ett medelvärde för de svar varje respondent 

svarat. Ett högt medelvärde, över 3, innebär att kommunen har börjat använda sig av mer 

företagslika metoder vilket sedan kan analyseras med vilka metoder och kriterier kommunen 



   

164 
 

använder sig av vid investeringsbeslut för att se om det finns något samband mellan NPM-

transformeringen och mer företagslika kalkylmetoder och kriterier.  

 

Fråga 9 och 10 

Alpenberg och Karlsson (2005) skriver att finansiella mål och mått påverkar vilka 

utvärderingskriterier som väljs vid investeringsbeslut. Jag ville därför studera om de mål och 

mått kommunerna har, påverkar deras val av kriterier. Är målen av mer kvantitativ karaktär bör 

även kvantitativa kriterier vara av större vikt vid beslut. Är målen däremot av mer kvalitativ 

karaktär bör kvalitativa kriterier vara av större vikt vid beslut.  

 

Målen är en oberoende variabel och kan komma att påverka kommunens val av 

utvärderingskriterier. Jag valde att utgå ifrån Karlskrona kommuns årsredovisning, för att ta 

farm svarsalternativ, där de tar upp mål de har, kategoriserade i olika grupper. Denna variabel 

kodades som en dikotom variabel där varje mål blev en egen variabel. Om målet fanns hos en 

kommun kodades det med 1 och om målet inte fanns kodades det med 2.   

 

Fjertorp (2010) skriver att det är organisationens mål som bör vara grunden för beslutsfattandet. 

Därför ansågs det även av intresse att ställa frågan: ” Används dessa mål som underlag för 

investeringsbeslut?”. Detta är en dikotom variabel som kodats med 1 för ja och 2 för nej.  

 

Fråga 11 och 12 

Almqvist (2006) beskriver att NPM handlar om kontroll, kontrakt och konkurrens. Enligt 

Segelod (2005) finns det i större företag riktlinjer för hur beslutsprocessen ska se ut. Syftet med 

investeringsmanualer är att ge underlag för att rangordna investeringar, ytterligare ett syfte är 

att skapa enhetliga principer för att utvärdera olika investeringar. Investeringsmanualen bidrar 

till bättre strategisk planering och kontroll samt skapas ett gemensamt språk för 

investeringsfrågor. Manualen ska fungera som riktlinje för att jämföra mellan olika projekt, den 

ses som ett formellt kontrollmedel (Segelod, 2005, Ur Sandahl & Sjögren, 2005). Även genom 

förstudien fanns tecken på att rutinerna användes för att skapa kontroll. Det är därför av intresse 

att studera om investeringsrutiner kan vara ett resultat av att kommuner anammat NPM. Därför 

ställdes frågan: ”Har kommunen en formaliserad investeringsrutin?”. Detta är en dikotom 

variabel som kodats med 1 för ja och 2 för nej. Segelod (2005) skriver att rutinerna ska innehålla 

information om på vilka nivåer i företaget som olika beslut får fattas. Andra delar som bör 
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inkluderas i rutinunderlaget är bland annat vad som ska beslutas, vilka underlag som krävs 

(Oresten & Löfvenberg, 1998), vilka kriterier som ska användas samt hur intäkter och kostnader 

ska beräknas. Det inkluderades därför ett öppet svarsalternativ i fråga 11: ”Om ja, vad består 

den av?”. För den öppna frågan skapades sedan en ny variabel för om det är en omfattande rutin 

(kodades 1) eller en enklare rutin (kodades 2). En mer omfattande rutin innebär att det finns 

riktlinjer för flera delar/hela beslutsprocessen medan det för en enklare rutin enbart finns 

riktlinjer för någon enstaka del av processen.   

 

För att kunna analysera den politiska påverkan på investeringsbesluten ställdes även frågan: 

”Ändras den formaliserade rutinen vid skifte av politiskt styre?”. Detta är en dikotom variabel 

som kodats med 1 för ja och 2 för nej.  

 

Fråga 13 

Utifrån förstudien har jag fått information om att investeringsbeslut kan initieras både ute i 

verksamheten men även av politiker och tjänstemän. Jag ansåg det därför intressant att studera 

om beslutet påverkas av var idén uppkom. Jag vill få svar på om sannolikheten för positiva 

beslut ökar eller minskar beroende på var i organisationen idéerna initieras. Utifrån detta 

ställdes frågorna: ”Ökar eller minskar sannolikheten för att ett positivt beslut fattas om 

investeringsidén initieras ute i verksamheten samt ökar eller minskar sannolikheten för att ett 

positivt beslut fattas om investeringsidén initieras centralt i kommunen?”. Respondenten fick 

sedan kryssa för om det ökar eller minskar för respektive fråga. Denna gjordes till en variabel 

för ute i verksamheten och en för centralt i kommunen. Detta är dikotoma variabler där ökar 

kodats med 1 och minskar kodats med 2. En ny variabel utformades också för att mäta om det 

spelar någon roll var investeringen initieras för att få positiva beslut. Jag utgick ifrån svaren på 

de första frågorna. Om de svarat ökar på båda så spelar det ingen roll var initieringen sker utan 

det är lika stor chans till positiva beslut i båda fallen. Om det är störst chans för positiva beslut 

om investeringen initierats; ute i verksamheten kodades med 1, centralt i kommunen kodades 

med 2 och om det inte spelar någon roll var initiering sker kodades med 3.  

 

Fråga 14-21 

Fråga 14-21 hanterar den beroende variabeln ”metoder”. Här studeras vilka metoder som 

används, vilka som är viktigast, om fler metoder används tillsammans samt om reala eller 

nominella kalkyler används av kommunerna. Genom fråga 14 ska jag studera vilken eller vilka 
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kalkylmetoder som används i de svenska kommunerna. Det finns en mängd olika studier som 

har visat på den historiska användningen av kalkylmetoder (Renck, 1966; Rosenblatt & Jucker, 

1979; Klammer & Walker, 1984; Sandahl & Sjögren, 2003). Studierna visar att 

återbetalningsmetoden är vanlig, men även nuvärdesmetoden och internräntemetoden. I 

studierna används flera olika metoder och jag har därför i mina svarsalternativ utgått från som 

är mest vanliga. Här omvandlades varje svarsalternativ till en egen variabel, som sedan kodades 

som en dikotom variabel. Om metoden användes kodades den med 1 och om den inte användes 

kodades den med 2. Kalkylmetoder: Återbetalningsmetoden (Payback method), Diskonterad 

återbetalningsmetod (Discounted payback method), Nuvärdes-metoden (Net present value), 

Internräntemetoden (Internal rate of return), Annuitetsmetoden/årskostnadsmetoden (Annuity 

method), Ingen kalkyl och Annan kalkylmetod. Andra metoder som dök upp var 

livscykelkostnad, alternativkostnad, kostnader och intäkter samt att det är i bolagen som 

beräkningar genomförs.   

 

Fråga 15 är en följdfråga av den tidigare frågan. Om respondenten i den tidigare frågan kryssade 

i fler metoder som alternativ, vill jag här att de kryssar för den metod som är den vanligaste. 

Detta är en nominalvariabel och kodades enligt följande: 1= Återbetalningsmetoden (Payback 

method), 2= Diskonterad återbetalningsmetod (Discounted payback method), 3 = Nuvärdes-

metoden (Net present value), 4=Internräntemetoden (Internal rate of return), 5= 

Annuitetsmetoden/årskostnadsmetoden (Annuity method), 6= Ingen kalkyl och 7= Annan 

kalkylmetod. Här skapades även ytterligare en variabel där jag delade in svaren i två alternativ: 

Kalkyler används (kod: 1) och kalkyler används inte (kod: 2). Detta för att vidare kunna 

analysera om det finns någon koppling mellan grad av NPM och användandet av företagslika 

metoder.  

 

Klammer & Walker (1984) visar i sin studie att de flesta företagen använder mer än en 

kalkylmetod vid investeringsbeslut. De visar också att majoriteten använder 

diskonteringsmetoder som primär metod. Även Rosenblatt & Jucker (1979)  visar i sin studie 

att mer än en metod ofta används och att användningen av återbetalningsmetoden har minskat 

samt att den nu främst används som ett komplement till andra metoder. Även Pike (1988) visar 

i sin studie att en kombination av metoder är att föredra bland företag, då han ställde frågan om 

vilka metoder som används tillsammans.  För att ta reda på hur det ser ut i kommuner ställdes 

fråga 16: ”Om mer än en kalkylmetod används vid ett investeringsbeslut av kommunala 
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byggnader: Vilka metoder används tillsammans? Rangordna kalkylmetoderna enligt deras 

betydelse, rangordna max 3 stycken.” Jag ansåg det av intresse att ta reda på om kommuner 

använder flera olika kalkylmetoder vid investeringsbeslut och i så fall även vilken metod som 

anses primär (kodades med 1), sekundär (kodades med 2) samt tertiär (kodades med 3). Gitman 

& Forrester (1977) ställde en liknande fråga i sin studie då de ville ta reda på vilken metod som 

företagen ansåg som primär. För denna fråga skapades tre olika variabler; en där jag studerade 

vilka som kryssat för mer än en kalkylmetod (kodades med 1), enbart en metod (kodades med 

2) eller ingen kalkylmetod (kodades med 3). Detta då vissa bara fyllt i nummer ett och sedan 

ingen nummer två. Det fanns även kommuner som enbart kryssat för ingen kalkyl om nummer 

ett och då ansågs det att de inte använder kalkyler alls. Därefter skapades en variabel för vilken 

kalkylmetod respondenterna valt som nummer ett och en variabel för nummer två. När 

variabeln för nummer ett skapades togs de svar bort där respondenten enbart kryssat för ingen 

kalkyl som nummer ett. Däremot kan inte alla de som svarat ”ingen kalkyl” tas bort då det i 

vissa kommuner kan vara så att det i första hand utgår ifrån ingen kalkyl vid investeringsbeslut, 

alltså att icke-finansiella kriterier används först, för att sedan kompletteras med 

kalkylberäkningar. För de som kryssat i ”ingen kalkyl” som nummer två och sedan inget som 

nummer tre, togs också svaren bort. Kodningen på dessa två variabler var: 1= 

Återbetalningsmetoden (Payback method), 2= Diskonterad återbetalningsmetod (Discounted 

payback method), 3 = Nuvärdes-metoden (Net present value), 4=Internräntemetoden (Internal 

rate of return), 5= Annuitetsmetoden/årskostnadsmetoden (Annuity method), 6= Ingen kalkyl 

och 7= Annan kalkylmetod. 

 

Jag var intresserad av att få svar på om kommunen genomför någon form av analys för att 

undersöka ifall beräkningarna är känsliga för förändringar i de olika kalkylvariablerna 

(känslighetsanalys). Jag vill även få svar på om kommunen genomför analyser för att se till 

olika scenarier i framtiden, för att se hur investeringen kan utvecklas (scenarioanalys). 

Användning av detta visar på en mognad i organisationen.  Utifrån detta ställdes fråga 17: ”Som 

underlag för investeringsbeslut, använder kommunen: känslighetsanalys, scenarioanalys?”. 

Hsiao & Smith, (1978) beskriver att känslighetsanalysen används för att undersöka om 

resultaten från kalkylberäkningarna är känsliga för förändringar av vissa variabler och 

förutsättningar. Scenarioanalysen används enligt Ross et.al, (2008) för att hantera bristerna med 

nuvärdesberäkningar, för att se till justeringar som kan genomföras efter att investeringen 
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accepterats. Varje metod gjordes till en egen variabel, en dikotom variabel, för att studera om 

metoden används eller inte används. Kodning enligt följande: 1= ja, 2=nej.  

 

Ljung & Högberg (1999) menar att uppskattningarna av variabler som används i 

beslutsfattandet är långt ifrån perfekta och snarare förenklade modeller av verkligheten. Ofta 

gäller det uppskattningar angående kalkylränta, ekonomisk livslängd, restvärde, storlek på 

investeringen samt storleken på in- och utbetalningar. Det var därför av intresse att studera om 

vilka olika variabler som simuleras i de kommuner som använder känslighetsanalyser. Följande 

fråga ställdes: ”Om kommunen använder sig av känslighetsanalyser, vilka variabler är det som 

simuleras?”. Svarsalternativen till den andra frågan valdes utifrån de förslag som Ljung & 

Högberg (1999) ger. Här omvandlades varje svarsalternativ till en egen variabel, som sedan 

kodades som en dikotom variabel. Om variabeln simuleras kodades den med 1 och om den inte 

simuleras kodades den med 2.  Svarsalternativen var följande: kalkylränta, ekonomisk 

livslängd, storleken på inbetalningar, storleken på utbetalningar, restvärde samt storlek på 

investeringen.   

 

Löfsten (2002) och Brealey et al. (1997) visar genom tidigare forskning att kalkylräntan för 

kommuner bör vara en ränta beräknad innan skatt på kassaflöden innan skatt. Genom fråga 19 

vill jag därför ta reda på om kommunerna någon gång beaktat skatteeffekten vid 

investeringsbeslut. Detta är en dikotom variabel där ja kodats med 1 och nej kodats med 2. 

Även ett öppet alternativ finns om respondenten svara ja, nämligen ”om ja, i så fall när?”.  

 

Ljung & Högberg (1999) beskriver skillnaden på nominella och reala kalkyler och utifrån 

förstudien fick jag vetskap om att det är av intresse att ta reda på vilken typ av kalkyl som bör 

användas. Fråga 20 utformades därför på följande sätt: ”Genomför ni kalkylberäkningar med 

hjälp av: Reala betalningsströmmar och real kalkylränta, nominella betalningsströmmar och 

nominell kalkylränta samt en mix av både realt och nominellt?”. Detta är en nominalvariabel 

som kodats med1,2 respektive 3 för de olika alternativen. Om en mix användes, var det även 

av intresse att ta reda på om det var kalkylräntan eller betalningsströmmarna som var reala. 

Detta är en fråga med ett öppet svar, men med tanke på hur frågan är formulerad kodas 

kalkylräntan med 1 och betalningsströmmarna med 2.  
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Fråga 22-30 

Fråga 22-30 behandlar den beroende variabeln ”kravnivåer”. Chan (2004) beskriver i sin studie 

att ett vanligt finansiellt krav är en förutbestämd kalkylränta. Samtidigt som Sandahl & Sjögren 

(2003) skriver att återbetalningstiden också är ett vanligt förekommande krav. Fråga 22-25 

behandlar kalkylränta och fråga 25-29 behandlar återbetalningstiden.  

 

Yard (1991) och Löfsten (2002) menar att oftast används och bör en och samma kalkylränta 

användas för alla investeringar. Därför ställdes frågan: ”Används en standardnivå på 

kalkylränta för alla investeringar?” för att ta reda om användandet i kommuner överensstämmer 

med teorin. Detta är en dikotom variabel som kodades med 1 för ja och 2 för nej. Alpenberg & 

Karlsson (2005) skriver att en vanlig kravnivå då skatt inte beaktats är 15-20 procent, medan 

nivån sjunker till 5-10 procent då organisationerna tar hänsyn till skatt. Löfsten (2002) skriver 

att reala kalkylräntor i kommuner oftast ligger på en nivå som understiger 10 procent, samtidigt 

som det Svenska kommunförbundet rekommenderar en real ränta på fyra procent. Utifrån detta 

ställdes frågan: ”Vilken nivå använder kommunen på kalkylräntan?”. Samma fråga ställdes av 

Gitman & Forrester (1977) som i sin studie använde en uppdelning på svarsalternativ enligt: 

under fem, 5-10 procent, 10-15 procent, 15-20 procent och över 20 procent.  Däremot 

överlappar dessa svarsalternativ, vilket kan skapa problem för respondenten, om denne till 

exempel har en kalkylränta på 10 procent finns det två alternativ att välja. Därför väljer jag att 

i min enkät använda ett öppet svarsalternativ där respondenten i numeriska värden får fylla i 

svaret. Detta ansågs mest lämpligt då det är viktigt att inte förstöra materialet genom att 

kategorisera redan från början. Detta är möjligt i ett senare skede om det behövs. Detta blir en 

kvotvariabel.   

 

Arwidi & Yard beskriver i Hägg och Segelod (1992) att de vanligaste sätten för att bestämma 

kalkylräntan är baserat på kapitalkostnaden och metoder som används är WACC-modellen 

(Weighted average cost of capital) eller CAPM (Capital Asset Pricing Model). I en tidigare 

studie beskriver Arwidi & Yard (1986 s.118) fyra huvudkategorier för hur kalkylräntan bestäms 

i företag. Samtidigt som en studie från Rosenblatt & Jucker (1979) belyser fyra andra sätt som 

räntan bestäms genom. För att få reda på hur kommuner fastställer sin kalkylränta ställde jag 

frågan: ”Hur fastställs kalkylräntan?”. Jag utgick sedan från alternativen i de tidigare studierna 

för att definiera svarsalternativen. Ett öppet svarsalternativ fick avsluta då vissa kommuner 

kanske gör på annat sätt än teorin beskriver. Från detta alternativ uppkom ett vanligt svar: ”I 
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grunden SKL, med viss justering”. Detta är en nominalvariabel som gjordes om till dikotoma 

variabler för varje alternativ med kodningen 1 om alternativet används och 2 om det inte 

används.  

1. Som alternativkostnaden för kapitalet, avkastningen på en jämförbar investering. 

2. Som ett vägt genomsnitt av räntan på skulder och avkastningskravet på eget kapital 

(WACC, Weighted average cost of capital) 

3. Räntabiliteten på eget kapital, (CAPM, Capital Asset Pricing Model) 

4. Marknadsräntan för lån är grunden för kalkylräntan, med hänsyn till riskpremie. 

5. Marknadsräntan för lån är grunden för kalkylräntan, utan hänsyn till riskpremie. 

6. Kalkylräntan ses som praxis och är resultatet av en antagen lämplig nivå. 

7. Svenska kommunförbundets rekommendation. 

8. I grunden SKL, med viss justering 

9. Annat.  

Två av de alternativ som tagits upp i teorin var även av ett sådant slag att de inte är grunden för 

kalkylräntan utan att de snarare påverkar fastställandet. Därför ställdes fråga 25: ”I vilken 

omfattning påverkar soliditetsmål fastställandet av kalkylräntan och i vilken omfattning 

påverkar det att en begränsad investeringsvolym ska fördelas baserat på kalkylräntan, och att 

kalkylräntan därför sätts baserat på en gissning om att ett visst krav motsvarar en viss 

investeringsvolym?”. Detta är en nominalvariabel med tre olika svarsalternativ som kodats med 

1=inte alls, 2=i liten omfattning samt 3=i stor omfattning.   

 

Sandahl & Sjögren (2003) föreslår i sin studie tre olika sätt för hur återbetalningskravet används 

i företag; antingen genom en standardiserad återbetalningstid för alla typer av investeringar, 

eller att olika återbetalningstider används för olika projekt. Ett sista sätt de beskriver är att 

företag kan ha olika standards för olika typer av projekt. För att få svar på hur kommuner 

använder sig av återbetalningstiden ställdes fråga 26: ”Viken princip gäller vid fastställandet av 

återbetalningstiden i kommunen?”. Jag utgick här från de alternativ som Sandahl och Sjögren 

föreslog i sin studie. Kodningen har skett genom att ”en standard för alla typer av investeringar” 

kodats med 1, ”olika standarder för olika typer av projekt, t.ex. en standard för nyinvesteringar” 

kodats med 2 och ”enskild återbetalningstid för enskild investering” kodats med 3.  
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Sandahl och Sjögren (2003) visar också i sin studie att företag med ett standardiserat krav har 

en återbetalningstid på 2.8 år, det kortaste kravet är ett år och längsta är fem. De som inte 

använder en standardtid accepterar längre återbetalningstid. Detta stärks av det Alpenberg & 

Karlsson konstaterar från tidigare forskning (Yard, 1987; Andersson 1994; Segelod 1986). De 

fann att kraven på återbetalningstid varierar mellan ett och tre år. Vanliga maxgränser på 

återbetalningstiden, enligt Bierman & Smidt (1966 s.21) är två, tre, fyra eller fem år. Genom 

frågorna 27 och 28 ska jag få svar på vad kommuner använder för tak på återbetalningstiden. 

En fråga utformades för de kommuner som har en standardnivå för alla typer av investeringar 

och en fråga utformades för de kommuner som har ett standardiserat krav för olika typer av 

projekt, i detta fall nyinvesteringar i byggnader. Detta är en kvotvariabel då avstånden mellan 

varje år är lika stora och det finns ingen nollpunkt. Ytterligare en variabel skapades här då 

flertalet kommuner svarade med bokstäver och att de utgår ifrån avskrivningarna. För att kunna 

analysera återbetalningstiden och för att kunna få fram ett medelvärde och typsnitt var denna 

nya variabel ett måste. Den kodades med 1 för om avskrivningstiden används. För resterande 

respondenter behölls svaren som ”missing value”.   

 

Yard (2001 s.77) beskriver att när företag använder sig av den diskonterade återbetalningstiden 

bör den ekonomiska livslängden vara grunden för kravet på återbetalning. Utifrån detta ville 

jag studera om så var fallet i kommunerna. Därför ställdes frågan: ” Om principen för 

diskonterad återbetalningstid tillämpas, används ekonomisk livslängd?”. Vilket är en dikotom 

variabel med två alternativ, ja eller nej. Ja kodades med 1 och nej kodades med 2.  

 

För att få reda på om kommuner använder sig av andra typer av krav, som inte framkommer i 

teorin, ställdes frågan: ”Finns det andra finansiella krav som ställs på investeringar i 

nybyggnationer av byggnader, utöver de som uttrycks i kalkylen, till exempel lönsamhetsmått, 

volymmått?”.  Detta är en dikotom variabel som kodats med 1 för ja och 2 för nej. En följdfråga 

ställdes till de som svarade ja, nämligen: ”Om ja, vilka andra krav ställs?”. Denna fråga behölls 

öppen och analyserades enbart kvalitativt.    

 

Fråga 31-33  

Frågorna 31-33 behandlar den beroende variabeln ”kriterier”. Fjertorp (2010) beskriver att det 

i kommunal verksamhet kan vara användbart med kalkyler, för att se till de ekonomiska 

konsekvenserna av investeringen och för att finna den mest fördelaktiga investeringen rent 
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ekonomiskt.  Vidare poängterar han att andra faktorer än rent ekonomiska borde vara av intresse 

i kommuner då dessa inte stävar efter vinster. Tidigare forskning visar på att det är viktigt att 

studera andra faktorer än enbart de finansiella. Alkaraan och Northcott (2007) skriver att det är 

viktigt att se till organisationens mål och strategi, vilket även Fjertorp(2010) belyser i sin 

avhandling. Frank et al. (2013) poängterar att fokus bör ligga på kvalitets- och funktionskrav 

från användarna, ekonomiska aspekter samt strategiska aspekter, vilket även Shank, (1996) 

belyser i sin studie. Han menar att strategiska konsekvenser som till exempel förlorad 

flexibilitet och sämre arbetsmoral måste övervägas vid investeringsbeslut. Statens industriverk 

(1983) visar i en studie att lagstiftning och miljökrav kan vara faktorer som organisationer måste 

utgå ifrån när de fattar investeringsbeslut. En studie gjord av Oresten & Löfvenberg (1998) 

pekar på sex olika faktorer som organisationer kan överväga vid investeringsbeslut: geografiskt 

läge, ändamålenslighet, flexibilitet av byggnadens användning, utnyttjande, inre miljö och 

tillgänglighet. Chan (2004) har i sin studie om kanadensiska kommuner tagit fram fem olika 

kriterier för underlag till beslut: hälso- och säkerhetsaspekter, pengabesparing, upprätthållande 

av tillgångars kapacitet, tillväxtrelaterade behov samt serviceförbättringar. Även Mules & 

Dwyer (2005) pekar på att investeringar kan innebära ökad turism, positiv imagepåverkan samt 

störning av invånarnas livsstil till exempel på grund av buller, vilket kan vara aspekter att se till 

när prioriteringar ska göras. Jag har i enkäten utgått ifrån dessa faktorer när jag ställt fråga 31 

om vilka kriterier som anses viktiga vid rangordning av investeringar. Varje alternativ ses som 

en variabel och respondenten ska kryssa för vilken vikt de lägger på de olika svarsalternativen, 

1=inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt. Ett högt medelvärde på varje kriterium, över tre, 

innebär att kriteriet är vanligt förekommande vid rangordning av investeringar. Jag skapade 

även en ny variabel med ett genomsnittligt värde för alla kriterierna, för varje respondent som 

hade besvarat majoriteten av alternativen. Jag uteslöt alternativet ”annat” från genomsnittet då 

svarsfrekvensen var väldigt låg, enbart 20 respondenter svarade på den och kommentarerna var 

främst kommentarer till frågan och inte några ytterligare mål. Ett högt medelvärde innebär att 

kommunen använder många icke-finansiella kriterier och lägger stor vikt vid dessa. Detta ska 

sedan vidare analyseras mot andra oberoende variabler.   

 

Med tanke på den tidigare forskningen (Fjertorp, 2010; Frank et. al., 2013; Adler, 2000; 

Bergknut et. al. 1993) som beskriver att både finansiella kriterier och icke-finansiella kriterier 

bör användas vid investeringsbeslut var det av intresse att studera om båda faktorerna används 

samt vilken vikt kommunerna lägger på de olika faktorerna. Enkäten innehöll därför en fråga, 
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fråga 32; ”Hur skulle du klassificera vikten av icke-finansiella vs. finansiella kriterier  och krav 

vid investeringsbeslut?” Sandahl & Sjögren (2003) använde sig av en liknande fråga i sin 

undersökning. Svarskategorierna utgår från en femgradig skala från 1-5 där 1= inte alls viktigt 

och 5 = avgörande för beslutet. Ett högt medelvärde, över tre, på en faktor indikerar på att denna 

faktor är avgörande och mest viktig vid beslut. 

 

Fråga 33 ställdes för att få ytterligare ett svar på om de finansiella eller icke-finansiella 

faktorerna är avgörande och hur kommunen använder de olika kriterierna. Om en organisation 

säger sig ha en kalkylränta som kravnivå ska en investering som inte uppnår positivt nuvärde 

inte genomföras (Ljung & Högberg, 1999). En fråga ställdes därför för att få svar på om det är 

så att om en kommun har en kravnivå för en kalkylränta, används denna alltid som krav framför 

andra aspekter, eller kan det negativa nuvärdet förbises på grund av att andra faktorer anses 

viktigare. Detta är en dikotom variabel som kodats med 1 för ja och 2 för nej.   

 

Fråga 34 

Förstudien visar på att uppföljningsfasen är en viktig del av investeringsprocessen. Även 

Alpenberg & Karlsson (2005) poängterar att vissa författare adderar uppföljningsfasen till 

Bowers tre faser för investeringsbeslut. Det var därför av intresse att ställa frågan: ”Genomförs 

uppföljning av investeringarna?”. Detta är en dikotom variabel som kodats med 1 för ja och 2 

för nej.  En följdfråga ställdes sedan: ”om ja, vad följs upp?”.  

 

Fråga 35 

En sista fråga ställdes angående vad kommunen tycker om sin beslutsprocess. Här fick 

respondenten kryssa för det alternativ de tyckte passade in bäst på dem utifrån följande 

alternativ: Mycket bra, Bra, Varken bra eller dålig, Dålig, Mycket dålig. Detta är en 

ordinalvariabel som kodats med siffrorna 1-5. Genom denna fråga kan jag till exempel se vilken 

kalkylmetod som är vanligast för de kommuner som tycker bra om sin beslutsprocess, vilket 

kan ge ett bra underlag för förbättringsförslagen till Karlskrona kommun.  

 

Fråga 36 

Fråga 36 var en avslutande fråga, där respondenten fick fylla i sin mailadress om de önskar få 

resultatet när studien är färdigt och även om de önskar vara med i utlottningen av trisslotter som 

tack för att de medverkat i studien.  
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Fråga Författare + år  Avsnitt 

1. Vilken kommun representerar du?   

2. Vilken befattning har du?   

3. Vilken kommunal skattesats har ni? Segelod (2002), Fjertorp 

(2010) 

4.4.2.2 

4. Hur många invånare har kommunen? Fisher (1998), Arwidi & Yard 

(1986), SKL (2011) 

4.1, 4.4.2.2 

5. Hur många partier delar på makten i 

kommunen?  

Arwidi & Yard (1986), 

Alpenberg & Karlsson 

(2005), Fisher (1998), 

Fjertorp (2010)  

4.4.2.2  

6. Vilket politiskt block styr kommunen? Arwidi & Yard (1986), 

Alpenberg & Karlsson 

(2005), Fisher (1998), 

Fjertorp (2010) 

4.4.2.2  

7. Hur såg det politiska styret ut in valet 

2014? 

Fjertorp (2010) 4.4.2.2  

8. Ett antal frågor ställs där jag vill få svar på 

i vilken omfattning som varje fråga stämmer 

in på varje kommun. Jag vill genom frågan få 

en uppfattning om styrningen av 

verksamheten i kommunen och graden av 

NPM.  

 

Lane (2000), Agevall (2005), 

Blomberg (2004) 

4.2 

9. Vilka mål finns för organisationen?  Alpenberg & Karlsson 

(2005), Karlskrona kommuns 

årsredovisning 2013. 

3.1.1 

10. Används dessa mål som underlag vid 

investeringsbeslut? 

Alpenberg & Karlsson (2005) 4.4.2.2 
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11. Har kommunen en formaliserad 

investeringsrutin?  

Segelod (2005), Oresten & 

Löfvenberg (1998), 

Bengtsson (2015) 

4.4.2.2, 

3.2.2. 

12. Ändras den formaliserade rutinen vid 

skifte av politiskt styre?  

  

13.  Ökar eller minskar sannolikheten för att 

ett positivt beslut fattas om investeringsidén 

initieras ute i verksamheten samt ökar eller 

minskar sannolikheten för att ett positivt 

beslut fattas om investeringsidén initieras 

centralt i kommunen? 

Förstudie Förstudie 

14. Vilken/Vilka värderingsmetoder använder 

kommunen som underlag för 

investeringsbeslut? 

Renck (1966), Rosenblatt & 

Jucker (1979), Klammer & 

Walker (1984), Sandahl & 

Sjögren (2005) 

4.5.1  

15. Om flera kalkylmetoder används och 

användningen varierar, vilken metod är den 

vanligaste?  

Sandahl & Sjögren (2005) 4.5.1  

16. Om mer än en kalkylmetod används vid 

ett investeringsbeslut av kommunala 

byggnader: Vilka metoder används 

tillsammans? Rangordna kalkylmetoderna 

enligt deras betydelse, rangordna max 3 

stycken. 

Klammer & Walker (1984), 

Rosenblatt & Jucker (1979), 

Pike (1988), Gitman & 

Forrester (1977) 

4.5.1 

17. Som underlag för investeringsbeslut, 

använder kommunen: känslighetsanalys, 

scenarioanalys? 

Hsiao & Smith (1978), Ljung 

& Högberg (1999) 

4.5.1 

18. Om kommunen använder sig av 

känslighetsanalyser, vilka variabler är 

det som simuleras? 

Hsiao & Smith (1978), Ljung 

& Högberg (1999) 

4.5.1.7 

19. Finns det tillfällen då kommunen beaktat 

skatteeffekten vid investeringsbeslut? 

Löfsten (2002), Brealey et. al. 

(1997) 

4.5.2.1 
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20. Genomför ni kalkylberäkningarna med 

hjälp av reala eller nominella kalkyler? 

Ljung & Högberg (1999), Per 

(2015) 

4.5.1.8, 

3.1.3  

21. Om en mix av nominellt och realt, är det 

kalkylräntan som är real eller 

betalningsströmmarna? 

 

Ljung & Högberg (1999), Per 

(2015) 

4.5.1.8, 

3.1.3 

22. Används en standardnivå på kalkylräntan 

för alla investeringar? 

Yard (2001), Löfsten (2002) 4.5.2, 

4.5.2.1 

23. Vilken nivå använder kommunen på 

kalkylränta? 

Alpenberg & Karlsson(2005), 

Löfsten (2002), Gitman & 

Forrester (1977) 

4.5.2, 

4.5.2.1 

24.  Hur fastställs kalkylräntan? Arwidi & Yard (1986), 

Rosenblatt & Jucker (1979), 

Löfsten (2002) 

4.5.2 

25. I vilken omfattning påverkar soliditetsmål 

fastställandet av kalkylräntan och i vilken 

omfattning påverkar det att en begränsad 

investeringsvolym ska fördelas baserat på 

kalkylräntan, och att kalkylräntan därför sätts 

baserat på en gissning om att ett visst krav 

motsvarar en viss investeringsvolym? 

 Arwidi & Yard (1986), 

Rosenblatt & Jucker (1979), 

Löfsten (2002) 

4.5.2  

26. Viken princip gäller för fastställandet av 

återbetalningstiden i kommunen? 

Sandahl och Sjögren (2005) 4.5.2 

27. Om en standard för alla typer av 

investeringar, hur många år används för 

återbetalningstiden?  

 

Sandahl & Sjögren (2005), 

Alpenberg & Karlsson 

(2005), Bierman & Smidt 

(1966) 

4.5.2 

28. Om olika standarder för olika typer av 

projekt används, t.ex. en standard för 

nyinvesteringar i byggnader, hur många år 

används som återbetalningstid för 

nyinvesteringar i byggnader? 

Sandahl & Sjögren (2005), 

Alpenberg & Karlsson 

(2005), Bierman & Smidt 

(1966) 

4.5.2 
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29. Om principen för diskonterad 

återbetalningstid tillämpas, används 

ekonomisk livslängd som utgångspunkt? 

Yard (2001) 4.5.2 

30.  Finns de andra finansiella krav som ställs 

på investeringar i nybyggnationer av 

byggnader, utöver de som uttrycks i kalkylen, 

till exempel lönsamhetsmått, volymmått? 

Chan (20049, Sandahl & 

Sjögren (2005) 

4.5.2 

 31. Hur viktiga anses följande kriterier vid 

rangordning av investeringar? 

Mules & Dwyer (2005), 

Fjertorp (2010), Alkaraan och 

Northcott (2007), Frank et. al 

(2013), Shank (1996), Statens 

industriverk (1983), Oresten 

& Löfvenberg (1998), Chan 

(2004) 

4.4.2.2, 

4.5.2.1 

32. Hur skulle du klassificera vikten av icke-

finansiella kriterier vs. finansiella krav vid 

investeringsbeslut? 

 

Fjertorp (2010), Frank et. al. 

(2013), Adler (2000), 

Bergknut et. al (1993), 

Sandahl & Sjögren (2005) 

4.5.3 

33. Om det finns en finansiell kravnivå, 

används denna alltid som krav framför andra 

aspekter vid investeringsbeslut? 

Ljung & Högberg (1999) 4.4.2.2, 

4.5.3 

34. Genomförs uppföljning av 

investeringarna? 

Alpenberg & Karlsson 

(2005), Riktlinjer för 

investeringsbeslut i 

Karlskrona kommun  

4.5.1.3 

35. Vad tycker du om er beslutsprocess?  4.4.2.1, 

3.1.2  

36.  Önskar kommunen vara med i 

utlottningen av trisslotter som tack för att ni 

medverkat i studien? 
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Om Ni vill ta del av resultatet av min studie 

var vänlig fyll i e-mailadress nedan så skickar 

jag den till Er när den är klar.  

 

 

 

  

  

Tabell, bilaga 5 – Operationalisering 
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Bilaga 6 
Bortfallsanalys 

Storstäder = 1 %, Större städer = 18 %, Mindre städer = 81 %. 

Götaland = 43 %, Svealand = 40 %, Norrland = 17 %.  

 
Kommun Storlek Landsdel 

1 Större stad Svealand 

2 Mindre stad Svealand 

3 Mindre stad Götaland 

4 Mindre stad Götaland 

5 Mindre stad Svealand 

6 Mindre stad Svealand 

7 Större stad Svealand 

8 Större stad Svealand 

9 Mindre stad Svealand 

10 Mindre stad Norrland 

11 Mindre stad Götaland 

12 Större stad Svealand 

13 Mindre stad Svealand 

14 Större stad Götaland 

15 Mindre stad Götaland 

16 Mindre stad Svealand 

17 Större stad Svealand 

18 Mindre stad Norrland 

19 Mindre stad Götaland 

20 Mindre stad Svealand 

21 Mindre stad Svealand 

22 Mindre stad Norrland 

23 Mindre stad Götaland 

24 Mindre stad Norrland 

25 Mindre stad Norrland 

26 Mindre stad Svealand 

27 Mindre stad Götaland 

28 Mindre stad Svealand 

29 Mindre stad Svealand 

30 Mindre stad Svealand 

31 Mindre stad Götaland 

32 Mindre stad Svealand 

33 Mindre stad Svealand 

34 Mindre stad Götaland 

35 Mindre stad Svealand 

36 Mindre stad Svealand 

37 Mindre stad Götaland 

38 Mindre stad Götaland 

39 Mindre stad Götaland 

40 Mindre stad Götaland 

41 Mindre stad Götaland 

42 Mindre stad Götaland 

43 Mindre stad Götaland 

44 Mindre stad Götaland 

45 Mindre stad Götaland 

46 Mindre stad Götaland 

47 Mindre stad Götaland 

48 Större stad Götaland 

49 Mindre stad Götaland 
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50 Mindre stad Svealand 

51 Mindre stad Götaland 

52 Mindre stad Götaland 

53 Mindre stad Götaland 

54 Mindre stad Svealand 

55 Mindre stad Götaland 

56 Mindre stad Götaland 

57 Mindre stad Götaland 

58 Mindre stad Svealand 

59 Mindre stad Svealand 

60 Mindre stad Norrland 

61 Mindre stad Svealand 

62 Mindre stad Norrland 

63 Mindre stad Götaland 

64 Större stad Svealand 

65 Större stad Svealand 

66 Mindre stad Götaland 

67 Mindre stad Norrland 

68 Större stad Götaland 

69 Mindre stad Svealand 

70 Mindre stad Götaland 

71 Större stad Götaland 

72 Mindre stad Norrland 

73 Mindre stad Götaland 

74 Större stad Norrland 

75 Mindre stad Norrland 

76 Mindre stad Norrland 

77 Mindre stad Norrland 

78 Större stad Götaland 

79 Mindre stad Götaland 

80 Mindre stad Svealand 

81 Mindre stad Svealand 

82 Storstad Svealand 

83 Större stad Svealand 

84 Större stad Götaland 

85 Större stad Norrland 

86 Mindre stad Svealand 

87 Mindre stad Götaland 

88 Mindre stad Götaland 

89 Mindre stad Svealand 

90 Mindre stad Svealand 

91 Mindre stad Norrland 

92 Mindre stad Svealand 

93 Större stad Norrland 

94 Mindre stad Svealand 

95 Mindre stad Götaland 

96 Mindre stad Svealand 

97 Större stad Svealand 

98 Mindre stad Norrland 

99 Mindre stad Götaland 

100 Mindre stad Svealand 

101 Mindre stad Götaland 

102 Mindre stad Götaland 

 
 

Tabell, bilaga 6 - bortfallsanalys 


