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Sammanfattning 
Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet – Controller  

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2016 

Titel: Från problem till investeringsmöjlighet - konstruktionen och användningen av 

beslutsunderlag vid en kommunal investering 

Författare: Clara Gunnarsson, Minja Lendahl och Fanny Lindberg 

Handledare: Tom Karlsson   

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: Växjö är en av de snabbast växande orterna i Sverige med en hög 

befolkningstillväxt. En hög befolkningstillväxt är dock inte alltid optimalt då kommuner kan ha 

svårt att tillgodose invånarnas behov. Trots den problematiken genomför Växjö kommun stora 

investeringar och satsningar för att öka invånarantalet ytterligare. Vilka underlag kan då utgöra 

en grund för att genomföra en stor investering och hur konstrueras samt används dessa vid 

beslutsfattandet?  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur underlag konstrueras för att fatta beslut vid 

investeringsprocessen gällande investeringen; Pär Lagerkvists skola i Växjö kommun. Vidare är 

syftet att undersöka hur dessa underlag används vid ett beslutsfattande i en kommun och utifrån 

detta dra lärdomar för framtida liknande investeringar inom den offentliga sektorn. Genom detta 

vill vi utveckla kunskap gällande de underlag som upprättas förutom kalkylerna, för att 

undersöka deras betydelse för beslutsfattandet.  

 

Metod: Uppsatsen består av en kvalitativ forskningsstrategi där undersökningsdesignen är en 

fallstudie. Den empiriska studien utgår från semistrukturerade intervjuer och offentliga 

dokument.    

 

Slutsats: Tjänstemännen konstruerar beslutsunderlagen genom att bland annat undersöka 

behovet, nyttan, demografin och ekonomiska konsekvenser. Utifrån underlagen identifieras en 

investeringsmöjlighet. Tjänstemännen presenterar sedan beslutsunderlagen för politikerna för att 

påvisa att det finns tillräckligt med argument för att ett behov av en investering existerar.  

Underlagen skapar därmed bättre förutsättningar för ett bra beslutsfattande.  

 

Nyckelord: Underlag, kommunal investering, investeringsprocess, beslutsfattande 
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Abstract 
Bachelor Thesis (2FE24E),  Degree of Master of Science in Business and 

Economics – Controller, School of Business and Economics at Linnaeus University 

in Växjö  

Title: From problem to investment possibility – the construction and use of basis for a 

municipal investment  

Authors: Clara Gunnarsson, Minja Lendahl and Fanny Lindberg 

Supervisor: Tom Karlsson 

Examiner: Elin Funck 

 

Background and problem: Växjö is one of Sweden’s fastest growing cities, with a rapidly 

increasing population. A high growth rate is, however, not always preferable as it becomes more 

challenging to fulfill the inhabitants’ needs. Despite the mentioned issue, Växjö municipality 

continuously allocates resources and put effort into increasing the population. Considering this, 

what basis can be used to carry out a large investment and how is it constructed and used for 

decision-making?  

 

Purpose: The purpose with the paper is to study the forming of the basis that assists in the 

decision-making process regarding the investment; Pär Lagerkvists school in Växjö 

municipality. Furthermore, the purpose is also to examine how this basis is used to form 

decisions on a municipal level and learn from those for similar future investments within the 

public sector. We want to develop knowledge regarding the foundations that are being upheld 

beyond the calculations, in order to determine their impact on the decision-making. 

 

Method: The paper consists of a qualitative research strategy with a case study as the 

researching method. The empirical study is based on semi-structured interviews and public 

documents.  

 

Conclusion: The officials construct the basis by examining the need, use, demography, and 

economic consequences. Based on those projections an investment opportunity is identified. 

The officials consequently present the politicians with the basis to prove that sufficient 

arguments exist to support the need for an investment. The basis thus creates better 

opportunities for a reasonable decision.  

 

Keywords: Basis, municipal investment, investment process, decision-making
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om beslutsunderlagen vid en investering inom den offentliga 

sektorn. Utgångspunkten är nybyggnationen av Pär Lagerkvists skola i Växjö kommun. 

I följande avsnitt presenteras en kort bakgrund till ämnet. Vidare kommer det att föras 

en problemdiskussion vilket kommer leda till uppsatsens problemformulering och syfte. 

Avsnittet inkluderar även definitioner på de mest centrala begreppen samt uppsatsens 

disposition för att få en tydlig bild över strukturen.  

 

1.1 Bakgrund 
Sveriges kommuner växer mer än någonsin. Enligt Statistiska centralbyrån (2015) 

ökade invånarantalet under år 2013 i 248 av Sveriges 290 kommuner. Av dessa var det 

Stockholm med omnejd som hade snabbast befolkningstillväxt, där Solna var den förort 

vilken hade den högsta tillväxttakten. Enligt Anders Ekegren (Fastighetsvärlden, 2012), 

kommunalråd i Solna, innebär det en ekonomisk ansträngning att vara en ort som växer 

snabbt. Dessa ekonomiska ansträngningar kan exempelvis vara att infrastrukturen inte 

hänger med i samma tillväxttakt samt att det innebär höga initiala kostnader när stora 

investeringar sker. Staden som överraskade var Växjö vilken blev rangordnad på en 

tiondeplats av de snabbast växande orterna när det gäller befolkningstillväxt i Sverige, 

före både storstäderna Lund och Göteborg (Fastighetsvärlden, 2012). 

 

Enligt Fjertorp (2010) påverkas den kommunala verksamheten av befolkningstillväxten. 

Det är inte alltid optimalt med en hög befolkningstillväxt då kommuner möter en 

utmaning i att tillhandahålla service till invånarna. Förändringar kräver resurser och 

varje år gör kommuner omfattande investeringar. Kommunala investeringar utförs med 

syftet att skapa nytta för invånarna. Då kommuner ofta har begränsade resurser krävs en 

god planering och väl förankrade underlag för att investeringar ska vara möjliga att 

genomföra. Hur framställs då väl förankrade underlag? Det finns faktorer som spelar in 

och bör övervägas innan en investering sker. Det är främst befolkningsmässiga, 

ekonomiska, och politiska faktorer (Fjertorp, 2010). 

 

I Växjö pågår satsningar och stora investeringar för att öka invånarantalet ytterligare. 

Enligt Bo Frank (Växjö kommun, 2012), kommunstyrelsens ordförande i Växjö 

planerar staden att inneha 100 000 invånare år 2030. Växjö kommun har i nuläget cirka 

87 000 invånare (Växjö kommun, 2015). För att uppnå målet ska investeringar som 
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skolor, villor och fler bostadshus utföras. Detta ska styras av invånarnas behov och 

efterfrågan. Utöver detta har kommunen som mål att erbjuda attraktiva kunskapsmiljöer 

och på så sätt locka företag att etablera sig i staden (Växjö kommun, 2012).  

 

Begreppet investering kan definieras på flera olika sätt. Enligt Fjertorp (2010) är en av 

definitionerna; förhoppning om framtida avkastning genom en satsning av ekonomiskt 

värde. Investeringsbeslutet ska grundas på en långsiktig plan angående vad resurserna 

ska användas till, det handlar därför inte om en förändring på kort sikt (Högberg & 

Ljung, 2007). Det har utförts forskning gällande investeringsprocessen och dess beslut. 

En av forskarna är Bower (1970) vars studier utgör en stor grund för fortsatt forskning 

inom detta område. Enligt Bower (1970) kan investeringsprocessen och framtagandet av 

underlag fördelas i tre olika faser. Den första kallas initieringsfasen, den andra 

bedömningsfasen och den tredje beslutsfasen. Faserna följer en systematisk ordning, 

men kan variera beroende på bransch eller omgivning. Investeringsprocessen kan 

exempelvis se helt annorlunda ut när det gäller offentlig sektor, jämfört med privat 

sektor. Studien avgränsas till den offentliga sektorn för att undersöka underlaget för 

beslutsfattandet i investeringsprocessen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Som tidigare nämnts är definitionen på en investering; förhoppning om framtida 

avkastning (Fjertorp, 2010). De satsningar som en investering innebär, är grunden för 

att en verksamhet på lång sikt ska kunna utvecklas och drivas vidare. Genom en 

investering kan en planerad prestanda behållas, vilket gör att framtida mål kan uppfyllas 

(Högberg & Ljung, 2007). Mycket litteratur och forskning fokuserar på att vinst anses 

vara det centrala målet vid en investeringsbedömning. Exempelvis hävdar Yard (2001) 

att en finansiell utvärdering är det enda underlaget som bedöms när ett beslut om en 

investering ska fattas. Även Fjertorp (2010) påstår att det viktigaste vid en 

investeringsbedömning i en vinstsyftande organisation, är den vinst investeringen kan 

generera. En investeringsbedömning utförs för att skapa beslutsunderlag till 

investeringsprocessen. Den formella investeringsprocessen inleds med att klargöra vilka 

mål investeringen ska uppfylla. Utifrån detta är nästa steg att välja ett tillvägagångssätt 

för hur målet ska uppnås (Dean, 1951).  
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Lönsamhetsmålet är den del som diskuteras i störst utsträckning av forskare (Yard, 

2001; Fjertorp, 2010). Däremot finns det begränsad information gällande andra mål som 

en verksamhet bör sträva efter att uppfylla. Förutom ett krav på lönsamhet bör en 

investerings målsättning innehålla andra delar som exempelvis servicegrad, 

samhällsnytta och arbetsmiljö (Fjertorp, 2010). Alpenberg & Karlsson (2005) menar att 

det finns ett behov att studera flera infallsvinklar i investeringsprocessen. Detta grundas 

i att det finns ofullständig kunskap gällande processens helhet. Investeringar sker ofta i 

en verksamhet som eftersträvar förändring och för att kunna förändra krävs ofta stora 

kapitalkrävande investeringar. Genom att göra en investeringsbedömning får 

verksamheten fram de underlag som behövs för ett beslutsfattande (Högberg & Ljung, 

2007).  

 

Enligt Bergknut et al. (1993) består en investering av beslut. Ett beslut definieras som; 

ett val mellan olika alternativ. Som tidigare nämnts är investeringsbedömningens syfte 

att skapa underlag för beslut, vilket gör det möjligt att jämföra olika alternativ. Ett 

beslut innefattar även rangordning och prioritering av alternativ. Vid ett 

investeringsbeslut sker överväganden angående aktuella alternativ, osäkra framtida 

alternativ och alternativt användande av resurserna om investeringen inte skulle 

genomföras. Exempelvis kan ett investeringsbeslut göra att en verksamhet måste avstå 

från vissa investeringar, för att istället utnyttja resurserna till att förverkliga långsiktiga 

mål i framtiden. Detta är associerat med osäkerhet, då förändrade omständigheter kan 

göra att investeringen inte förverkligar det planerade långsiktiga målet (Bergknut et al., 

1993).  

 

I stora investeringsbeslut är ett flertal människor inblandade, vilket leder till att ansvaret 

måste fördelas för att förverkliga investeringen (Bergknut et al., 1993). I kommuner 

fördelas ansvaret mellan politiker och tjänstemän. Formellt sett tar politikerna beslut, 

som sedan tjänstemännen genomför. I praktiken är dock ansvarsfördelningen inte lika 

tydlig, då stora investeringar i kommuner ofta är förknippade med många olika aktörer 

och komplexa beslut. Detta kan leda till att förutsättningarna blir svåra att förhålla sig 

till vid upprättandet av beslutsunderlag i investeringsprocessen (Fjertorp, 2010). Bakka 

et al. (1988) hävdar att tidigare forskning har visat att ju mer komplext ett problem är, 

desto mer komplext blir även beslutet. Blomquist & Jacobsson (2012) menar att beslut 

vid investeringsprocessen kan vara otydliga, då aktörerna i processen kan ha olika 
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intressen, vilket gör att beslut fattas parallellt på skilda plan. Alpenberg & Karlsson 

(2005) framhäver att politiskt styrda organisationer medför “ett spel” beträffande 

beslutet och vidare att olika hjälpmedel används för att motivera beslutet.  

 

Varje år genomför svenska kommuner omfattande investeringar, exempelvis 

nybyggnationer av bostadsområden, skolor och vägar. Ambitionen är att förse invånarna 

med service och samhällsnytta, vilket är kommunens syn på framtida avkastning 

(Fjertorp, 2010). Kommuner får däremot inte drivas med vinstsyfte, det vill säga att de 

är icke vinstdrivande organisationer (KL, 2 kap, 7§). Trots att de inte får ha ett 

vinstdrivande syfte kan ändå ekonomiska överskott existera, men enbart för att nå det 

yttersta målet vilket är att uppnå kommuninvånarnas nytta. Nyttan är vanligtvis i form 

av någon slags service åt invånarna i kommunen (Hofstede, 1981; Collins, 2006). Även 

Fjertorp (2010) framhäver att de övergripande målen för en investering är att skapa 

långsiktig nytta samtidigt som en utmaning uppstår i att behålla en ändamålsenlig 

investeringsverksamhet. Enligt Marlowe (2004) är ekonomiska och befolkningsmässiga 

faktorer, de mest betydelsefulla grunderna när en prioritering sker inför en investering. 

Exakt hur mycket dessa påverkar prioriteringen finns det inte någon övertygande 

vetskap om. Utöver dessa kan även politiska faktorer vara av stor betydelse för 

prioritetsordningen. När en investering genomförs måste även hänsyn tas till att 

kommuners villkor förändras över tid. Det är därför svårt att bestämma den framtida 

nyttan av en investering, då detta nödvändigtvis inte behöver realiseras (Fjertorp, 2010).  

 

Enligt Merchant & Van der Stede (2007) är tanken att investeringar ska skapa nytta för 

invånarna och detta är något som kommunen måste ta hänsyn till när beslut angående 

investeringar fattas. Därför är det viktigt att identifiera vilken typ av investering som 

ska utföras för att på bästa sätt uppnå nyttan (Persson & Nilsson, 2009). Oresten & 

Löfvenberg (1998) hävdar att exempelvis en nyinvestering endast får ske om den leder 

till besparingar eller kvalitetsförbättringar för kommunen. Det är dock svårt att finna ett 

enhetligt mål med vilken investeringstyp som ska utföras inom den kommunala 

investeringsverksamheten. Målen anses ofta otydliga, prestationen svår att mäta och 

relationen mellan nytta och kostnad anses svår att bedöma. Det blir mer komplicerat att 

uppnå förväntad nytta om det inte finns klara mål för investeringen (Merchant & Van 

der Stede, 2007). Forskning har riktats mot hur den offentliga sektorn kan dra nytta av 

privata verksamheters agerande i olika situationer för att effektivisera och främja 
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ändamålsenlighet (Agevall, 2005; Almqvist, 2006; Hood, 1995; Lane, 2000). 

Ändamålsenlighet innebär att investeringarna som genomförs ska bidra till att uppnå 

verksamhetens gemensamma mål (Anthony, 1965). Även forskning som exempelvis 

Fjertorps avhandling: “Investeringar i kommunal infrastruktur” kretsar kring vilka 

förutsättningar svenska kommuner har inför investeringar. Fjertorp (2010) menar att 

förutsättningarna för en kommunal investering kan anses dåliga och svåra att förhålla 

sig till. Oresten & Löfvenberg (1998) framhäver att en förutsättning för att uppnå 

ändamålsenlighet vid en offentlig investering är tillräckligt med beslutsunderlag. 

Siverbo (2001) beskriver att beslutsunderlagen upprättas i en välutformad 

investeringsprocess och att en förutsättning inom den offentliga sektorn är väl 

förankrade beslutsunderlag. Enligt Pagano & Shock (2007) är detta ett måste för att 

kunna möjliggöra en prioritering och jämförelse av flera investeringsalternativ. En 

förutsättning för ett bra beslutsfattande gällande en investering är att alla kända 

påföljder uppmärksammas vid bedömningen. Detta undersöks genom olika 

osäkerhetsanalyser som även utgör en del av underlaget (Löfsten, 2002). 

 

Kalkylmodeller utgör idag en stor del av beslutsunderlaget och därmed läggs mycket 

fokus på genomförandet av dessa, för att erhålla information i investeringsprocessen. På 

grund av detta är det andra underlag i investeringsprocessen som förbises som 

exempelvis initieringsplanering, behovsundersökning och omvärldsanalys. Utifrån att 

kalkyler har stort fokus finns en uppfattning om att en finansiell utvärdering är det enda 

centrala vid en investeringsbedömning (Yard, 2001). Alkaraan & Northcott (2007) 

menar att mycket forskning om investeringar har kretsat kring olika kalkyler och 

finansiella utvärderingar. De hävdar även att mindre tid har spenderats på att se vad som 

är grunden för ett investeringsförslag och beslutsfattandet, vilken är den avgörande 

faktorn.  

 

Enligt Bergknut et al. (1993) är investeringskalkylens syfte att skapa ekonomiskt 

underlag för en investering, men att detta endast är en del av underlaget vid en 

investering. Investeringskalkylen är dessutom begränsad då den bygger på antaganden 

om exempelvis prisutveckling eller uppskattad försäljning. Dessa antaganden är i sin tur 

baserade på mer eller mindre kvalificerade gissningar. Till följd av detta leder 

investeringskalkylen endast till en uppskattning av en tänkt utveckling, vilket kan 

medföra osäkerhet och risk. I många fall kan det leda till att investeringen får betydligt 
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lägre avkastning än förväntat. För att förstå investeringsunderlagets problematik måste 

valmöjligheterna sättas i ett sammanhang (Bergknut et al., 1993). Utifrån detta har ett 

kunskapsgap upptäckts då mindre tid har spenderats på studier av hur andra underlag än 

kalkyler upprättas i investeringsprocessen för att kunna fatta ett beslut. Diskussionen 

angående de otydliga målen, den kommunala komplexiteten och det stora intresset för 

kalkyler gör det därför intressant att studera hur Växjö kommun upprättar och använder 

sina beslutsunderlag i investeringsprocessen. Det praktiska bidraget riktar sig till både 

Växjö kommun och till andra kommuner som vill dra lärdomar angående underlag för 

beslutsfattande vid stora investeringar. Studien avser även att studera vilka 

beslutsunderlag förutom kalkylen, som upprättas i Växjö kommun och hur de används 

vid en större investering. Andra bedömningsgrunder inför beslutet kommer att granskas, 

vilket ifrågasätter uppfattningen och teorin att kalkylen är det dominerande underlaget 

vid ett investeringsbeslut.  

 

Utifrån problemdiskussionen kan det konstateras att flertalet underlag måste upprättas 

för att beslut angående investeringar ska kunna fattas. Det är därför intressant att studera 

hur kommunen går tillväga i en investeringsprocess; vilka underlag de utgår från, hur 

dessa upprättas och vidare används vid beslutsfattandet. Utifrån det som nämnts ovan 

har följande frågeställning utformats:   

 

• Hur konstrueras och används underlag vid beslutsfattandet av en stor kommunal 

investering? 

  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur underlag konstrueras för att fatta beslut vid 

investeringsprocessen gällande investeringen; Pär Lagerkvists skola i Växjö kommun. 

Vidare är syftet att undersöka hur dessa underlag används vid ett beslutsfattande i en 

kommun och utifrån detta dra lärdomar för framtida liknande investeringar inom den 

offentliga sektorn. Genom detta vill vi utveckla kunskap gällande de underlag som 

upprättas förutom kalkylerna, för att undersöka deras betydelse för beslutsfattandet.  
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1.4 Disposition 

    Figur 1: Disposition 
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som tillämpats för att besvara uppsatsens 

frågeställning. En redogörelse utförs av valt tillvägagångssätt som har påverkat 

undersökningsdesignen och vidare förs det även en diskussion kring kvalitetsmått, 

etiska överväganden samt källkritik.  

 

2.1 Metodval 
Då investeringsprocesser med fokus på beslutsunderlaget kan vara väldigt omfattande 

och tidskrävande (Oresten & Löfvenberg, 1998) är denna studie mycket ingående 

gällande det utvalda nybyggnadsprojektet i Växjö kommun. Detta grundas i 

förhoppningen att ge läsaren en god inblick i det underlag som ligger till grund för 

beslutsfattandet. Eftersom djupgående information angående projektet har studerats och 

förklarats har studien en kvalitativ utgångspunkt. Den kvalitativa metoden bedömdes 

vara det mest lämpliga tillvägagångssättet, då den utmärker sig genom en hög 

detaljrikedom för att framhäva aktörernas verklighet (Bryman & Bell, 2013; Holme & 

Solvang, 1997). Fördelen med en kvalitativ studie är att närhet uppstår till deltagande 

kontaktpersoner under studiens gång vilket bidrar till att det kan vara lättare att uppfatta 

individerna på ett korrekt sätt (Jacobsen, 2002). 

 

2.2 Forskningsansats  
För att möjliggöra en god insamling av relevant och aktuell empirisk data krävdes först 

en teoriinsamling gällande beslut, kommunala investeringar, investeringsprocesser och 

underlag för beslutsfattande. Detta för att få mer djupgående förståelse som en 

komplettering till vår förförståelse. Tidigare forskning inom området som kan härledas 

till 1970-talet såsom Bower men även nyare teorier likt Fjertorp har utgjort en grund för 

studiens utformning och genomförande. Då studien började med att inhämta teori för att 

skapa en förväntning av verkligheten gjordes ett antagande att studien utgick från en 

deduktiv forskningsansats (Jacobsen, 2002). Detta innebär att teorin ligger till grund för 

den fortsatta forskningen (Bryman & Bell, 2013). Genom att samla in empirisk data kan 

sedan teorin förstärkas eller försvagas enligt Holme & Solvang (1997).  
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2.3 Forskningsdesign 
Den huvudsakliga grunden i fallstudier är att klarlägga ett eller flera beslut och besvara 

varför de fattades, hur de genomfördes samt vad det resulterade i (Yin, 2007). 

Genomförandet av en fallstudie ansågs därför som en lämplig forskningsdesign i och 

med studiens syfte att undersöka beslutsunderlaget i investeringsprocessen vid en stor 

investering inom Växjö kommun. Enligt Yin (2007) behöver ett beslut fattas gällande 

hur många fall som ska studeras innan en fallstudie upprättas. Utifrån studiens 

frågeställning krävdes detaljerad information om hur beslutsunderlag konstruerades och 

användes i investeringsprocessen och därför togs beslutet att genomföra en djupgående 

enfallsstudie. Enligt Yin (2007) är en enfallsstudie lämplig om ett fall kan vara 

representativt för en förekommande situation. Lärdomar kan dras från denna studie då 

andra kommuner kan hamna i liknande beslutssituationer som Växjö kommun angående 

nybyggnationen av Pär Lagerkvists skola. Studien kan därför ses som representativ för 

liknande kommunala investeringar. Utifrån studiens resultat kan en analytisk 

generalisering genomföras, då utgångspunkten var att pröva teorin med hjälp av den 

insamlade empirin. Syftet med en analytisk generalisering är att vidareutveckla och 

generalisera teorier (Yin, 2007). Kritik mot fallstudier är att de överlag är tidskrävande 

(Yin, 2007; Bryman & Bell, 2013). För att besvara syftet och frågeställningen ansågs 

den tid som krävdes för genomförandet av en fallstudie nödvändig.  

 

2.3.1 Presentation av fallföretag  
Eftersom avsikten var att studera kommunala investeringsprocesser med fokus på de 

underlag som ligger till grund för beslut, blev ett företag ägt av den utvalda kommunen 

främsta kriteriet.  Därefter prioriterades investeringsprojekt gällande nybyggnation, då 

det betraktades som ett större beslut än exempelvis beslut beträffande tillbyggnad eller 

renovering. Med dessa kriterier i åtanke blev valet tillslut Växjö kommun och Växjö 

Fastighetsförvaltning AB även kallat Vöfab, som tillsammans med ett förvaltningsbolag 

och ett energibolag är dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB. Vilket i sin tur ägs av 

Växjö kommun (Växjö kommun, 2015).  

 

Växjö kommun tilldelar Vöfab byggnadsprojekt och för tillfället bedriver Vöfab två 

nybyggnadsprojekt av skolor i Växjö. Dessa är Pär Lagerkvists skola, som ska innefatta 

både förskola samt grundskola, samt Saga 1 som enbart kommer vara en förskola. 

Byggnationen av den förstnämnda skolan är redan igångsatt och planen är att förskolan 
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ska vara färdigställd till december 2016 samt att hela projektet ska vara fulländat till 

höstterminens start 2017. Planerna för Saga 1 har inte kommit lika långt i sina processer 

och ska börja byggas i augusti 2016 och beräknas vara färdigställt årsskiftet 2017/2018 

(Växjö kommun, 2015). Med tanke på att Pär Lagerkvists skola är ett större projekt 

samt att det ligger närmre i tiden, togs beslutet att fokusera på denna investering. 

 

2.4 Urval 
Byggnationen av Pär Lagerkvists skola kan ses som ett omfattande projekt med ett 

flertal inblandade och engagerade personer. Intervjuer genomfördes med personer som 

har varit involverade i de beslut som fattats i samband med investeringen. Utöver 

projektchefen var det svårt för oss att på förhand ha tillräckligt god information om 

vilka andra personer som var lämpliga att kontakta. Urvalet som gjordes efterliknar 

därför ett kedjeurval, som innebär att första kontakten sker med de personer som anses 

passande för intervjuer men som i sin tur kan ge information och kontaktuppgifter till 

andra relevanta personer att intervjua (Bryman & Bell, 2013).  

 

Behovsunderlaget för Pär Lagerkvists skola är framtaget av fastighetskoordinatorerna 

på Växjö kommuns lokalförsörjningsförvaltning, därför kontaktades först ansvarige 

Marie Hallsten-Eriksson som därefter rekommenderade oss att kontakta Per Gustafsson. 

Intervjuerna med Hallsten-Eriksson och Gustafsson genomfördes 2016-04-28 och 2016-

04-29. Ärenden gällande bland annat förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 

handläggs av utbildningsförvaltningen, vilket resulterade i att vi kontaktade 

områdeschefen för västra Växjö, Anders Tjäder. Han ansvarar för området där Pär 

Lagerkvists skola placerats och besitter därför kunskaper avseende vad 

utbildningsförvaltningen har bidragit med till investeringsprocessen. Intervjun 

genomfördes 2016-05-03. Vöfab förvaltar Pär Lagerkvists skola och är därmed till stor 

del involverade i projektets investeringsprocess och upprättandet av kalkylerna. Vöfabs 

VD Christer Carlsson kontaktades och intervjun genomfördes 2016-04-29. För att få 

mer information angående kalkylerna rekommenderade Christer Carlsson en intervju 

med Birgitta Enocsson, administrativ chef på Vöfab. Intervjun genomfördes 2016-05-13 

för att komplettera materialet.  
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2.5 Metod för datainsamling  
För att besvara frågeställningen på bästa möjliga vis samlades det empiriska materialet 

in genom intervjuer med lämpliga personer inom projektet samt genom relevanta 

dokument utgivna av aktörerna.  

 

2.5.1 Intervjuer  
Då redan publicerade dokument om det valda nybyggnadsprojektet ansågs vara 

otillräckliga gällande detaljrikedom för studien togs beslutet att genomföra kvalitativa 

intervjuer, vilket enligt Yin (2007) är en av de viktigaste källorna för information när 

fallstudier tillämpas. Det empiriska material som samlats in vid intervjuerna kan klassas 

som primärdata och det innebär att forskaren gör en insamling av materialet för första 

gången (Jacobsen, 2002). Fördelarna med denna typ av data är att det bidrar till en 

bättre kännedom gällande materialet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Intervjuerna utgick från en semi-strukturerad karaktär. Det var bra då denna metod 

lämnade utrymme till att frångå intervjuguiden emellanåt, vilket passade för att ha 

möjligheten att ställa följdfrågor eller nya relevanta frågor som dök upp under 

intervjuns gång. Fördelen med öppna frågor var att risken för en styrd intervju 

minimerades, vilket var bra då de intervjuade personernas egna uppfattningar och tankar 

framgick vilket är i samklang med det Holme & Solvang (1997) förespråkar. Detta 

resulterade i en strukturerad intervju gällande utformningen, det vill säga genom 

förberedda frågor. Vid genomförandet ställdes följdfrågor vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) bidrar till att intervjun liknar ett vardagligt samtal.  

 

För att tillgodogöra det material som samlats in vid intervjuerna i största möjliga mån, 

gjordes valet att föra anteckningar och spela in intervjuerna. Naturligtvis krävdes först 

samtycke från den person som intervjuades. Enligt Bryman & Bell (2013) är fördelarna 

med att spela in samtal att kunna lyssna på materialet ett flertal gånger vilket kan bidra 

till en mer noggrann analys. Andra fördelar med inspelningen var att den kompletterade 

våra anteckningar, eftersom det kan vara svårt att både lyssna och hinna anteckna allt 

som sägs under intervjun. Inspelningarna krävde att vi som intervjuare var bekanta med 

tillvägagångssättet för inspelning och enligt Bryman & Bell (2013) är detta viktigt för 

att det inte ska uppstå några tekniska problem eller dylikt. Därefter transkriberades 

materialet för att underlätta den fortsatta bearbetningen.   
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2.5.2 Intervjufrågor  
Inledningsvis ställdes frågor av en mer generell karaktär för att samtalet skulle fortlöpa 

på ett smidigt sätt och dessa berörde främst respondentens position inom kommunen. 

Fortsättningsvis var frågorna strukturerade efter den teoretiska referensramen gällande 

investeringsprocesser och underlag för beslut. Detta gjordes för att insamlingen av 

empiri skulle ha en hög användbarhet och relevans för studien. Intervjuguiden innehöll 

även öppna frågor för att deltagande personer i intervjun skulle ha möjligheten att svara 

fritt och på så sätt kunde vi erhålla en mer personlig synvinkel angående situationen i 

det studerade projektet. Öppna frågor kan resultera i väldigt olika svar när man 

intervjuar olika personer enligt Holme & Solvang (1997). Detta eftersträvades i studien 

för att få skilda synvinklar inom projektet.  

 
2.5.3 Dokument  
Under intervjuerna fick vi tillgång till flera olika dokument som har haft en betydande 

roll vid processen för beslutsfattandet om investeringar. Enligt Yin (2007) är dokument 

av stor relevans vid fallstudier då det stärker data från andra källor. De dokument som 

använts har analyserats för att få en djupgående förståelse gällande utformningen och 

inverkan i processerna. Eftersom dokumenten är framtagna av involverade personer i 

projektet har en bedömning gjorts utifrån vissa punkter som tas upp av Bryman & Bell 

(2013). Punkterna som bedömningen utgick från berörde exempelvis frågor kring vem 

som har skapat dokumentet, varför det har skapats samt ifall det kan vara vinklat på ett 

specifikt sätt.  

 
2.5.4 Analysmetod  
Studien utgick från en deduktiv forskningsansats. Inledningsvis genomfördes 

teoriinsamlingen gällande kommunala investeringar, investeringsprocesser och underlag 

för beslutsfattande. De offentliga dokumenten kompletterades med kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. De utvalda intervjupersonerna var väl involverade i Pär 

Lagerkvists skolas investeringsprocess. Den empiriska insamlingen utfördes för att 

möjliggöra en senare analys med utgångspunkt i den teoretiska referensramen.  

Intervjuerna spelades in vid intervjutillfället och transkriberades därefter. Valet att 

transkribera intervjuerna gjordes för att underlätta bearbetningen av det empiriska 

materialet såväl i studiens empiriska avsnitt som i det analytiska avsnittet. Det 

transkriberade materialet från intervjuerna färgkodades för att förenkla en fördelning 

under olika rubriker i det empiriska avsnittet. Dessa var skissutredning, projektering 
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inför anbudsförfrågan, igångsättning, projektets genomförande och avrapportering. 

Rubrikerna förklarar kommunens standardprocess vid investeringar. Efter 

bearbetningen av det empiriska materialet upprättades en analys med grund i den 

teoretiska referensramen. Analysen är strukturerad och uppdelad efter Bowers (1970) 

tre olika faser i investeringsprocessen. Utifrån investeringsprocessen analyserades sedan 

den insamlade informationen gällande beslutsunderlagen för Pär Lagerkvists skola.  

 

2.5.5 Källkritik  
Vid granskning av en ny text tog vi reda på när och var den tillkommit, detta för att vara 

källkritisk när vetenskapliga texter samlats in och tolkats. Det var även primärt att 

försöka förstå författarens kunskap inom det specifika området. Genom tillgång till 

mycket material kunde flera synsätt belysas vilket ökade trovärdigheten i materialet. 

Enligt Patel & Davidson (2011) kan en falsk bild av resultatet påvisas om flera synsätt 

inte uppmärksammas.  

 

Inledningsavsnittet består bland annat av tidningsartiklar och internetsidor som källor. 

Upphovsmännen av artiklarna och hemsidorna har valts utifrån om de är insatta, aktiva 

eller om de till och med forskar inom området. Dessa källor har dock använts i en 

begränsad mängd då medvetenheten fanns att källorna kunde vara vinklade utifrån 

författarens åsikter och därför har komplettering skett med intervjuer.  

  

Den information som samlats in genom intervjuer har granskats kritiskt då 

intervjupersonen skulle kunnat vinkla svaren till sin fördel. För att undvika risken om 

att få fel information har flera personer intervjuats och därefter har även andra källor 

använts i empirin som exempelvis protokoll, dokument och beslutsunderlag. Genom att 

intervjua flera personer har en större spridning och ett bredare perspektiv införskaffats.  

     

Till teoriavsnittet har universitetskatalogen på Linnéuniversitetet nyttjats som sökmotor 

för litteratur och vetenskapliga artiklar. För att få en djup och bred kunskap inom valt 

ämnesområde har litteratur som sträcker sig över en lång tidsperiod och behandlar flera 

olika aspekter tillämpats. Engelska originalkällor har använts och som komplement har 

svenska källor även använts för att stärka teorin vilket minskat risken till feltolkning. 

Genom denna åtgärd skriver Patel & Davidson (2011) att pålitligheten i en studie 

förstärks.  
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2.6 Etiska överväganden 
När en undersökning genomförs kan det förekomma etiska dilemman då forskarna får 

en insyn i enskilda individers tycke (Jacobsen, 2002). För att behålla förtroendet när 

undersökningarna genomförts har hänsyn tagits utifrån fyra etiska aspekter. De aspekter 

som nämns i avsnittet är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Informationskravet kunde uppnås då information om forskningsprocessens syfte 

skickades ut till intervjupersonerna innan varje intervjutillfälle. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är det viktigt att undersökningsdeltagarna informeras om forskningens syfte för 

att uppfylla informationskravet. Enligt samtyckeskravet ska undersökningsdeltagarna 

själva bestämma om de vill delta i forskningen och huruvida de påverkas av forskarna 

(Bryman & Bell, 2013). Därav fick de personerna som intervjuades information om 

deras möjlighet att avbryta sin medverkan till fortsatt samarbete. Frivilligheten att delta 

var även något som lyftes fram. Förfrågan skickades ut via mail innan intervjun ägde 

rum och därefter fick intervjupersonerna besvara om de ville delta. Konfidentialitets- 

och anonymitetskravet har uppfyllts i enlighet med Bryman & Bell (2013) då materialet 

behandlats med försiktighet och enbart använts för den utförda studien. Inga protokoll, 

intervjuarmaterial eller övrigt material har utomstående haft tillgång till utan 

godkännande från de involverade personerna. Den insamlade informationen har enbart 

använts till studien vilket uppfyller nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013).   

 

2.7 Kvalitetsaspekter  
Yin (2007) diskuterar fyra olika kvalitetskriterier för att bedöma kvalitén vid fallstudier. 

Vilka är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Efter en 

granskning av tidigare nämnda mått gjordes valet att diskutera Yins (2007) 

kvalitetsaspekter, då de ansågs mest adekvata för denna studie.  

 

För att uppfylla kvalitetsmåttet begreppsvaliditet har data samlats in från flera olika 

källor. Syftet med begreppsvaliditet är att få en konvergent undersökning och för att 

undvika att grunda fallstudien på egna intryck och tankar. Begreppsvaliditet innebär att 

studien innehåller relevanta mått som mäter de begrepp som studeras (Yin, 2007). 

Studiens syfte var att undersöka hur underlag konstruerades och användes i 

investeringsprocessen och därför utfördes flera intervjuer för att mäta och uppfylla 
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begreppsvaliditeten gällande beslutsunderlaget. För att förstärka detta mått samlades 

även data in i form av kommunens detaljerade dokumentation om beslutsunderlaget 

gällande investeringsprocessen.  

 

Det empiriska materialet har analyserats genom att förklara vilka beslutsunderlag som 

krävs samt hur de används vid en kommunal investering. Det har även undersökts 

vilken betydelse ett underlag har i relation till ett annat underlag och hur det ligger till 

grund för investeringsprocessen. Detta har utförts för att undersöka det kausala 

sambandet mellan olika företeelser, vilket är i enlighet med Yins (2007) 

kvalitetskriterium intern validitet.  

 

Resultaten från fallstudien bygger på analytiska generaliseringar vilket innebär att andra 

kommuner som utför liknande investeringar kan dra lärdomar av studien. Djupgående 

och detaljrik information om hur studien genomförts finns tillgängligt, vilket gör det 

möjligt att replikera studien för att förstärka den externa validiteten. Om en replikering 

ska ske är det som tidigare nämnts viktigt att fallstudien anses vara representativ 

(Jacobsen, 2002). Detta kan då vara vid liknande investeringar inom den offentliga 

sektorn gällande hur underlag konstrueras och används vid beslutsfattandet. 

 

Genom ett tydligt metodavsnitt med förklaringar av studiens genomförande kan andra 

forskare utföra denna studie ytterligare gånger och då undersöka om resultatet blir 

detsamma. Yin (2007) anser att reliabiliteten då kan förstärkas och det har funnits i 

åtanke genom hela studien, vilket har bidragit till en noggrann dokumentation gällande 

valt tillvägagångssätt.  
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3. Teori 
Det teoretiska avsnittet behandlar den teoretiska referensramen som ligger till grund 

för senare analys och slutsats. Inledningsvis kommer en redogörelse av beslut att 

utföras samt hur beslutsfattanden sker. Därefter beskrivs begreppet investering och 

olika investeringstyper som är relevanta för denna studie. Vidare beskrivs de olika 

stegen i investeringsprocessen och dess underlag med utgångspunkt i den offentliga 

verksamheten. Därefter berörs olika beslutsunderlag. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning och en konceptuell modell (Figur 2) för att få en tydlig överblick av 

teorin.  

 
3.1 Beslut   
En investering består av flera beslut och innebär att ett val utförs mellan olika alternativ 

genom jämförelser, rangordning och prioritering. För att möjliggöra detta krävs det att 

olika beslutsunderlag konstrueras, där långsiktiga konsekvenser ska framgå. 

Beslutsunderlagen framställs genom att följa en beslutsprocess för att utveckla, testa 

och förkasta olika beslutsalternativ (Bergknut et al., 1993). Även Löfsten (2002), Hatch 

(2002) och Edlund et al. (1999) hävdar att beslutet kan beskrivas genom en 

beslutsprocess. Bergknut et al., (1993) menar att beslutsprocessen huvudsakligen utgår 

från en problembeskrivning, vilket följs av alternativgenerering, klarläggning av 

alternativens konsekvenser, konsekvensbedömning och slutligen rangordning. Edlund et 

al., (1999) framhäver även att beslutet har som utgångspunkt att lösa ett problem och att 

beslutsfattandet vidare kan definieras som problemlösningen. Underlagen utvecklas i 

beslutsprocessen genom mer information och detaljrikedom under den tidsperiod som 

de konstrueras. Det är därför viktigt att beslutsprocessen inte påskyndas utan får den tid 

det krävs för att utredas (Oresten & Löfvenberg, 1998). Segelod (1991) anser att det kan 

krävas omfattande utredningar vid skapandet av beslutsunderlag. Resonemanget som 

kan föras generellt vid olika beslut liknar resonemanget gällande en investering, därför 

är de modeller som används när olika beslut analyseras även relevanta vid analys av 

investeringar. Vid analys av olika beslut finns en rad olika beslutsmodeller (Högberg & 

Ljung, 2007). Enligt Edlund et al., (1999) förbättrar beslutsmodeller problemlösningen 

och därmed beslutsfattandet.  

 

Den mest omtalade beslutsmodellen utgår från begreppet economic man som bygger på̊ 

att beslut fattas utifrån vad som är rationellt. Detta grundas i ett försök att ta det bästa 
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beslutet genom att få ut så mycket som möjligt av pengarna. Förutsättningarna är att 

beslutet inte får bygga på sentimentala skäl, det ska råda fullständig konkurrens på 

marknaden samt att det ska finnas full överblick gällande alternativen. Modellen har en 

betydande roll då den kan ses som en idealbild för hur det bästa beslutet fattas enligt 

teorin. Denna modell har dock kritiserats på grund av att den inte grundas på en 

realistisk bild av verkligheten (Bakka et al., 1988). Hatch (2002) antyder även detta och 

menar att beslutsprocessen kommer att misslyckas i den rationella modellen, då den 

även kräver att samtliga inom organisationen är överens om ett enhetligt mål, vilket inte 

är en realistisk syn på verkligheten. Alpenberg & Karlsson (2005) stödjer att den 

rationella beslutsmodellen är otillräcklig när beslut fattas. 

      

På grund av kritiken mot economic man uppkom ett nytt begrepp, nämligen 

administrative man. Administrative man grundas likt economic man på rationalitet. 

Skillnaden är dock att beslut anses vara begränsade på grund av: ofullständig 

information, komplexitet angående problem, svårighet att bearbeta information, 

motstridiga mål samt tidsperioden för beslutsfattandet. Dessa faktorer behöver därför 

beaktas vid beslutsfattandet och utifrån administrative man uppkom begränsad 

rationalitet, vilket är mer anpassat efter dessa faktorer ur ett organisationsteoretiskt 

synsätt. Begränsad rationalitet innefattar att det finns ofullständig information avseende 

beslut, vilket leder till stor osäkerhet. När det finns tillräckligt med information minskar 

osäkerheten. Detta leder dock till mångtydighet, då mer information innebär att 

beslutsfattarna får fler faktorer att enas om. På grund av detta uppstår det enligt 

administrative man oenighet beträffande beslutet som måste beaktas, oenighet angående 

mål och oenighet gällande hur dessa mål ska uppnås (Simon, 1997). Begränsad 

rationalitet berörs även av Buckley (1998), som hävdar att människor är begränsade i 

form av tid och kunskap angående sökandet efter alternativ samt beslutsfattandet. 

 

3.2 Investeringar 
Begreppet investering kan definieras på flera olika sätt. Enligt Fjertorp (2010) är en av 

definitionerna; förhoppning om framtida avkastning genom en satsning av ekonomiskt 

värde.  Högberg & Ljung (2007) har en liknande förklaring genom att säga att ett av de 

övergripande målen för en investering är att skapa långvarig nytta. De satsningar som 

en investering innebär är grunden för att en verksamhet på lång sikt ska utvecklas och 

drivas vidare. Genom en investering kan en planerad kapacitet behållas, vilket gör att 
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framtida mål kan uppfyllas (Högberg & Ljung, 2007). Vid ett investeringsbeslut sker 

överväganden avseende aktuella alternativ, osäkra framtida alternativ och alternativt 

användande av resurserna om investeringen inte skulle genomföras (Bergknut et al., 

1993). Vanligtvis tas initiativet till en investering av någon högt uppsatt inom 

organisationen. När stora investeringar sker kan strukturförändringar behöva utföras. 

Krav på samordning uppstår och diskussioner gällande vilka som ska arbeta med 

investeringen brukar framhävas. Verksamheter har en svårighet i att veta hur 

investeringen ska nå målet om att ge framtida nytta då världen är en föränderlig och 

turbulent plats. Därför är det svårt att förutse framtiden och hur investeringen passar in 

då (Bergknut et al., 1993).  

 

Det finns olika typer av investeringar och det kan bland annat vara en nyinvestering 

som innebär att bygga upp något från grunden eller bygga ut på en redan befintlig 

byggnad. En reinvestering är när en upprustning sker. En desinvestering innebär att en 

byggnad rivs för att sedan bygga upp något helt nytt. Dessa investeringar återkopplas 

främst till investeringar i byggnader (Oresten & Löfvenberg, 1998). Om investeringar 

klassificeras utifrån balansräkningen talas det om real- och finansiella investeringar. 

Realinvesteringar innebär anskaffning av anläggningstillgångar såsom maskiner och 

byggnader. Anskaffning av omsättningstillgångar som exempelvis aktier är en finansiell 

investering (Grubbström & Lundquist, 2005). 

 

3.2.1 Investeringar i offentlig sektor  
När en offentlig investering sker är ambitionen att förse invånarna med service och 

värdeskapande (Fjertorp, 2010). Kommuner får till skillnad från privata verksamheter 

inte drivas med vinstsyfte, därför är kommuner icke vinstdrivande organisationer (KL, 2 

kap, 7§). Trots att de inte får ha ett vinstdrivande syfte kan ändå ekonomiska överskott 

existera men enbart för att nå det yttersta målet som är att uppnå kommuninvånarnas 

nytta. När en kalkyl för en investering upprättas är det sällan kalkylerat för en monetär 

förlust. Trots en kalkylerad monetär förlust kan ibland nyttan väga över. Nyttan är 

vanligtvis i form av någon slags service åt invånarna i kommunen (Hofstede, 1981; 

Collins, 2006). Enligt Marlowe (2004) är ekonomiska, politiska och befolkningsmässiga 

faktorer de mest betydelsefulla grunderna när en prioritering sker inför en kommunal 

investering. I stora kommunala investeringsbeslut är många människor inblandade och 
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detta leder till att ansvaret måste fördelas för att förverkliga investeringen (Bergknut et 

al., 1993).  

 

I kommuner fördelas ansvaret mellan politiker och tjänstemän. Formellt sett tar 

politikerna beslut och tjänstemännen genomför dessa. De övergripande målen och de 

ekonomiska ramarna för investeringsverksamheten bestäms av kommunfullmäktige. I 

icke vinstsyftande organisationer som exempelvis kommuner är komplexiteten större 

och det finns ofta flera mål som brukar vara otydligt utformade. Förutsättningarna för 

en kommunal investering kan därför sägas vara dåliga och svåra att förhålla sig till vid 

planeringen av en investering (Fjertorp, 2010). Blomquist & Jacobsson (2002) beskriver 

att beslutet innebär samverkan mellan aktörer på olika nivåer och att beslutsfattandet 

kan ses som ett tillfälle där dessa aktörer strävar efter att realisera sin egen vilja. Enligt 

Bakka et al. (1988) utgår modeller från politiska beslut vilka kan leda till komplexitet 

vid beslutsfattandet, som uppstår på grund av intressekonflikter. För att målen ska bidra 

till ändamålsenlighet krävs det starka ledningsgrupper inom organisationen. 

Ledningsgrupperna har ansvaret vid beslut och dominerar på så sätt beslutsfattandet 

(Hatch, 2002). För att nå hög måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning i 

investeringsverksamheten behöver förutsättningarna tydliggöras och systematiseras. Det 

innebär bland annat att mer specifika mål behöver utformas (Fjertorp, 2010).  

 

Enligt Fjertorp (2010) finns det fyra olika klassificeringar och typer av investeringar 

som har olika investeringsmål. För att få en tillförlitlig klassificering är det en fördel om 

investeringsmålet går att urskilja. De fyra investeringarna är expansionsinvesteringar, 

imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. Grunden till en 

expansionsinvestering är befolkningsutveckling och i en imageinvestering är det om 

resultatet per invånare har ökat. Reinvesteringar har ingen speciell grund till att de 

utförs utan de tillför enbart en förnyelse av de redan befintliga tillgångarna. 

Anpassningsinvesteringar utförs främst när en förändring som grundas i ett behov av en 

kostnadsminskning behöver ske. Det är dock viktigt att servicenivån bibehålls trots 

denna förändring (Fjertorp, 2010). Även Persson & Nilsson (2009) hävdar att det finns 

ett antal olika offentliga investeringstyper. De investeringar som nämns är; 

rationaliseringsinvestering, kapacitetsinvestering, nyinvestering, kvalitetsförbättrande 

investering, ersättningsinvestering och miljöinvestering. Kapacitetsinvestering och 

nyinvestering utförs då kapaciteten som finns i nuläget är otillräcklig. 
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Kvalitetsförbättrande, ersättnings- och miljöinvesteringar innebär att den befintliga 

investeringen inte uppfyller de krav som ställs. En rationalitetsinvestering sker för att 

minska de kostnaderna som finns i dagsläget, det vill säga skapa kostnadseffektivitet 

(Persson & Nilsson, 2009).  

 

3.3 Investeringsprocessen 
Investeringsverksamheten kan beskrivas som en process med ett antal steg. Stora delar 

av verksamheten blir oftast involverade vid omfattande investeringar (Grubbström & 

Lundquist, 2005). Investeringsprocessen kan även ses som en form av beslutsprocess, 

då beslut angående investeringsalternativ fattas (Bergknut et al., 1993). Den teoretiska 

referensramen har sin utgångspunkt utifrån en välkänd forskares verk inom området för 

investeringsprocessen, Bower (1970). Olika faser i investeringsprocessen kommer att 

beskrivas. Faserna följer en systematisk ordning, men kan variera beroende på bransch 

eller omgivning. Investeringsprocessen kan exempelvis se annorlunda ut när det gäller 

offentlig sektor, jämfört med privat sektor (Bower, 1970). En komplettering till Bowers 

(1970) verk kommer att ske med hjälp av Segelod (1991), Maccarones (1996) och 

Alkaraan & Northcotts (2007) investeringsprocess. Utöver detta kommer även 

kommunala beslutsunderlag framhävas för att få en inblick i betydelsefulla 

beslutsunderlag inom den offentliga sektorn. 

 

3.3.1 Initieringsfasen 
Bowers (1970) investeringsprocess inleds med initieringsfasen. Här uppstår 

investeringsidén och innehåller sedan de aktiviteter som utvecklar idén tills det att 

förslaget om investeringen presenteras. Det som initierar investeringsidén är ofta ett 

problem och utifrån detta problem skapas ett behov, vilket även Segelod (1991) 

förklarar. Problemet kan beröra kostnader, kvalitet eller kapacitet. Verksamheten vidtar 

troligtvis åtgärder i de fall då kostnaderna är för höga. Detta kan då leda till att en 

investeringsidé uppkommer. I de fall kvalitén inte uppnår rätt nivå och när kapaciteten 

inte är tillräcklig för att behålla en standard initieras ofta investeringsförslag för att 

förändra detta. Efter att investeringsidén uppstått handlar det om att anpassa idéer, 

strategier och mål efter de finansiella måtten och målen. I planeringsskedet av en 

investering kan det vara bra att involvera lägre enheter i verksamheten, då de ofta  

arbetar närmast problemet (Bower, 1970). 

 



  
 

 

 21 

Detta skede motsvarar även första fasen i Maccarones (1996) investeringsprocess vilken 

är identifiering av investeringsmöjligheter. Här identifieras även förslagen och tas upp 

på olika enhetsnivåer inom verksamheten. I denna fas kan även ledningen göra 

systematiska undersökningar som exempelvis en omvärlds- och marknadsanalys 

(Maccarone, 1996). 

 

Även Alkaraan & Northcott (2007) har utformat en investeringsprocess. Denna 

investeringsprocess är till stor del lik Bowers (1970) tidigare berörda process. I det 

första steget av processen inkluderar Alkaraan & Northcott (2007) till skillnad från 

Bower (1970), även budgeteringen innan ett investeringsbeslut ska fattas. Detta 

eftersom budgeten påvisar vilka ekonomiska medel som är tillgängliga, för att en 

investering ska kunna förverkligas. De hävdar dock att detta inte är den avgörande 

grunden vid ett investeringsbeslut (Alkaraan & Northcott, 2007). Bower (1970) 

framhäver i sin process betydelsen av att sätta upp grundläggande mål och strategier, 

vilket även Alkaraan & Northcott (2007) beaktar när ett investeringsbeslut ska fattas.

  

Vid offentliga investeringar bör även en process följas. Denna process kan bestå av en 

arbetsmodell med syfte att skapa beslutsunderlag och förutsättningar inför ett 

investeringsbeslut. Arbetsmodellen kan innehålla underlag i form av beslutstillfällen, 

vad som ska beslutas, när besluten ska fattas, vilka beslutsunderlag som krävs, vem som 

beslutar, vem som verkställer besluten samt hur besluten ska dokumenteras. Detta leder 

till det slutgiltiga beslutet, dock sker beslut även stegvis genom hela processen vilket 

kräver tillräckligt med beslutsunderlag. Detta berör både politiker och tjänstemän och 

kräver därför en tydlig ansvarsfördelning (Oresten & Löfvenberg, 1998).  

 

Ansvarsfördelningen kan ske i form av decentralisering, detta för att involvera de lägre 

enheterna i verksamheten i enlighet med Bowers (1970) investeringsprocess. Siverbo 

(2001) menar att decentralisering är en av förutsättningarna för en effektivare offentlig 

förvaltning. Enligt Almqvist (2006) kan decentralisering ske genom att kompetenta 

tjänstemän får tillåtelse att ta egna beslut beträffande hur fastställda mål ska uppnås. 

Som tidigare nämnts beskriver Oresten & Löfvenberg (1998) att beslutfattande stegvis 

sker genom hela processen, vilket i sin tur leder till det slutgiltiga beslutet. Hur det 

slutgiltiga beslutet fattas kommer beröras i sista steget av investeringsprocessen. 

Decentralisering kan även ske genom att kommunen kan beakta sina invånare som 
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kunder och ge dem mer inflytande vid beslut. Invånarna kan exempelvis få möjlighet att 

välja mellan olika utbudsalternativ innan ett beslut fattas (Almqvist, 2006; Bowerman, 

1998). En fördel med decentralisering är att tid och pengar kan besparas, då beslutet inte 

behöver genomgå lika många led (Agevall, 2005). Detta stödjer även Brorström (1990) 

vilken hävdar att decentralisering kan bidra till kostnadsbesparingar. Ytterligare en 

fördel är att mer adekvata beslut kan fattas då information delegeras ut på fler enheter, 

vilket gör att informationen kan hanteras bättre (Almqvist, 2006; Bowerman, 1998). 

Svårigheten med informationshanteringen som framhävs inom den begränsade 

rationaliteten, kan därmed minska. Detta leder till att mångtydigheten angående beslut 

kan reduceras, vilket ökar förutsättningarna för ett bra investeringsbeslut (Simon, 1997). 

En av förutsättningarna för ett bra investeringsbeslut inom den offentliga sektorn är 

införandet av lokalresursplanering. Detta innebär att det skapas en gemensam bild för 

användningen av kommunens lokaler och de investeringsbeslut som ska prioriteras. 

Ytterligare en förutsättning för ett bra investeringsbeslut är att studera 

samhällsutvecklingen i kommunen. Detta utförs i form av omvärldsanalyser för att 

undersöka om beslutet är grundat i en rättvisande och realistisk bild av 

samhällsutvecklingen (Oresten & Löfvenberg, 1998). Som tidigare nämnts stödjer även 

Maccarone (1996) en omvärldsanalys som ett underlag inför ett investeringsbeslut. 

Omvärldsanalyser kan exempelvis vara; analys av befolkningsutvecklingen, företagens 

konkurrenskraft samt regionens identitet och struktur. Den framtida planerade 

samhällsutvecklingen bör finnas beskriven i kommunens översiktsplan för att visa 

konsekvenserna av lokalresursplaneringen (Oresten & Löfvenberg, 1998). Även 

Högberg & Ljung (2007) förklarar att omvärldsanalyser är viktigt i ett förberedande 

syfte för att kunna dra nytta av de förändringar som sker i omgivningen. 

 

3.3.2 Bedömningsfasen 
Bedömningsfasen är andra steget i Bowers (1970) investeringsprocess. I denna fas 

integreras de investeringsalternativ som uppstått i initieringsfasen med verksamhetens 

strategiska positionering. För att göra detta handlar det om att samla information 

beträffande de olika investeringsalternativen för att en bedömning ska kunna ske utifrån 

ekonomiska och tekniska faktorer. På så vis förbereds argument för de olika 

investeringsalternativen inför den sista fasen i investeringsprocessen. I bedömningsfasen 

är det viktigt att involvera hela verksamheten för att arbeta mot de övergripande målen. 

De lägre enheternas förslag och planer ska matchas mot målen för att upptäcka vilka 
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risker och möjligheter som finns med investeringsförslagen. Därefter görs en 

bedömning angående vilken idé som är mest lämplig utifrån verksamhetens kriterier och 

vilken idé som passar bäst med de lägre enheternas kompetenser, då de är involverade 

när investeringen utförs (Bower, 1970). 

 

Enligt Maccarones (1996) investeringsprocess kallas det andra steget för analyser och 

utvärderingar. Denna fas är även i likhet med Bowers (1970) bedömningsfas då de 

olika investeringsmöjligheterna utvärderas. Arbetet går främst ut på att samla tillräckligt 

med information och sedan analysera detta material för att få en tydlig bild av en 

investerings möjligheter (Maccarone, 1996). Även Alkaraan & Northcott (2007) 

samtycker att den andra fasen i investeringsprocessen följer detta mönster. 

 

Oresten & Löfvenberg (1998) diskuterar att det krävs tillräckligt med information även 

vid en offentlig investeringsprocess. Vidare menar Oresten & Löfvenberg (1998) att 

detta är viktigt för att skapa förutsättningar för ett effektivt investeringsbeslut, då ökad 

information gällande beslutsunderlag innebär ökad kunskap. För att skapa bra 

förutsättningar och förståelse krävs en informationsinsamling av beslutsunderlagen. 

Informationsinsamlingen kan bestå av en noggrann planeringsprocess (Siverbo, 2001). 

Detta styrks även av Segelod (1991) som framhäver betydelsen av planering där de 

olika alternativen och beslutsunderlagen bör granskas djupgående. Detta liknas med 

Bowers (1970) investeringsprocess då den innebär en noggrann planeringsprocess inför 

ett investeringsbeslut.  

 

Vägen till ett bra investeringsbeslut inom den offentliga sektorn utgår från 

koncernnytta. Koncernnytta innebär att beslutet ska bidra till gemensam nytta för hela 

kommunen till lägsta möjliga totalkostnad (Oresten & Löfvenberg, 1998). Borg (1996) 

stödjer detta och hävdar att effektivitet i offentlig sektor handlar om att beslut ska 

resultera i största möjliga nytta till den lägst tänkbara kostnaden. Nyttan anses vara av 

störst betydelse för ett bra beslutsfattande inom den offentliga sektorn. Vad som bidrar 

till största, gemensamma nyttan för hela kommunen är en strategisk fråga för politiker 

och tjänstemän men bör beröra kommunens samtliga förvaltningar och bolag (Oresten 

& Löfvenberg, 1998). Möjligheten att investeringen resulterar i ett väl utfall ökar om 

sammanbindning sker mellan den strategiska planeringen och investeringsalternativen 

(Löfsten, 2002). Detta stödjer även Bowers (1970) investeringsprocess, vilken 
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framhäver betydelsen av att integrera verksamhetens strategiska positionering med 

investeringsalternativen. För att uppnå gemensam nytta innebär det att se kommunen 

som en helhet och inte prioritera särintressen. Om kommunen inte ses som en helhet kan 

det uppstå målkonflikter och konkurrens gällande resurser, vilket kan leda till att 

koncernnyttan inte uppnås (Oresten & Löfvenberg, 1998). 

 

När en utredning sker avseende vad som bidrar till koncernnytta utförs en bedömning 

för att uppskatta den framtida nyttan och undersöka ekonomiska konsekvenser (Oresten 

& Löfvenberg, 1998). En förutsättning för ett bra beslutsfattande vid en investering är 

att alla de kända påföljderna uppmärksammas vid bedömningen (Löfsten, 2002). För att 

undersöka den framtida nyttan ska en utvärdering ske av kommunens förmåga att 

uppfylla verksamhetsmål, mål för lokalanvändning och behovet av lokaler. Exempelvis 

ska det undersökas om befintliga lokaler kan användas istället för att investera i att 

bygga nya lokaler. För att uppnå koncernnytta till lägsta möjliga totalkostnad är det 

viktigt att hela kommunen samverkar om lokalerna och är villiga att förändra 

användningen av dessa. Om en verksamhet lider av lokalbrist och en annan verksamhet 

inte utnyttjar hela sin lokal kan exempelvis en omplacering ske. Om lokalbehovet inte 

kan lösas på detta sätt kan en nyinvestering bli aktuell. En nyinvestering kan prioriteras 

före reinvesteringar och desinvesteringar trots att det redan finns tillräckligt med 

lokaler. Vid ett nyinvesteringsbeslut bör de gamla lokalerna nyttjas av andra eller rivas 

(Oresten & Löfvenberg, 1998). 

 

För att få tillräckligt med beslutsunderlag inför en offentlig investering, bör ekonomiska 

konsekvenser undersökas. Undersökningen handlar om att ta ställning till hur 

investeringen ska finansieras. Vid en investering räcker det inte att ta ställning till 

investeringens kostnad, utan hänsyn bör även tas till de årliga utbetalningarna som 

uppstår till följd av investeringen. (Oresten & Löfvenberg, 1998). Även Siverbo (2001) 

menar att en del av beslutsunderlaget inom den offentliga sektorn, bör vara goda 

kunskaper om den långsiktiga finansieringen och de ekonomiska konsekvenserna. En 

undersökning av konsekvenserna är även viktigt enligt den rationella beslutsmodellen, 

vilken menar att det bästa beslutet förutsätter att det finns detaljerad kännedom om 

konsekvenserna (Bakka et al., 1988). Enligt Oresten & Löfvenberg (1998) innebär 

bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna även om att skapa underlag i form av 

investeringskalkyler. Vidare menar Löfsten (2002) att kalkylerna vanligtvis framställs 
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för att underlätta vid ett beslutsfattande. Att investeringskalkyler är en del av 

beslutsunderlaget stöds även av Bergknut (1993) och Yard (2001), vilket kommer 

beröras mer djupgående senare i teorin. 

 

3.3.3 Beslutsfasen 
Bowers (1970) investeringsprocess avslutas med beslutsfasen. De olika 

investeringsalternativen ställs då mot varandra och därefter sker en övervägningsprocess 

för att fatta det slutgiltiga beslutet. För att ta det mest lämpliga beslutet bör 

beslutsfattarna av det slutgiltiga beslutet vara involverade i varje fas. Beslutet ska 

grunda sig på det investeringsalternativ som är mest passande utifrån verksamheten som 

helhet, den strategiska planeringen och det långsiktiga målet. Därför bör det vara ett 

centraliserat beslut, då högre enheter har en bättre helhetsbild av verksamheten. Det 

investeringsalternativ som antas uppnå långsiktig måluppfyllelse anses vara det mest 

lämpliga (Bower, 1970; Segelod, 1991). Detta förespråkas även av Alkaraan & 

Northcott (2007).  

 

Bowers (1970) sista fas, beslutsfasen omfattas av två faser i Maccarones (1996) 

investeringsprocess. Skillnaden är en uppdelning i två steg vilka är val av projekt och 

godkännande av projekt. I valet utförs ytterligare en granskning av de olika 

investeringsmöjligheterna där det sker en övervägning vilken investering som passar 

bäst in i verksamheten. Därefter fattas beslutet bland de högre enheterna genom ett 

godkännande för investeringen av antingen chef eller ledning (Maccarone, 1996). 

 

Söderbaum (1986) är en forskare som har belyst framtagandet av kommunala 

beslutsunderlag och påstår att de involverade personerna i en beslutssituation behöver 

skapa jämförbara beslutsunderlag, vilket stöds av Bowers (1970) investeringsprocess. 

Detta kan ske genom att skapa effektprofiler, vilket innebär att information om ett 

förslags innehåll redovisas och då förenklas möjligheten att jämföra olika alternativ. För 

att underlätta en jämförelse behöver allt material under investeringsprocessens gång 

dokumenteras och rapporteras (Söderbaum, 1986).  

 

Dokumenterade beslutsunderlag är vidare en avgörande förutsättning för ett bra 

investeringsbeslut i den offentliga sektorn. Det är också viktigt att beslut som fattas 

stegvis under hela investeringsprocessen dokumenteras (Oresten & Löfvenberg, 1998). 
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Detta framhäver även Frishammar (2003) vilken menar att osäkerheten gällande ett 

beslut reduceras om dokumentation sker av beslutsunderlagen. Enligt Oresten & 

Löfvenberg (1998) bör de dokumenterade beslutsunderlagen inom den offentliga 

sektorn innehålla de alternativ som övervägts från början, vilket även Pagano & Shock 

(2007) framhäver för att kunna möjliggöra en prioritering av alternativen. Detta 

stämmer överens med den rationella beslutsmodellen där en av förutsättningarna för att 

ta det bästa beslutet är att ha en översikt över alla alternativ (Bakka et al., 1988). 

 

Underlagen bör även innehålla de behov investeringen avser att uppfylla, under vilken 

tid samt hur utvecklingen för behovet ser ut i framtiden. Exempelvis kan en prognos 

angående en ökning av antalet barn inom de närmsta åren, utgöra en del av 

beslutsunderlaget för att bygga en ny skola (Oresten & Löfvenberg, 1998; Pagano & 

Shock, 2007). Detta styrks även av Jörgensen (2004) vilken menar att 

befolkningsutvecklingen påverkar kommuners agerande överlag. Om beslutet saknar 

tillräckligt med behovsunderlag kan investeringen bli betydligt dyrare än planerat och 

bidrar till ett sämre investeringsbeslut. Den nytta som investeringsbeslutet syftar till att 

uppfylla bör även vara en del av det dokumenterade beslutsunderlaget (Oresten & 

Löfvenberg, 1998). Informationen som bör dokumenteras kan skilja sig beroende på 

vilken beslutssituation det gäller. Vanligtvis är det en kombination av både “hård” och 

“mjuk” information, vilket förespråkas (Häckner, 1988). Mjuk information är bland 

annat visioner och idéer, jämfört med den hårda informationen som vanligtvis består av 

siffror och ofta återfinns i de finansiella dokumenten. Utöver detta bör även 

ansvarsfördelningen vara dokumenterad (Oresten & Löfvenberg, 1998). 

 

Det kan som tidigare nämnts uppstå målkonflikter och konkurrenssituationer 

beträffande ansvarsfördelningen och kommunens resurser vid ett beslut. För att undgå 

denna problematik innebär det att alla involverade aktörer bör arbeta efter ett 

övergripande mål. Detta kräver att kommunerna har kontroll över förbrukningen av 

resurserna samt vad påföljderna blir, för att kunna granska att de används på ett effektivt 

sätt (Siverbo et al., 2007). För att undvika suboptimering vid ett investeringsbeslut inom 

den offentliga sektorn bör det upprättas koncerndirektiv. Koncerndirektiv innebär att det 

upprättas en vision för kommunens gemensamma kultur vilket grundas i en effektiv 

lokalanvändning (Oresten & Löfvenberg, 1998). Enligt Malmi & Brown (2008) är syftet 

med direktiven att främja ändamålsenlighet, vilket kan ses som en del av kommunens 
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ekonomistyrning. Koncerndirektiven styr beslutsfattandet och omfattar bland annat 

grundläggande principer. Ett exempel på en grundläggande princip är koncernnyttan, 

som tidigare beskrivits. Koncerndirektiven bör även innehålla en strategi som beskriver 

fördelningen av ansvaret, det vill säga på vilken nivå det yttersta ansvaret ligger. Det är 

även viktigt att de gemensamma målen med beslutet finns att tillgå och att målen är 

realistiska, mätbara, och tidsatta. Utöver detta bör koncerndirektiven även innehålla 

anvisningar för investeringsbeslutet. En anvisning skulle exempelvis kunna vara att en 

nyinvestering endast får ske om den leder till besparingar eller kvalitetsförbättringar för 

kommunen (Oresten & Löfvenberg, 1998). 

 

Som tidigare nämnts hävdar Bower (1970) att det slutgiltiga beslutet bör vara 

centraliserat. Detta är i enlighet med Blomquist & Jacobsson (2002) vilka menar att de 

centralt sittande politikerna ska ha det övergripande ansvaret och en styrande roll vid 

beslutsfattandet för att uppnå ändamålsenlighet inom den offentliga sektorn. Detta 

styrks ytterligare av Borg (1996) som förklarar att politikerna ska fatta det slutgiltiga 

beslutet angående vilka mål som ska fastställas. Som tidigare berörts kan 

decentralisering ske, dock ska decentraliseringen grundas i ett centraliserat 

beslutsfattande avseende de övergripande målen. Detta för att politikerna ska utfärda 

styrning mot målen, som tjänstemännen sedan ska utföra (Agevall, 2005). 

 

3.4 Kalkyler 
 
3.4.1 Investeringskalkyler 
Enligt Yard (2001) är investeringskalkyler endast en del av underlaget vid 

beslutsfattande. Detta stöds även av Blomquist & Jacobsson (2002) som hävdar att 

kalkyler ofta spelar en begränsad roll vid investeringar. Kalkylernas inverkan på 

processen är av olika stor betydelse beroende på vilken situation det gäller. Det främsta 

syftet med en investeringskalkyl är att utgöra basen för hur resurser ska allokeras. De 

ska även agera som grund för beslut gällande investeringar med betalningseffekter 

under en längre tidsperiod. Utöver det har kalkylen fler användningsområden, bland 

annat bedöms det vilket investeringsalternativ som anses mest lämpligt ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Kalkylen tas fram efter en analys av beräknade betalningsflöden 

för investeringen. Syftet är att visa hur kapitalet påverkas genom utbetalningar samt 

kostnader och vilka inflöden av kapital som skapas (Bergknut et al., 1993).  
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Investeringskalkyler bidrar även till att grundaren av investeringsförslaget måste göra 

en granskning av förslaget och dess påföljder, vilket resulterar i en bättre tillförlitlighet. 

Beslutsfattandet kan delegeras vid användningen av investeringskalkyler. Exempelvis 

kan vissa avdelningar få befogenhet att ta beslut i frågor upp till ett bestämt belopp. 

Detta underlättar uppföljningen av projektet och ökar möjligheten att kontrollera 

resultatet jämfört med förkalkylen. Kalkylen är uppbyggd av antaganden som är av mer 

kvalificerad karaktär vilket gör att kalkylen kan ses som en indikation på hur 

utvecklingen kommer att ske. Det är viktigt att ha i åtanke att kalkylen kan ses som ett 

hjälpmedel för att ta beslut gällande vilket investeringsprojekt som är mest lämpligt vid 

en jämförelse av ett flertal liknande investeringar (Bergknut et al., 1993).  

 

Det finns olika typer av metoder vid ett kalkylupprättande. De mest grundläggande är; 

annuitetsmetoden, payoff-metoden, nuvärdemetoden och internräntemetoden  (Persson 

& Nilsson, 2009). Payoff-metoden innebär ett försök att beräkna den tid det kommer att 

ta innan investeringen har betalat tillbaka det satsade kapitalet. Nuvärdemetoden innebär 

en uträkning av investeringens förväntade in- och utbetalningar. Detta för att hänföra 

dessa till en och samma tidpunkt, det vill säga vid investeringspunkten år ett. Efter den 

uträkningen görs en bedömning om investeringen verkar lönsam (Högberg & Ljung, 

2007). Internräntemetoden är enligt Högberg & Ljung (2007) den vanligaste 

kalkylmetoden. Metoden går ut på att beräkna den ränta som lyder vid kapitalvärdet 

noll. Räntan benämns internräntan och är ett mått på investeringens avkastning. 

Annuitetsmetoden innebär att investeringens betalningar räknas om till årligen lika stora 

belopp. Dessa belopp kallas annuiteter och representerar överskottets genomsnitt över 

investeringens livslängd (Persson & Nilsson, 2009).  

 

3.4.2 Nyttoanalys  
Som tidigare berörts är det vanligt förekommande att utgå från en kalkylmetod vid en 

investeringsbedömning. Vid offentliga investeringar är ett alternativ att utgå från en 

“samhällsekonomisk kalkyl”, vilken innebär att vissa effekter beaktas och justeras för 

att anpassning ska ske till offentliga verksamheter (Löfsten, 2002). Som ett komplement 

till kalkyler beskriver därför Sloman & Hinde (2007) en nyttoanalys, vilken även kan 

utgöra en grund för ett investeringsbeslut. Analysen inleds med en identifiering och 

mätning av kostnaderna. Därefter jämförs dessa kostnader med fördelarna eller nyttan 
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som investeringen medför. Ur ett samhällsperspektiv kan nyttan exempelvis vara 

investeringar i skolor eller vägar, vilka bidrar till en slags service åt invånarna 

(Hofstede, 1981; Collins, 2006). Analysen utförs som ett hjälpmedel vid en bedömning 

gällande en investerings genomförbarhet. Den optimala samhällseffektiva nivån av en 

investering kommer att vara vid den punkt där den marginella samhällsnyttan som 

investeringen bidrar med, är densamma som den marginella samhällskostnaden. Detta 

innebär att investeringen bör genomföras när den marginella samhällsnyttan överstiger 

eller är densamma som den marginella samhällskostnaden, vilket även styrks av Brealey 

et al. (1997). En nyttoanalys kan på så vis ses som ett hjälpmedel för att ta ett beslut 

ifall en investering ska genomföras eller inte (Sloman & Hinde, 2007; Bohm, 1986).  

 

3.5 Osäkerhetsbedömning 
Bedömningar om framtiden är alltid förknippat med risk och osäkerhet. Detta medför att 

en riskanalys är oundviklig och bör studeras i stor utsträckning (Bergknut et al., 1993). 

Osäkerheten bör även analyseras för att påvisa hur utfallet blir om oväntade händelser 

sker (Högberg & Ljung, 2007). Detta framhäver Simon (1997) även inom begränsad 

rationalitet, vilken påvisar att osäkerheten angående beslutet minskar om det finns 

tillräckligt med information. Löfsten (2002) påpekar att beslutet påverkas av risk och 

osäkerhet. Alpenberg & Karlsson (2005) hävdar vidare att detta är en viktig grund för 

beslutssituationen. Kalkyler är beslutsunderlag som främst behandlar ekonomiska 

termer. Tillförlitligheten i kalkylunderlaget kan förbättras med hjälp av olika 

osäkerhetsprognoser, vilka leder till en bättre förståelse hos beslutsfattarna för 

investeringen. En utvärdering av riskerna förbereder investeraren för oförberedda 

händelser, vilket bidrar till ett bättre beslutsfattande angående investeringen (Persson & 

Nilsson, 2009). 

 

3.5.1 Risk- och känslighetsanalys 
Risk och lönsamhet är två mål vid en investeringsbedömning som står i konflikt med 

varandra. Risker vid investeringsbedömningar kan hanteras med olika metoder. En 

vanlig metod är att justera kalkylräntenivån eller payback-tiden (Grubbström & 

Lundquist, 2005). En risk- och känslighetsanalys undersöker hur kalkylresultatet 

påverkas av förändrade förutsättningar (Högberg & Ljung, 2007). Edlund et al. (1999) 

menar att en känslighetsanalys bör utredas. I kalkylunderlaget kan oftast den mest 

osäkra faktorn urskiljas från övriga faktorer. Den faktorn som är svårast att bedöma 
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brukar vara de löpande inbetalningarna. Genom att beräkna den osäkra faktorns tillåtna 

variation kan en bedömning göras utifrån det (Persson & Nilsson, 2009). Detta kallas 

således för det kritiska värdet vilket innebär att variabeln inte får variera mer än dess 

bestämda minimum eller maximum. Fastställandet av det kritiska värdet är dock inte 

avgörande för om investeringen ska genomföras eller inte. Utifrån det kritiska värdet 

bedöms sannolikheten av att en oväntad händelse inträffar och som påverkar 

investeringen negativt (Bergknut et al., 1993).  

 

Sammanfattning 

I detta avsnitt återfinns en beskrivning av beslut samt tillvägagångssätt för 

beslutsfattanden. Därefter har en redogörelse av investeringar och investeringstyper 

utförts. Sedan har investeringsprocessens olika faser presenterats, både ur ett allmänt 

perspektiv och ur ett offentligt perspektiv. För att fatta beslut angående en investering 

krävs beslutsunderlag vilka beskrivs i den senare delen av avsnittet. En konceptuell 

modell sammanbinder teorierna som berörts i den teoretiska referensramen.  

 

 
 

Figur 2: Konceptuell modell  

 



  
 

 

 31 

4. Empiri      
Empiriavsnittet innehåller resultatet av de semistrukturerade intervjuerna där frågorna 

uppkom ur den studerade teorin. Information har även hämtats ur offentliga dokument 

från Växjö kommun. Avsnittet inleds med en presentation av de olika aktörerna, vilka är 

involverade i investeringsprocessen av Pär Lagerkvists skola. Därefter följer en 

förklaring av skolans investeringsprocess där även grundläggande information 

gällande kommunens processer inkluderas. Avslutningsvis finns en tidslinje (Figur 3), 

vilken visar på processens arbetsgång för att förtydliga det empiriska avsnittet.    

 

4.1 Presentation av Växjö kommun 
Växjö kommun består av cirka 87 000 invånare och är beläget i centrala Småland. 

Staden är känd för att vara Europas grönaste stad och lockar invånare genom att erbjuda 

en blandning av universitetsstad, småstadsidyll, nöjesmetropol med en stark 

idrottstradition. Som tidigare nämnts hävdar Bo Frank (Växjö kommun, 2012) 

kommunstyrelsens ordförande att staden planerar växa till 100 000 invånare år 2030. 

Detta intygar även fastighetskoordinatorn Hallsten-Eriksson (2016) som påstår att 

befolkningstillväxten i nuläget är cirka 1100 invånare per år. Det högst beslutande 

organet i kommunen är kommunfullmäktige bestående av valda politiker. De utser 

kommunstyrelsen, vilka samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för 

kommunens utveckling genom att vara en länk mellan kommunfullmäktige och 

kommunens förvaltningar för att förverkliga beslut. Dessa förvaltningar kan exempelvis 

vara kommunens lokalförsörjnings- eller utbildningsförvaltning. Koncernen Växjö 

kommun består även av 15 hel- och delägda aktiebolag där Växjö fastighetsförvaltning 

AB ingår (Växjö kommun, 2015).  

 

Lokalförsörjningsförvaltningen bildades första juli år 2014 och är som tidigare berörts 

en del av Växjö kommun. Det är en sammanslagen grupp med tjänstemän från bland 

annat skolbarnomsorgen, kultur och fritid samt arbete och välfärd. De har det 

övergripande ansvaret för ändamålslokaler, vilket innebär att de ansvarar för 

kommunens samtliga lokaler som invånarna behöver för att tillgodose de behov som 

finns gällande exempelvis skolor, äldreboende och idrottshallar. De har även ansvaret 

för planeringen av dessa lokaler. Lokalförsörjningsförvaltningen samarbetar med andra 

förvaltningar inom kommunen för att upptäcka behov och sedan skapa underlag som 

krävs för beslutsfattande. De framtagna underlagen ger valmöjligheter vilket skapar 
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förutsättningar för ett bra beslut, vidare är det politikerna som fattar besluten (Hallsten-

Eriksson, 2016). 

 

I Växjö kommun ansvarar utbildningsförvaltningen för ärenden gällande förskolor, 

pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor. De 

har även ansvar för fritidsgårdsverksamhet, skolbiblioteksforum och kulturskolor. 

Utbildningsförvaltningen styrs av utbildningsnämnden och dess politiker. Politikerna i 

utbildningsnämnden fattar beslut och utbildningsförvaltningen förbereder och genomför 

ärenden (Växjö kommun, 2016).  

 

Växjö fastighetsförvaltning AB, även kallat Vöfab är ett dotterbolag åt Växjö 

Kommunföretag AB, förkortat VKAB vilket ägs av Växjö kommun. Vöfabs 

arbetsuppgifter är i form av fastighetsservice, administration, ekonomi, byggservice 

samt projekt. De äger och förvaltar drygt 100 fastigheter i hela Växjö kommun. 

Förvaltningen är av både stora och små fastigheter, exempelvis skolor, kontor och 

idrottsarenor. Viss förvaltning kan även ske på uppdrag av Växjö kommun och därför 

har Vöfab huvudansvaret för kommunens lokalförsörjning (Vöfab, 2015). 

 

4.2 Arbetsgång för Pär Lagerkvists skola 
Växjö kommun följer alltid en standardprocess gällande beslutsfattande vid 

investeringar över 10 miljoner kronor. Beslutstiden är alltid densamma där möten med 

olika intressenter är långsiktigt schemalagda, däremot är det mer tidskrävande att utföra 

en större investering. Pär Lagerkvists skola är enligt Hallsten-Eriksson (2016) den 

dyraste investeringen kommunen utfört under hennes 13 år som fastighetskoordinator. I 

Växjö kommun finns det en dokumenterad standard gällande arbetsgången för 

investeringsprocesser, från att idén initieras till att beslutet fastställs. Där framgår det 

även på vilken nivå de olika besluten fattas längs vägen. Beslutsunderlagen utformas av 

tjänstemännen utifrån efterfrågan och kommunens mål.  Investeringsprocessen inleds 

med en skissutredning, vilket följs av projektering inför anbudsförfrågan, igångsättning 

och slutligen genomförande av projektet samt avrapportering (Växjö kommun, 2008).  
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4.2.1 Skissutredning 
Första steget i Växjö kommuns investeringsprocess är en skissutredning, vilket inleds 

med att investeringen initieras hos respektive förvaltning (Växjö kommun, 2008).  

 

“När det gäller Pär Lagerkvists skola så började det egentligen med att vi äger 

Bergundaskolan. Bergundaskolan började bli sliten, man hade behov av fler och större 

skolor och då började vi med att titta på vad skolan hade för status.” (Carlsson, 2016) 

 

Gustafsson (2016) berättar även att idén om att bygga Pär Lagerkvists skola initierades 

år 2009. Bergundaskolan byggdes på 60-talet i området Bredvik, Växjö och är i princip 

avskriven då avskrivningstiden är 40-50 år. Till följd av detta utfördes en 

statusbedömning, vilket innebar en granskning av den tekniska statusen. Denna 

genomfördes av fastighetsägaren Vöfab där det framkom att skolan var i ett dåligt skick. 

Stammarna för avloppen var gamla och byggnaden hade begränsningar ur ett 

energiperspektiv, då energiförbrukningen var väldigt hög (Hallsten-Eriksson, 2016). 

Detta berättar även Tjäder (2016) som vidare menar att utbildningsnämnden var de som 

hade önskemål om att utföra en statusbedömning av Bergundaskolan, då de ansåg att 

den var för gammal.  

 

“Det rörde till sig för parallellt med att vi började jobba med Bergundaskolan, så 

skrevs det en motion från Centerpartiet. Då svarade de med en utredningsrapport på 

den motionen. De tyckte; varför gör de inget med Bergundaskolan? Den är jättedålig 

och då höll de på med frågan om de skulle bygga om skolan? Så motionen och planen 

ledde till att vi måste bygga nytt och då hittade de den här platsen. Om det inte fanns en 

plan och mark hade de fått bygga om Bergundaskolan.” (Gustafsson, 2016) 

 

Gustafsson (2016) beskriver således att det var en politisk motion angående det dåliga 

skicket på Bergundaskolan som även initierade idén om att bygga Pär Lagerkvists skola, 

vilket skedde år 2011. Hallsten-Eriksson (2016) stödjer detta och menar även att 

politikerna i Växjö kommun ansåg att tjänstemännen endast renoverade skolor och att 

de inte kom med förslag gällande investeringar i att bygga nya skolor. Utöver detta 

utförde verksamheten på skolan en bedömning, där de konstaterade att Bergundaskolan 

var utformad efter 60-talets olika krav. Detta bidrog även till idén att investera i en ny 

skola som var mer anpassad till dagens verksamhetsplaner och dagens sätt att undervisa. 
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Vid diskussionen om byggnationen av en ny skola uppkom argumentet att investeringen 

kunde leda till kostnadsbesparingar. Detta berodde på att det var dyrt att underhålla 

Bergundaskolan och därför kunde en ny skola med förbättrad utrustning leda till 

kostnadsbesparingar. Om Bergundaskolan istället hade renoverats skulle det ha varit ett 

omfattande och dyrt projekt då nästan allt behövde ersättas (Hallsten-Eriksson, 2016). 

Gustafsson (2016) anser även att en fördel med en nyinvestering är att det är enklare att 

beräkna investeringskalkylen. Efter statusbedömningen ansåg utbildningsnämnden att 

Bergundaskolan skulle ersättas på grund av att den var så pass nedsliten och istället 

investera i en helt ny skola (Tjäder, 2016). 

 

Efter uppkomsten av investeringsidén, framställs alltid en skiss inom samtliga 

förvaltningar tillsammans med kommunens fastighetskoordinator och arkitekt (Växjö 

kommun, 2008). Fastighetskoordinatorn Hallsten-Eriksson (2016) berättar att arkitekten 

får i uppdrag att utföra en skiss av skolan utifrån kommunens riktlinjer. Enligt 

kommunens investeringsprocess sker sedan en informationsinsamling gällande behovet 

av investeringen (Växjö kommun, 2008). Enligt Hallsten-Eriksson (2016) kan 

informationsinsamlingen bestå av underlag i form av förstudier gällande långsiktiga 

planer av demografin.  

 

“En process drogs igång, ska man bygga en liten eller stor skola? Då tittar man på 

demografin som är ett underlag. Demografiska underlag kommer en gång om året med 

befolkningsprognosen som sträcker sig 8-9 år framöver, tittar ett år bakåt och sedan 

fram till år 2023. Hur tänker den här staden utveckla sig? Sedan lägga till den tänkta 

bebyggelsen i den här stadsdelen”. (Gustafsson, 2016) 

 

Det demografiska underlaget ligger följaktligen till grund för vilka områden kommunen 

väljer att investera i. Demografiska prognosen för Pär Lagerkvists skola utfördes år 

2013, vilken visade att antalet skolelever i Bredvik skulle öka de kommande åren samt 

att nya bostäder skulle byggas i området. Till följd av detta kom förslaget att bygga en 

ny och större skola i Bredvik (Gustafsson, 2016). Även Carlsson (2016) beskriver att 

resultatet av informationsinsamlingen var kommunens behov av större skolor. Vidare 

stöds detta av Tjäder (2016) som menar att det fanns behov av en stor skola inom detta 

område. Enligt Gustafsson (2016) och Hallsten-Eriksson (2016) initierades 
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investeringen av de politiska och demografiska faktorerna samt Bergundaskolans 

befintliga skick.  

 

Enligt Hallsten-Eriksson (2016) utfördes en detaljplan gällande möjligheten att bygga 

en ny skola vid området Bredvik. Vöfab är den kommunala enheten som anskaffar det 

utvalda området. Detaljplanen grundas på en långsiktig översiktsplan som bland annat 

illustrerar var bostäder ska byggas, för att se var invånarna kommer att bo. Det är 

planerat att cirka 400-500 nya bostäder ska byggas i närheten av skolan. Det 

undersöktes även var industrier kommer att vara placerade då detta är av stor betydelse 

för skolans placering, eftersom vissa områden endast tillåter industrier på grund av 

föroreningar (Gustafsson, 2016). Detaljplanen innehåller även andra utredningar 

gällande hälso- och säkerhetsskäl, där exempelvis trafikbuller, trygghet och 

tillgänglighet har utretts. Utöver detta har synpunkter från både privatpersoner och 

kommunens andra nämnder lyfts fram i detaljplanen, samt att en utredning utförts i 

form av en riskanalys angående brandrisken. Det framkommer även att en del av 

bakgrunden till investeringen är Växjös kraftiga expandering under de senaste åren. 

Detaljplanen för Pär Lagerkvists skola framställdes år 2013 och möjliggjorde att skolan 

kunde byggas, vilket gjorde att den vann laga kraft år 2014 (Växjö kommun, 2014). 

 

Enligt kommunens investeringsprocess presenteras därefter investeringens skiss och 

detaljplan för egen nämnd. Dessa beslutar om projektet ska avslutas eller föras vidare 

för projektering inför anbudsförfrågan. Nämnden skickar sedan sitt beslut om de 

godkänner fortsatt projektering till kommunstyrelsens arbetsutskott vilket förkortas 

KSAU, vilka även måste godkänna detta (Växjö kommun, 2008). Gustafsson (2016) 

beskriver att det var utbildningsnämnden som beslutade att projektet Pär Lagerkvists 

skola skulle föras vidare till projektering inför anbudsförfrågan. KSAU fattade sedan 

ett beslut och meddelade samtliga nämnder inom kommunen samt till Växjö 

Kommunföretag AB. Detta skedde 2014-01-28 och var avgörande för 

investeringsprocessens fortsatta genomförande (Växjö kommun, 2008). Vidare hävdar 

Marie Hallsten-Eriksson (2016) att politikerna följaktligen kan avvisa ett beslut även 

om underlagen visar behovet av en investering, vilket innebär att politikerna tar det 

slutgiltiga beslutet gällande fortsatt projektering och att tjänstemännen måste följa detta.  
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4.2.2 Projektering inför anbudsförfrågan 
Som ett nästa steg i arbetsgången utförde utbildningsförvaltningen, kommunens 

fastighetskoordinator samt Vöfab en projektering med tillhörande kostnadskalkyl inför 

anbudsförfrågan (Växjö kommun, 2008). Gustafsson (2016) berättar att projekteringen 

för Pär Lagerkvists skola inleddes med ett framtagande av ett lokalprogram. 

Lokalprogrammet beskriver vilket typ av skola som efterfrågas och vad den bör 

innehålla för att uppnå detta. Vidare beskriver han att lokalprogrammet för Pär 

Lagerkvists skola framställdes år 2013 och i oktober samma år godkände nämnden 

programmet. I projekteringen ingår detaljplanen och som tidigare nämnts innehåller den 

information gällande hur lokaliseringen av skolan fastställdes.  

 

“Sedan designas skolan och det bygger på lokalprogrammet.” (Gustafsson, 2016) 

 

Utformningen av skolan upprättades tillsammans med fastighetsbolaget Vöfab och den 

förvaltning som ska nyttja skolan, vilket i detta fall är utbildningsförvaltningen. 

Vanligtvis är det utsedda representanter från förvaltningen, exempelvis rektorn eller en 

referensgrupp som är delaktiga vid utformningen av projektet. Gällande byggnationen 

av Pär Lagerkvists skola var det en personalgrupp från Bergundaskolan, vilken leddes 

av dess biträdande rektor. Utöver personalgruppen arbetade två arkitekter med 

framtagandet av designen (Gustafsson, 2016). Arkitekterna tog fram förslag på hur 

skolan skulle byggas och i detta fall var det en tidskrävande process på grund av skolans 

storlek. Skolans storlek baseras på en genomsnittlig kvadratmeter per barn, vilket 

arkitekterna tog hänsyn till vid upprättandet av ritningarna. Arkitekterna tog sedan 

ställning till om det behövdes fler kvadratmeter för att få en passande storlek på skolan 

(Hallsten-Eriksson, 2016).   

 

Carlsson (2016) berättar att vid större projekt som Pär Lagerkvists skola, arbetar de med 

samutnyttjande av byggnaden. I detta fall innebar det att Kultur och Fritidsnämnden fick 

yttra sig gällande byggnationen av Pär Lagerkvists skola, för att framhäva vad de ansåg 

behövdes i området. Carlsson (2016) beskriver att Vöfab därefter utvecklade 

lokalprogrammet ytterligare genom skisser och ritningar. Det upprättades omkring 1800 

ritningar i detta projekt. Vidare utvecklades en organisations-skiss, vilken visade hur 

klasserna skulle struktureras samt det tänkta elevantalet i varje klass. Klassernas storlek 

hade därmed stor påverkan på skolans utformning. Genom delaktighet från tidigare 
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nämnda aktörer kunde de genom färdiga ritningar och projektering, konstatera hur och 

var de ville bygga skolan (Gustafsson, 2016).  

 

“Eftersom processen är så lång, är det svårt att uppskatta inledningsvis vad projektet 

kommer att kosta, därför var det väldigt lyckosamt när de sedan klarade av, så det 

stämde överens med kalkylen om 310 miljoner kronor.” (Hallsten-Eriksson, 2016) 

 

Enligt Carlsson (2016) har Vöfab det främsta ansvaret att upprätta kalkylen för den 

totala kostnaden, vilket även inkluderar det maximala priset för entreprenaderna. 

Enocson (2016) berättar att kalkylen är uppbyggd efter självkostnadsprincipen. 

Kostnaderna grundas på Vöfabs kostnader och sedan inkluderas övriga kostnader som 

exempelvis från andra avdelningar och entreprenaden. Kalkylen som Vöfab upprättade 

behandlades politiskt år 2013, först då fanns det tillräckliga underlag att beräkna den 

ungefärliga kostnaden för investeringen. Tidigare har det endast utförts kvalificerade 

gissningar gällande kalkylen (Carlsson, 2016). Det har dock funnits ett antal 

avstämningstillfällen med mer eller mindre genomarbetade kalkyler, där de har 

behandlat exempelvis kostnader för en viss typ av betong eller el. Exempelvis utfördes 

en kalkyl och kontroll av priset efter ritningens framtagande för att säkerställa att 

projektets kostnader inte blev för höga. På så sätt upprättades underlaget och 

utvecklingen av lokalerna parallellt med det ekonomiska arbetet (Gustafsson, 2016). 

 

“Investeringen har en avskrivningstid och den följer vi enligt K3. Då skriver man av 

den per komponent, komponentavskrivning. Då innebär det att man hamnar på en 35- 

40 år avskrivningstid.” (Carlsson, 2016) 

 

Avskrivning sker följaktligen enligt redovisningsregelverket K3. Tiden för upprättandet 

av en kalkyl beror på projektets storlek. På ett större projekt är det troligtvis ett par 

månaders arbete (Carlsson, 2016). Hallsten- Eriksson (2016) berättar att kalkylerna 

bygger på en allmän prissättning per kvadratmeter. Arkitekterna kommer som tidigare 

nämnts fram till antalet kvadratmeter gällande skolans storlek. Därefter multipliceras 

dessa kvadratmeter med en viss summa som är avstämt med andra byggnationer. I 

nuläget är summan 25 000 kr per kvadratmeter, vilket de har att förhålla sig till. Vidare 

finns det alltid en post för oförutsedda kostnader. Om dessa skulle bli för höga måste 

återkoppling och godkännande av politikerna ske. Investeringssumman påverkades även 
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av högkonjunkturen vid projektets initiering, vilket bidrog till ett högre pris för 

investeringen i Pär Lagerkvists skola (Hallsten-Eriksson, 2016).  

 

Parallellt med kalkylens framtagande lämnade fastighetskoordinatorn Hallsten-Eriksson 

in ett informationsunderlag till budgetberedningen. Underlaget förklarade att 

investeringen kommer uppgå till 310 miljoner kronor och att den beräknas vara 

färdigställd år 2017. Underlaget beskrev även att hyran uppgår till 27,5 miljoner kronor 

per år och att utbildningsförvaltningen kommer att stå för hyreskostnaden. Politikerna 

måste budgetera hyreskostnaden för att säkerställa att utbildningsförvaltningen kan 

betala hyran. Kapitalet byggs på så sätt upp under en längre tidsperiod för att det ska 

vara tillräckligt när skolan är färdigställd (Hallsten-Eriksson, 2016).  

 

Det uppkom även andra kostnader som inte var direkt hänförda till skolan, trots det var 

Växjö kommun tvungen att ta hänsyn till dessa. För att möjliggöra byggnationen av 

skolan, utfördes exempelvis beredning av mark och avlopp. Kommunen sålde därefter 

den förberedda marken och använde försäljningsintäkten till att investera i bland annat 

gator och mark runt skolområdet (Gustafsson, 2016).  

 

Enligt Enocson (2016) ser Vöfab inga framtida risker med investeringen då de är ett 

kommunalägt bolag och då skolan ska förhyras av kommunen. Vidare berättar Hallsten-

Eriksson (2016) att lokalförsörjningsförvaltningen inte upprättar några specifika 

underlag för att ta hänsyn till framtida risker men att de däremot undersöker framtida 

tillväxtmöjligheter och utvecklingsbara områden.  

 

“Beträffande känslighetsanalys så bedöms antal elever/barn i hela kommunen och var 

som är bäst läge för nästa skola. Utifrån de detaljplaner som finns på byggnationer av 

bostäder så vet vi väldigt bra hur och var staden kommer att växa.” (Hallsten-Eriksson, 

2016) 

 

År 2014 ställde Växjö kommun ytterligare en förfrågan till politikerna om ett 

godkännande gällande utskick av anbudsförfrågan. Kommunen presenterade planen och 

den framtagna kalkylen angående Pär Lagerkvists skola samt påvisades det jämförelser 

med andra liknande projekt. Detta var ett krav eftersom kalkylen för investeringen 
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berörde ett högt belopp och därför behövdes projektet förankras politiskt (Gustafsson, 

2016; Växjö kommun, 2008; 2015).  

 

4.2.3 Igångsättning 
Efter att konsulterna på Vöfab hade beräknat den maximala kostnaden och upprättat 

kalkylerna, var tiden inne att skicka ut anbudsförfrågan till entreprenader. Olika anbud 

vägdes sedan mot varandra för att bestämma vilken entreprenad som skulle utföra 

jobbet, i detta fall bygga skolan. Anbuden presenterades för nämnderna och VKAB 

(Växjö kommun, 2008).  

 

“När det blev klart att det var den här skolan som skulle byggas så hade de en process 

med inkommande anbud, där Vöfab är det kommunala bolaget som har hand om alla 

lokalerna. Projekteringen tog cirka 1,5 år, sedan pågick anbudsprocessen och där fick 

de godkänt av politikerna att det var okej med 310 miljoner kronor.” (Hallsten-

Eriksson, 2016) 

 

Enligt Gustafsson (2016) behöver det tydliggöras vilken typ av entreprenad som ska 

anlitas. Det kan vara en general entreprenad, vilket innebär att de står för både 

ritningarna och byggarbetet. Det kan även vara en genomritad entreprenad, vilket 

betyder att ritningarna redan är färdiga och att enbart byggjobbet behöver utföras. I 

fallet Pär Lagerkvists skola är det en kombination av båda typerna, då 

lokalförsörjningsförvaltningen och Vöfab tillsammans med arkitekter och entreprenörer 

tog fram ritningarna. I detta projekt upprättades som tidigare nämnts cirka 1800 

ritningar av skolan i enlighet med efterfrågan (Gustafsson, 2016).  

 

Gustafsson (2016) beskriver att när anbudsförfrågan skickas ut får entreprenörerna en 

tidsram för kostnadsberäkning av nybyggnationen, för att sedan återkomma med 

uppgifterna till Vöfab. I detta fall berättar Gustafsson (2016) att de gav entreprenörerna 

cirka tre till fyra månader att beräkna kostnaderna och att tidsramen då var satt till 2015-

01-28. De olika anbuden samlades in och därefter valde Vöfab den mest lämpade 

entreprenaden. Hänsyn togs till kostnaden för anlitandet av en entreprenad, då den 

skulle vara i enlighet med kalkylen (Hallsten-Eriksson, 2016). Även Gustafsson (2016) 

och Carlsson (2016) instämmer att Vöfab är enheten som fattar beslut gällande vilken 

entreprenör som ska få möjligheten till ett kontrakt. För att Vöfab skulle få en bra 
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överblick av alternativen ställdes entreprenörerna mot varandra i olika 

kalkylutredningar. Därefter fattade politikerna det slutgiltiga beslutet gällande valet av 

entreprenör (Carlsson, 2016).  

 

Varje nämnd granskade sedan den valda entreprenörens framtagna anbudsförslag 

gällande kostnader för projektet. Därefter skickades nämndernas beslut till KSAU, för 

ett godkännande angående påbörjandet av byggnationen. VKAB granskade sedan 

projektkostnaderna ytterligare en gång för att säkerställa att det stämde överens med det 

som tidigare utlovats (Växjö kommun, 2008). Även Hallsten-Eriksson (2016) beskriver 

att det valda anbudet ska kontrollräknas för att säkerställa att inte kostnaderna överstiger 

de kalkylerade kostnaderna. Vöfab fick ett pris på 235 miljoner kronor från en 

entreprenör, vilket resulterade i att den slutgiltiga kostnaden för jobbet beräknades bli 

310 miljoner kronor. Detta beräknades utifrån den tidigare nämnda kalkylen, där även 

kostnaderna för de olika avdelningarna på kommunen var inräknade. Därefter fattar 

politikerna ett beslut utifrån förslaget Vöfab tog fram (Carlsson, 2016). 

 

Det beslut KSAU, VKAB och nämnderna fattade låg till grund för kommunfullmäktiges 

slutgiltiga beslut. 2015-02-20 skickades första förslaget för ett beslutsfattande till 

kommunfullmäktige. Detta fick dock justeras för att alla beräkningar skulle stämma och 

därefter skickades ett nytt förslag för beslut 2015-03-03. Detta låg till grund för det 

slutgiltiga beslutet. Kommunfullmäktige är den sista aktören att påverka om projektet 

ska påbörjas, vidare är deras uppgift även att informera de totala kostnaderna (Växjö 

kommun, 2008). 

 

“Då tar först nämnden för skol- och barnomsorg beslut om: ja, vi vill gå vidare med 

detta. Sedan går det till Vöfabs styrelse som säger: okej, vi är beredda att ta 

investeringen. Moderbolaget får frågan om de är beredda att ta investeringen. Sedan 

går det upp till kommunfullmäktige för slutligt beslut.” (Carlsson, 2016) 

 

Underlagen är oftast väl utformade och förankrade när kommunfullmäktige ska fatta det 

slutgiltiga beslutet angående investeringen, vilket gör att investeringar oftast godkänns 

och kan påbörjas (Carlsson, 2016). 
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Hallsten-Eriksson (2016) förklarar att vi lever i en politiskt styrd organisation, vilket 

innebär att det är omöjligt för tjänstemännen att visa om de är oense angående målen 

och besluten som fastställts av politikerna. Detta beror på att tjänstemännen alltid står 

under politikerna, vilka har det sista ordet. Hon menar på att det är ett spel som inte går 

att reda ut då politikerna alltid har den högsta positionen.  

 

“Även om kommunen har lagt fram förstudie som visar på ett behov om en investering 

kan politikerna säga nej och kanske inte förklara varför riktigt. Kommunen måste följa 

detta.” (Hallsten-Eriksson, 2016) 

 

I detta fall fattade politikerna ett beslut att investeringen Pär Lagerkvists skola skulle 

genomföras, till en kalkylerad kostnad på totalt 310 miljoner kronor (Hallsten-Eriksson, 

2016). Även Gustafsson (2016) berättar att kommunfullmäktige tog det slutgiltiga 

beslutet 2015-03-17, baserat på underlagen och anbudet.  

 

Gustafsson (2016) beskriver att alla investeringar följer liknande processer, oavsett 

investeringens omfattning. Den stora skillnaden är däremot tiden för utformningen av 

de underlag som krävs vid ett beslutsfattande. Detta kan exempelvis förklaras av att en 

ritning är mer tidskrävande vid stora nybyggnationer än vid små tillbyggnader. Oavsett 

investeringens storlek genomförs möten en gång per månad, för att följa upprättandet av 

underlagen och utvecklingen. Denna process går därför inte att påskynda (Gustafsson, 

2016). Carlsson (2016) och Gustafsson (2016) berättar att processen för Pär Lagerkvists 

skola påbörjades redan år 2009 och förväntas vara färdigställd år 2017. De beskriver 

även att investeringsprocessen är en lång och omfattande process, där det är viktigt att 

betydelsefulla aktörer medverkar redan från början. De betydelsefulla aktörerna är 

exempelvis KSAU, lokalförsörjningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 

fastighetsägaren.  

 

4.2.4 Projektets genomförande och avrapportering  
När kommunfullmäktige har fattat ett beslut inleds byggprojektet. Vid den tidpunkt 

byggnaden är färdigställd redovisas projektets kostnader för att sedan beräkna den 

preliminära hyran, detta genomför kommunens fastighetskoordinator. Därefter upprättas 

ett hyreskontrakt och även en slutlig projektkostnad av fastighetskoordinatorn som 

rapporterar detta vidare till KSAU (Växjö kommun, 2008).  
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“När vi väl har entreprenörer och de börjar bygga är det helt och håller vårt ansvar. 

Från det att vi har fått en entreprenör och skrivit avtalet, är det vår resa som börjar 

enda fram till slutet och besiktningen.” (Carlsson, 2016)  

 

Efter skolans färdigställande har entreprenadfirman utfört sin del av uppdraget och 

vidare är det Vöfab som äger byggnaden och är underhållsansvariga (Carlsson, 2016). 

Enligt Gustafsson (2016) skriver Vöfab hyreskontraktet med utbildningsnämnden, vilka 

är hyresgästerna av skolan. Detta är den sista delen vilken färdigställer den kommunala 

investeringsprocessen, dock pågår den efter att beslutet om investeringen är fattat och 

kommer därför inte behandlas i analysavsnittet.  

 
Figur 3: Tidslinje över beslutsfattandet för Pär Lagerkvists skola 

 

Sammanställning av det empiriska materialet 

Det empiriska materialet har sin uppkomst ur intervjuer och kommunala dokument. En 

granskning av materialet påvisar Växjö kommuns investeringsprocess vid 

nybyggnationen av Pär Lagerkvists skola. Genom den insamlade informationen 

framkommer det även att kommunen har en standardprocess, vilken samtliga 

investeringsbeslut efterföljer. De kommunala dokumenten styrker detta, då de har byggt 

upp en struktur med olika steg i investeringsprocessen. I dessa steg utformas 

beslutsunderlagen som krävs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. På detta sätt 

förenklar kommunen arbetet genom att följa samma strukturerade arbetsgång vid 

upprättandet av underlagen, vilka ligger till grund för stora beslut. Intervjuerna 

mynnade ut i detaljerad information gällande beslutsunderlagen.   
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5. Analys  
I analysavsnittet ställs det sammanställda empiriavsnittet mot den teoretiska 

referensramen. Avsnittet tydliggörs med hjälp av en sammanfattande figur (Figur 4). 

Analysen utgår från Bowers (1970) investeringsprocess och därefter förs en diskussion 

för att i slutsatsen kunna besvara frågeställningen: “Hur skapas och används 

underlagen vid beslutsfattandet av en investering i Växjö kommun?” 

 

5.1 Samverkan mellan politiker och tjänstemän 
Oresten & Löfvenberg (1998) framhäver att en förutsättning för beslutsfattande är en 

tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning, mellan politiker och tjänstemän. I 

investeringsprocessen av Pär Lagerkvists skola har tjänstemännen arbetat fram 

underlagen och politikerna har fattat besluten. Arbetsprocessen visar på en 

ansvarsfördelning som enligt tjänstemännen alltid efterföljs. Enligt Fjertorp (2010) 

fattar politikerna besluten i en kommun och tjänstemännen utför dessa, vilket även 

överensstämmer med beslutsfattandet angående Pär Lagerkvists skola. Pär Lagerkvists 

skola är den största investeringen som Växjö kommun har utfört under Hallsten-

Erikssons 13 år som fastighetskoordinator, trots investeringens omfattande storlek finns 

en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning. Detta grundas i att de beslut som fattas 

alltid kräver godkännande av politikerna. Fjertorp (2010) betonar dock att stora 

offentliga investeringar ofta är förknippade med otydlig ansvarsfördelning, då flertalet 

människor är inblandade. Eftersom Pär Lagerkvists skola är den största investeringen 

som genomförts under åtminstone de senaste 13 åren kan antaganden göras att 

investeringen borde medföra en större problematik. Fler aktörer är involverade, vilket 

troligtvis kan bidra till fler åsikter och en otydlighet gällande vem som ansvarar för vad. 

Då Växjö kommun har en arbetsprocess de efterföljer kan denna problematik tänkas 

minimeras genom ett klargörande av ansvarsfördelningen.  

 

Agevall (2005) lyfter fram att politiker ska utfärda styrning mot målen, vilka 

tjänstemännen sedan ska utföra. I Pär Lagerkvists investeringsprocess lyfte politikerna 

fram det dåliga skicket av Bergundaskolan genom en politisk motion. Därefter antydde 

de att kommunen endast renoverade skolor och vidare inte byggde nya. Detta agerande 

kan ses som en form av målstyrning från politikernas sida, i ett försök att styra 

tjänstemännen mot en idé gällande byggnationen av en ny skola. Tjänstemännen 

påbörjade därefter ett framtagande av behovsunderlag för att möta politikernas åsikt.  
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Blomquist & Jacobsson (2002) framhäver att beslutet innebär samverkan mellan aktörer 

på olika nivåer och att beslutsfattandet kan ses som ett tillfälle där dessa aktörer strävar 

efter att realisera sin egen vilja. Växjö kommun är en politiskt styrd organisation och det 

har framkommit att det är omöjligt för tjänstemännen att visa om de är oense angående 

målen och besluten som fastställts av politikerna, vilket visar på att tjänstemännen inte 

kan förverkliga sin vilja om den motsäger politikernas. Detta beror på att tjänstemännen 

alltid står under politikerna, vilka har det sista ordet och fattar besluten. En antydan 

finns därmed att politikerna har ett övertag gällande beslutsfattandet inom kommunala 

investeringar. Övertaget förstärks genom att de har makten att avfärda ett beslut trots att 

tjänstemännen har konstruerat underlag, vilka visar behovet av en investering. Detta 

överensstämmer med Hatch (2002) vilken betonar att det krävs starka ledningsgrupper 

inom organisationen och att dessa dominerar vid beslutsfattandet. Vid 

investeringsprocessen av Pär Lagerkvists skola kan politikerna anses vara 

ledningsgruppen då högsta ledningen i kommunen är kommunfullmäktige som består av 

politiker.  

 

Som tidigare diskuterats fattade politikerna det slutgiltiga beslutet angående Pär 

Lagerkvists skola. Blomquist & Jacobsson (2002) menar att de centralt sittande 

politikerna ska ha det övergripande ansvaret och en styrande roll vid beslutsfattandet för 

att uppnå ändamålsenlighet inom den offentliga sektorn. Eftersom Växjö kommuns 

politiker har en ledande roll vid beslutsfattandet och om de vidare godkänner ett 

investeringsbeslut, kan det tänkas att investeringen utförs för att bidra till 

ändamålsenlighet. Bower (1970) understryker även att det bör vara ett centraliserat 

beslut, då högre enheter har en bättre helhetsbild av verksamheten. Som tidigare nämnts 

hävdar Bo Frank (Växjö kommun, 2012), kommunstyrelsens ordförande att staden 

planerar växa till 100 000 invånare år 2030, vilket påvisar en god överblick av 

kommunens helhet från politikernas sida. 

 

Bower (1970) beskriver å andra sidan att lägre enheter arbetar närmre problemet. Vi kan 

se att invånarna var involverade i beslutet angående Pär Lagerkvists skola, då deras 

synpunkter lyftes fram i detaljplanen som framställdes av tjänstemännen. Almqvist 

(2006) & Bowerman (1998) stödjer att kommunens invånare bör ha inflytande vid 

beslut, vilket är ett av argumenten för att ansvar bör decentraliseras. Tjänstemännen 
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skapar underlagen vilket gör att de kan tänkas ses som representanter utifrån invånarnas 

perspektiv. Utifrån detta kan de förmodligen se problemet och därmed behovet av 

investeringen tydligare och mer detaljerat. Fjertorp (2010) framhäver att ambitionen 

med offentliga investeringar är att förse invånarna med service och värdeskapande. I 

Växjö kommuns fall ska investeringar styras av invånarnas behov och efterfrågan. Detta 

gör att en argumentation kan föras gällande tjänstemännens inflytande vid det slutgiltiga 

beslutsfattandet, eftersom de har en närmre kontakt med invånarna. Det kan därför 

förespråkas att deras röst ska framhävas mer vid beslutsfattandet, för att på så sätt ge en 

mer rättvisande bild av invånarnas åsikt. Vi kan i beslutsunderlaget för Pär Lagerkvists 

skola se att tjänstemännens idéer lyfts fram i detaljplanen och att de på så sätt har haft 

en möjlighet att påverka beslutet. Detta medför att politikerna har delgivits 

tjänstemännens syn som troligtvis är mer detaljrik angående behovet av investeringen. 

Tjänstemännens röst kan ses som en komplettering till politikernas helhetsbild, vilket 

förhoppningsvis bidrar till att politikerna får en bättre kännedom gällande 

investeringens påverkan.  

 

I Bowers (1970) investeringsprocess ska de lägre enheterna i verksamheten involveras, 

vilket kan kopplas till decentralisering. Vid investeringsprocessen av Pär Lagerkvists 

skola framgick det att decentralisering har skett genom att tjänstemännen fattat egna 

beslut om tillvägagångssättet för skapandet av beslutsunderlagen. Politikerna fattar 

endast besluten på en mer övergripande nivå då de ansvarar för de avgörande besluten 

angående investeringsprocessens fortsättning, exempelvis fortsatt projektering. Vidare 

överensstämmer detta med Almqvist (2006) som menar att decentralisering kan ske 

genom att kompetenta tjänstemän får tillåtelse att ta egna beslut beträffande hur 

fastställda mål ska uppnås. Både Agevall (2005) & Brorström (1990) framhäver att 

decentralisering kan bidra till kostnadsbesparingar. Vid Pär Lagerkvists skola kan 

decentraliseringen tänkas ha bidragit till besparingar gällande tid och därmed även 

pengar, eftersom beslut i det dagliga arbetet angående framtagandet av underlagen inte 

behövde genomgå lika många led. Almqvist (2006) & Bowerman (1998) beskriver att 

ytterligare en fördel med decentralisering är att mer adekvata beslut kan fattas då 

information delegeras ut på fler enheter, vilket gör att informationen kan hanteras bättre. 

Vi ser att informationen i form av beslutsunderlagen har hanterats av flertalet 

tjänstemän, vilka är lokalförsörjningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt 

Vöfab. De hanterar endast underlagen de är ansvariga för, vilket troligtvis leder till en 
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lättare informationshantering eftersom de kan specialisera sig på deras enskilda 

ansvarområde. Svårigheten inom begränsad rationalitet med informationshanteringen 

kan därmed minska eftersom den fördelas på fler enheter. Detta leder vidare till att 

mångtydigheten angående beslut kan reduceras, vilket ökar förutsättningarna för ett bra 

beslut (Simon, 1997).  

 

5.2 Från problem till investeringsmöjlighet  
Bower (1970) och Segelod (1991) förklarar att ett problem vanligtvis initierar en 

investeringsidé, vilket därefter skapar ett behov. Bergknut et al. (1993) hävdar att 

beslutsprocessen i huvudsak utgår från en problembeskrivning. Det dåliga skicket av 

Bergundaskolan utgjorde en grund för nybyggnationen av Pär Lagerkvists skola. 

Problemet grundades i en statusbedömning, där det framkom att skolan var utformad 

efter 60-talets krav, stammarna för avloppen var gamla och energiförbrukningen var 

hög. Dessa faktorer kan ses som problem i enlighet med Bower (1970), vilken menar att 

problemen kan beröra kostnader, kvalitet eller kapacitet. Problemet belystes ytterligare 

genom den inkomna motionen från kommunens styrande politiker som ifrågasatte 

Bergundaskolans skick och varför det inte vidtagits åtgärder. Detta överensstämmer 

med Bergknut et al. (1993), vilken menar att initiativet till en investering vanligtvis tas 

av någon högt uppsatt inom organisationen.  

 

Bower (1970) menar att ett behov skapas utifrån problemet och detta steg beskriver 

Maccarone (1996) som; identifiering av investeringsmöjligheter. Genom problematiken 

som lyftes gentemot Bergundaskolan skapades investeringsidéer angående en 

renovering av skolan eller en nyinvestering. Maccarone (1996) förklarar att 

investeringsmöjligheter kan identifieras med hjälp av exempelvis omvärlds- och 

marknadsanalyser. Oresten & Löfvenberg (1998) stödjer detta och menar att 

omvärldsanalyser exempelvis kan vara analys av befolkningsutvecklingen. År 2013 i 

investeringsprocessen för Pär Lagerkvists skola utfördes en förstudie av den långsiktiga 

demografin i området kring Bergundaskolan. Det demografiska underlaget visade att 

nya bostäder planerade att byggas samt att antalet skolelever skulle öka inom de 

närmsta åren. Utöver detta skulle även hela Växjö kommun växa med cirka 1100 

invånare inom ett år. Vi kan därmed se att en analys gällande befolkningsutvecklingen i 

området utgjorde ett underlag för investeringsmöjligheten. Högberg & Ljung (2007) 
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understryker att omvärldsanalyser är viktigt i ett förberedande syfte för att kunna dra 

nytta av de förändringar som sker i omgivningen. 

 

Enligt Fjertorp (2010) är det inte alltid optimalt med hög befolkningstillväxt, då 

kommuner möter en utmaning i att tillhandahålla service till invånarna. Då antalet 

skolelever skulle öka i området och Bergundaskolans yta var otillräcklig för elevantalet 

samt skolans dåliga skick, kan detta ses som en utmaning för kommunen. Om ingen 

åtgärd vidtogs skulle det medföra att kommunen inte kunde bemöta dessa skolelever 

och vidare inte tillhandahålla invånarna den service som efterfrågades. Fjertorp (2010) 

framhäver att förändringar som exempelvis ökad befolkningstillväxt, kräver resurser 

och omfattande investeringar. Den demografiska undersökningen för Växjö kommun 

och området kring Bergundaskolan visade en ökad befolkningstillväxt. Utifrån det 

konstaterades att ett behov existerade. Behovsunderlaget påvisade ett behov av en ny 

och större skola och därefter fattades beslutet om en nyinvestering. Enligt Persson och 

Nilsson (2009) utförs en nyinvestering då den befintliga kapaciteten anses otillräcklig. 

Edlund et al. (1999) understryker att beslut utgår från att lösa ett problem och vidare att 

det kan definieras som problemlösning. Kommunen omvandlade på så sätt problemet 

och utmaningen beträffande Bergundaskolan till en investeringsmöjlighet med 

demografin som underlag.  

 

Bower (1970) betonar betydelsen av att samma aktörer är delaktiga under hela 

processen för ett bra beslutsfattande. Kommunens beslutsunderlag bestod inledningsvis 

av en behovsundersökning beträffande investeringen, vilket skedde genom den 

demografiska granskningen. Lokalförsörjningsförvaltningen konstruerade detta 

underlag och var på så sätt delaktiga från att investeringsidén initierades, med syftet att 

skapa förutsättningar för ett bra beslut. De var sedan delaktiga genom hela 

investeringsprocessen och det var även KSAU, utbildningsförvaltningen samt Vöfab. 

Oresten & Löfvenberg (1998) framhäver att en av förutsättningarna för ett bra 

investeringsbeslut inom den offentliga sektorn är införandet av lokalresursplanering. 

Upprättandet av koncerndirektiv skulle kunna vara en metod för att skapa effektiv 

lokalresursplanering, vilket skapar en vision av kommunens gemensamma kultur.  

 

Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för lokalresursplaneringen i Växjö kommun. I 

planeringen eftersträvar de att utnyttja kommunens ändamålslokaler så väl som möjligt 
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och de upprättar även en gemensam bild över hur dessa ska användas. De kan på så sätt 

försöka styra mot gemensam nytta för hela kommunen och vidare bidra till 

koncernnytta. Oresten och Löfvenberg (1998) förklarar att om koncernnytta ska uppnås 

är det viktigt att hela kommunen samverkar om lokalerna och är villiga att förändra 

användningen av dessa. Enligt Malmi & Brown (2008) är syftet med koncerndirektiv att 

främja ändamålsenlighet, vilket kan ses som en del av kommunens ekonomistyrning. 

Lokalförsörjningsförvaltningen verkar genom att styra hur lokalerna nyttjas på bästa sätt 

efter invånarnas nytta och detta kan på så vis främja ändamålsenlighet. Detta utgjorde 

en grund till Pär Lagerkvists skola, då de hade den övergripande bilden av kommunens 

skolor och stöttade prioriteringen av Pär Lagerkvists skola. Efter skapandet av 

behovsunderlaget, presenterade lokalförsörjningsförvaltningen detta för politikerna. 

Underlagen användes troligtvis för att visa för politikerna att det existerade ett behov. 

Om inte behovsunderlaget är tillräckligt undersökt kommer troligtvis inte nyttan att 

uppfyllas vilket är ett centralt mål vid en kommunal investering (Fjertorp, 2010).  

 

Som tidigare berörts är Pär Lagerkvists skola en nyinvestering då den byggs från 

grunden. Detta överensstämmer med Oresten & Löfvenbergs (1998) beskrivning av en 

nyinvestering, vilken innebär en byggnation från grunden. Innan beslutet fattades 

gällande nyinvesteringen, fördes en diskussion om kommunen endast skulle renovera 

Bergundaskolan. Det skedde på så sätt en övervägning beträffande en reinvestering. I 

denna investeringsprocess prioriterades en nyinvestering då Bergundaskolans lokaler 

ansågs vara otillräckliga och för att elevantalet skulle öka. Oresten & Löfvenberg 

(1998) menar vidare att en nyinvestering endast får ske om den leder till besparingar 

eller kvalitetsförbättringar för kommunen. Vid övervägningen mellan en nyinvestering 

eller en reinvestering av Pär Lagerkvists skola fördes en diskussion angående att en 

nyinvestering kunde leda till kostnadsbesparingar, då ny och förbättrad utrustning kunde 

bidra till att det blev billigare och lättare att underhålla skolan. Det kunde även bli 

väldigt dyrt om all nedsliten utrustning i den gamla skolan skulle ersättas, vilket även 

bidrog till att denna typ av investering istället prioriterades. Investeringen kan sägas ha 

bidragit till kvalitetsförbättringar för hela kommunen eftersom en ny och förbättrad 

skola byggs och erbjuds till invånarna. En annan fördel som har framkommit med en 

nyinvestering, är att det blir lättare att utföra investeringskalkylen vid nybyggnationer 

jämfört med renoveringsobjekt. Detta kan därmed ses som mindre tidskrävande, vilket i 

sin tur kan bidra till ytterligare kostnadsbesparingar. Häckner (1988) beskriver att 



  
 

 

 49 

informationen som bör dokumenteras kan skilja sig beroende på vilken beslutssituation 

det gäller. Vilken investering som ska utföras har således en påverkan på 

beslutsunderlagens utformning och användning. Nyinvesteringen kan även ses som en 

expansionsinvestering då en del av bakgrunden var den ökade befolkningstillväxten, 

vilket stämmer överens med Fjertorps (2010) förklaring; att grunden till en 

expansionsinvestering är befolkningsutvecklingen.  

 

Enligt Marlowe (2004) är ekonomiska, politiska och befolkningsmässiga faktorer de 

mest betydelsefulla grunderna när en prioritering sker inför en offentlig investering, 

vilket även stöds av Fjertorp (2010). Vi kan se att dessa faktorer stämde väl in för de 

faktorer som utgjorde grunden för Pär Lagerkvists skola. Bergknut et al. (1993) 

beskriver att beslutsunderlagen bör innehålla långsiktiga konsekvenser. De ekonomiska 

faktorerna kan vara de kostnadsbesparingar som tidigare berörts men även i form av 

långsiktiga ekonomiska konsekvenser, vilket undersökts i kalkyler som diskuteras 

senare i analysen. Politiska faktorer utgjorde en grund för prioriteringen genom den 

politiska motionen samt genom politikernas beslutsfattande angående investeringens 

fortsättning. Slutligen var den ökade befolkningstillväxten även en betydelsefull faktor, 

vilket utgjorde en grund till prioriteringen av skolan. Dessa faktorer bidrog till att 

investeringsprocessen kunde fortsätta.  

 

5.3 Upprättande av beslutsunderlag  
Oresten & Löfvenberg (1998) framhäver att en förutsättning för beslutsfattande är 

upprättandet av tillräckligt med underlag. I Växjö kommuns investeringsprocess 

framkom det att underlag i form av bland annat behovsundersökning, 

demografiundersökning, detaljplan, lokalprogram och kalkyler upprättades. Genom 

upprättandet av flertalet underlag kan det därmed tänkas att kommunen försöker skapa 

bra förutsättningar för ett beslutsfattande. Alkaraan & Northcott (2007) samt Yard 

(2001) menar att föregående forskning mestadels berört kalkyler som beslutsunderlag 

och framhäver detta som en central del vid en investeringsbedömning. Genom att 

studera Växjö kommuns investeringsprocess och dess framtagna underlag för Pär 

Lagerkvists skola påvisas andra underlag än kalkylen, vilka troligtvis är avgörande för 

investeringsbeslutet. Alkaraan & Northcott (2007) menar vidare att mindre tid har 

spenderats på att se vad som är grunden för ett investeringsförslag och beslutsfattandet, 

vilken är den avgörande faktorn. Utifrån detta kan det tänkas att den teoretiska bilden av 



  
 

 

 50 

kalkylernas centrala roll för ett investeringsbeslut ifrågasätts. I Pär Lagerkvists fall kan 

det befintliga skicket av Bergundaskolan, den politiska motionen samt den 

demografiska utvecklingen ses som grunden för beslutsunderlagen, vilket troligtvis 

medför att dessa underlag har en minst lika betydande roll som kalkylerna.  

 

Bower (1970) beskriver att det är viktigt att samla information om olika 

investeringsalternativ. Maccarone (1996) och Alkaraan & Northcott (2007) berättar att 

arbetet främst har som utgångspunkt att få bra information och en tydlig bild av 

investeringsmöjligheten. I Pär Lagerkvists fall påbörjades en undersökning av vilken 

typ av investering som skulle genomföras och då påvisades ett behov av nya skolor. Då 

två olika investeringsmöjligheter uppkom utförde kommunen en utredning av dessa 

sannolikt för att möjliggöra en bedömning utifrån deras förutsättningar. Vidare menar 

Bergknut et al. (1993) att det krävs ett skapande av beslutsunderlag för att möjliggöra en 

jämförelse, rangordning och prioritering av beslutsalternativen. Utifrån behovet av 

nybyggnationen påbörjades upprättandet av olika underlag som krävdes för ett 

beslutsfattande. Kommunens tjänstemän antydde att de framtagna underlagen gav dem 

olika valmöjligheter för ett bra beslut. Detta kan påvisa att upprättandet av underlag 

troligtvis möjliggör en jämförelse av olika alternativ. Om informationen i underlagen 

skulle vara bristfällig kan det tänkas finnas en större risk att besluta om ett olämpligt 

investeringsalternativ.  

 

Oresten & Löfvenberg (1998) hävdar att en process likt en arbetsmodell bör efterföljas 

vid offentliga investeringar. Kommunen har en klarlagd arbetsprocess med olika steg i 

investeringsprocessen. Vöfabs VD berättade att han upplevde arbetsgången som väldigt 

omfattande men tydlig. Arbetsgången liknar en klassisk beslutsprocess där Bergknut et 

al. (1993) förklarar att beslutsunderlagen kan framställas genom att följa en process för 

att utveckla och testa olika beslutsalternativ. I Växjö kommuns arbetsgång framgår det 

vilka underlag som ska upprättas i respektive steg i arbetsprocessen och även hur de ska 

framställas. Bower (1970), Maccarone (1996) och Alkaraan & Northcott (2007) 

förklarar via investeringsprocessen att arbetsgången ska följa en systematisk 

ordningsföljd. Kommunens arbetsgång har troligtvis upprättats för att tydliggöra vilka 

underlag som ska upprättas och i vilka steg beslut ska fattas.  
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5.3.1 Nyttoanalys  
Hofstede (1981) och Collins (2006) beskriver en nyttoanalys, vilken innebär att en 

investerings kostnader mäts och därefter jämförs med nyttan som den medför. Enligt 

Sloman & Hinde (2007) samt Bohm (1986) kan en nyttoanalys på så vis utgöra ett 

hjälpmedel för att ta ett beslut om en investering är värd att genomföra. I Växjö 

kommuns fall genomförs ingen uttalad nyttoanalys som ett underlag. Däremot utfördes 

bedömningen beträffande om en nybyggnation skulle genomföras alternativt om de 

skulle rusta upp den gamla skolan. De ställde kostnaderna för att bygga om skolan eller 

bygga en ny skola mot varandra för att se vilket alternativt som var mest gynnsamt. 

Genom detta visas tendenser till att viss hänsyn tas till nyttan men då för att se vilket 

alternativ som är bäst utifrån den lägsta kostnaden.  

 

Oresten & Löfvenberg (1998) menar att det är en strategisk fråga för politikerna och 

tjänstemännen att avgöra vad som bidrar till den största gemensamma nyttan. När en 

investering ska genomföras involveras flera avdelningar inom kommunen som 

exempelvis lokalförsörjningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Vöfab. Då 

politikerna tar det slutgiltiga beslutet kan uppfattningen tänkas vara att inga andra 

aktörer kan påverka beslutsfattandet. Underlagen skulle dock kunna ses som en chans 

för tjänstemännen att framhäva sina åsikter för att bidra till gemensam nytta då de 

upprättar underlagen. Vöfab upprättade exempelvis kalkylen för investeringen och 

skulle därmed kunna utforma den utifrån vad de anser bidrar till störst nytta. 

Utbildningsförvaltningen efterfrågade en statusbedömning av skolan och kan på så sätt 

tänkas vara en del av initieringen till idén, tillsammans med den politiska motionen. 

Lokalförsörjningsförvaltningen är som tidigare nämnts ansvariga för kommunens 

ändamålslokaler och användandet av dessa. Detta ökar troligtvis deras chanser att vara 

med och påverka hur lokalerna ska användas utifrån kommunens helhet. Involveringen 

av olika aktörer skulle kunna skapa en bättre förutsättning att största gemensamma nytta 

uppnås då tjänstemännen förhoppningsvis skapar underlag som bidrar till kommunens 

nytta.  

 

Enligt Fjertorp (2010) är det övergripande målet med en investering att den skapar 

långvarig nytta. Hofstede (1981) & Collins (2006) menar att ur ett samhällsperspektiv 

kan nyttan exempelvis vara investeringar i skolor, vilket bidrar till en slags service åt 

invånarna. I fallet med Pär Lagerkvists skola kan den långvariga nyttan anses vara att 
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tillgodose invånarnas behov samt att locka invånare till kommunen genom att bygga en 

attraktiv och större skola. Då området Bredvik idag enbart är ett litet bostadsområde kan 

byggnationen av skolan locka fler människor till att köpa tomter i området, vilket kan 

gynna kommunen. Fjertorp (2010) beskriver även att ambitionen med en investering är 

att förse invånarna med service och samhällsnytta. Nybyggnationen av skolan utgör 

förhoppningsvis en större service till invånarna då skolans utformning anpassades efter 

dagens behov, vilket politikerna efterfrågade.  

 

5.3.2 Detaljplan och lokalprogram 
Enligt Bower (1970) och Oresten & Löfvenberg (1998) är dokumentationen vid en 

investering av stor betydelse för att kunna göra jämförelser men även för att minimera 

risk. Inför en investering inom Växjö kommun upprättas alltid en detaljplan. I Pär 

Lagerkvists skolas fall grundades den på en långsiktig översiktsplan gällande vilket 

område skolan skulle byggas på och var anslutande bostäder skulle byggas. Den 

innehöll även utredningar i form av säkerheten, tryggheten och tillgängligheten. Detta 

framhävs även av Segelod (1991), vilken anser att det krävs omfattande utredningar vid 

skapandet av beslutsunderlag. Oresten & Löfvenberg (1998) beskriver att informationen 

kan ses som mjuk information vilket bland annat är visioner och idéer. Då detaljplanen 

innehöll visioner och idéer gällande vilken mark som ansågs som lämplig, kan detta ses 

som mjuk information. Framtagandet av marken för skolan var en viktig 

dokumentation, vilket satte igång arbetet med att fortsätta utveckla investeringsidén. Då 

val av mark bestämdes blev det klart att en ny skola kunde byggas istället för att 

renovera Bergundaskolan. Genom framtagandet av dokumentationen i form av 

exempelvis säkerheten och även markköpet har förhoppningsvis risken minimerats och 

därmed valdes troligtvis det bästa markalternativet.   

 

Detaljplanen innehåller även information gällande demografin, det vill säga 

befolkningsutvecklingen inom det tänkta området. Pagano & Shock (2007) belyser att 

underlagen bör innehålla information angående hur utvecklingen för behovet ser ut i 

framtiden. Befolkningsutvecklingen är en del av framtiden och kan därför sägas 

överensstämma med att underlaget behöver innehålla information om utvecklingen för 

behovet. Informationen gällande demografins utveckling kan tänkas vara en 

säkerhetsåtgärd för att även i framtiden kunna möta behovet. Dean (1951) förklarar att 

investeringsprocessen inleds med att klargöra målet som investeringen ska uppfylla. I 
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detta fall kanske säkerhetsåtgärden att undersöka det framtida behovet kan vara ett 

hjälpmedel när mål för investeringen fastställs.   

 

Lokalförsörjningsförvaltningen upprättade därefter ett lokalprogram, vilket innehåller 

information gällande den typ av skola som efterfrågades och det behov skolan syftar att 

tillgodose. Enligt Oresten & Löfvenberg (1998) kan en prognos angående en ökning av 

antalet barn inom de närmsta åren, utgöra en del av beslutsunderlaget för att bygga en 

ny skola. I lokalprogrammet för Pär Lagerkvists skola, framgick det att antalet 

skolelever förväntas öka och även vilka årskurser som ska finnas. Jämförelser med 

liknande kommunala investeringar i andra kommuner finns dokumenterade, vilket är i 

enlighet med Bower (1970) som förespråkar jämförelser av olika alternativ. Oresten & 

Löfvenberg (1998) menar att underlagen utvecklas genom mer information och 

detaljrikedom under den tidsperiod de konstrueras. I lokalprogrammet är även ett stort 

antal ritningar en del av underlaget. I ett tidigt stadie hade en enkel skiss utformats 

vilken därefter utvecklades efterhand för att kunna se hur byggnationen var tänkt, men 

även för att den skulle vara utformad efter den typ av skola som efterfrågades i 

lokalprogrammet. Upprättandet av ritningarna var tidskrävande då det var en stor 

investering. Utifrån detta kan vi se att underlagen utvecklades med mer detaljrikedom 

under investeringsprocessens gång. 

 

Lokalprogrammet kan sägas innehålla främst mjuk information, då den beskriver 

tankegången och visionen gällande skolan. Genom att påvisa olika faktorer skolan ska 

uppnå är det troligtvis lättare för tjänstemännen att argumentera och framhäva förslaget 

för politikerna. Lokalprogrammet visar på hur skolan ska tillfredsställa kommunens 

befolkning, vilket är i enlighet med Deans (1951) nästa steg i processen som beskriver 

hur målet ska uppnås. Programmet kan ses som en slags marknadsföring, där politikerna 

får ta del av detaljer om vad skolan planerar att erbjuda. Oresten & Löfvenberg (1998) 

beskriver även att förutom mjuk information finns hård information, vilken vanligtvis 

består av siffror. I underlagen för Pär Lagerkvists skola utfördes jämförelser i form av 

kostnader för andra liknande investeringar i andra kommuner. Kostnaderna redovisades 

i siffror vilket gör att det kan anses vara hård information. Framtagandet av både mjuk 

och hård information är i enlighet med Häckner (1988), vilken förespråkar en 

kombination av de två typerna. 
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5.3.3 Kalkyler  
Siverbo (2001) beskriver att en del av beslutsunderlaget inom den offentliga sektorn, 

bör vara goda kunskaper om den långsiktiga finansieringen och de ekonomiska 

konsekvenserna. Vidare menar Bergknut et al. (1993) och Yard (2001) att kalkyler är en 

del av beslutsunderlaget. Efter att kommunens investeringsprocess genomgått steg som 

exempelvis val av mark och utformning av detaljplan upprättades kalkylen. Den skulle 

påvisa den totala kostnaden för skolan. Vöfab var ansvariga för upprättandet av 

kalkylen och även för informationen vad utomstående entreprenader fick ha för 

maximala kostnader. Upprättandet av kalkylen var nödvändig för att se vilka kostnader 

investeringen skulle hålla sig inom. Kalkylen kan därmed ses som ett hjälpmedel till 

alla involverade för att veta hur de ska förhålla sig till kostnaderna och de inkomna 

anbuden. Genom upprättandet av kalkyler kan det även tänkas att hela verksamheten 

kan få en högre medvetenhet om de ekonomiska konsekvenserna för en investering. 

Beslut angående exempelvis entreprenader hade troligtvis försvårats utan upprättandet 

av kalkyler.  

 

Högberg & Ljung (2007) förklarar att säkerheten bör analyseras för att påvisa hur 

utfallet blir om oväntade händelser sker. Kalkylen för Pär Lagerkvists skola innehöll en 

post som tog hänsyn till osäkerhet och kallades “oförutsedda kostnader”. Detta utförs 

troligtvis för att inte investeringen ska bli dyrare än vad som är budgeterat och då kan 

denna post anses som ett säkerställande för kalkylens relevans.  

 

Vid upprättandet av kalkyler finns det flera olika tillvägagångssätt. Persson & Nilsson 

(2009) beskriver fyra grundläggande metoder; payoff-metoden, nuvärdemetoden, 

internräntemetoden och annuitetsmetoden. Dessa metoder beräknar hur snabbt en 

investering kan börja erhålla vinst, vilket i Växjö kommuns fall och andra offentliga 

verksamheter troligtvis kan ses som irrelevant information. Detta beror som tidigare 

nämnts på att kommuner inte är vinstdrivande organisationer (KL, 2 kap, 7§). För Pär 

Lagerkvists skola såväl som för andra investeringar i Växjö kommun används 

självkostnadsprincipen. Vöfabs VD berättade att investeringen skulle bära sina egna 

kostnader, det vill säga att intäkterna skulle matcha kostnaderna. Då kommuner styrs av 

lagar och regler angående vinst är en självkostnadskalkyl troligtvis det som krävs för att 

få den rätta informationen om en investerings ekonomiska utfall. Detta då deras 

ambition inte är att ta ut några intäkter på andra enheters bekostnad.  
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Oresten & Löfvenberg (1998) beskriver att det inte räcker med att enbart ta ställning till 

investeringens kostnader utan hänsyn måste även tas till de årliga utbetalningarna. 

Vidare menar Bergknut et al. (1993) att en investering bör påvisa hur kapitalet påverkas 

genom utbetalningar samt kostnader och vilka inflöden av kapital som skapas. I Pär 

Lagerkvists skolas process var det relevant för utbildningsförvaltningen att veta vad 

hyreskostnaden för skolan skulle uppgå till, då de är hyresgästerna. Trots att 

kommunala investeringar inte får gå med vinst behöver Vöfab räkna på vilka 

inbetalningar de behöver för att klara av sina kostnader. Inbetalningarna kommer i 

Vöfabs fall vara i form av hyran. Detta kan därmed visa på varför en detaljerad kalkyl 

behöver upprättas även fast offentliga verksamheter kan säga drivas med andra 

förutsättningar och förhållningssätt.  

 

5.3.4 Osäkerhetsanalys 
Bergknut et al. (1993) hävdar att en riskanalys är oundviklig och bör studeras i stor 

utsträckning. En vanlig metod enligt Grubbström & Lundquist (2005) för att beakta 

framtida risker är att justera kalkylräntenivån eller payback-tiden. Det kommunalägda 

bolaget Vöfab tillsammans med Växjö kommun ser inga framtida risker med 

investeringen. De utför därför inte några specifika underlag för att ta hänsyn till 

framtida risker. Här skulle underlagen kommunen upprättar kunna ses som något 

bristfälliga. Kommunens tjänstemän nämnde att de utförde en känslighetsanalys genom 

att göra en bedömning av antalet barn i kommunen för att se var staden kommer att 

växa och för att kunna bestämma den mest lämpade lokaliseringen skolan. Det 

kommunen kallar för en känslighetsanalys överensstämmer inte med det Grubbström & 

Lundquist (2005) anser behöver upprättas. Detta skulle kunna ses som att kommunen 

troligen inte utför några känslighetsanalyser vid kalkylupprättandet. Högberg & Ljung 

(2007) menar att en risk- och känslighetsanalys undersöker hur kalkylresultatet 

påverkas av förändrade förutsättningar. 

 

5.3.5 Parallell arbetsgång 
Grubbström & Lundquist (2005) hävdar att stora delar av verksamheten oftast blir 

involverade vid omfattande investeringar. Bergknut et al. (1993) menar att vid en 

investering uppstår krav på samordning och diskussioner gällande vilka som ska arbeta 

med investeringen. I Pär Lagerkvists skolas fall var de betydelsefulla aktörerna KSAU, 

lokalförsörjningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fastighetsägaren Vöfab. 
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De olika förvaltningarna styrs under dess politiska nämnder. Kravet på samordningen 

kan i Växjö kommuns investeringsprocesser tänkas behandlas genom den bestämda 

arbetsprocessen. På detta sätt kan kommunen trots involverandet av många aktörer 

troligtvis få en bra samordning och utifrån detta veta hur de ska förhålla sig till 

varandra.   

 

Insamlingen av beslutsunderlagen är främst för att kunna ta hänsyn till verksamhetens 

ekonomiska och tekniska faktorer (Bower, 1970). Gustafsson berättar att en kalkyl och 

kontroll av priset utfördes samtidigt som utvecklingen av ritningarna och detaljplanen. 

Kalkylen kan därmed ses som ett exempel på en ekonomisk faktor och detaljplanen 

utgår troligtvis från kommunens tekniska faktorer. Då olika underlag upprättades 

parallellt kan det tänkas uppstå utfall som inte förankras. Oresten & Löfvenberg (1998) 

förklarar att kommunen behöver ses som en helhet och inte prioritera särintressen för att 

gemensam nytta ska uppnås. Även tidigare i kommunens investeringsprocess rörde det 

sig om ett parallellt arbete då tjänstemännen började jobba med utredningen av 

Bergundaskolan samtidigt som politikerna arbetade fram en motion. När parallella 

arbeten påbörjas kan det tänkas bli en fråga om att särintressen blir prioriterade framför 

kommunens helhetsperspektiv, då de saknar kommunikation med varandra. Ett försök 

till att motverka detta skulle kunna förklaras av att Växjö kommun har möten en gång 

per månad för att stämma av det pågående arbetet.  

 

Söderbaum (1986) beskriver att jämförelser mellan olika alternativ enbart kan utföras 

om det finns en god dokumentation och förankring. De involverade personerna anser att 

dokumentationen fungerar bra under processens gång, då den artar sig på i princip 

samma sätt vid varje investering. Vöfab grundar kalkylen på sina egna kostnader och tar 

därefter in kostnader från övriga avdelningar. I dagsläget väntar Vöfab på de övriga 

avdelningarnas kostnader för att kunna räkna med dessa i kalkylen. Detta kan bero på 

den parallella arbetsgången, då det troligtvis går snabbare att arbeta fram kalkylens mall 

framför arbetet med exempelvis detaljplanen. Dock hävdar Vöfab att de får vänta på 

politikerna, trots att de har utformat underlagen och dokumenterat dessa i tid. I detta fall 

kanske en effektivisering i tjänstemännens arbete inte hjälper beslutsgångens tid. 

Oresten & Löfvenberg (1998) förespråkar att det är viktigt att beslutsprocessen inte 

påskyndas utan ges tid för att underlagen utvecklas och får mer information och 

detaljrikedom under tidsperioden de skapas i beslutsprocessen 
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5.4 Beslutsunderlagets avgörande roll för investeringsbeslutet  
Bowers (1970) investeringsprocess avslutas med att de olika investeringsalternativen 

vägs mot varandra för att fatta det slutgiltiga beslutet. Även Maccarones (1996) 

investeringsprocess innefattar flera investeringsalternativ då den avslutas med val av 

projekt. Detta överensstämmer inte med investeringsprocessen vid Pär Lagerkvists 

skola. Här övervägdes istället olika investeringsalternativ mot varandra redan i första 

steget, där diskussionen fördes gällande en nyinvestering eller reinvestering. Bower 

(1970) framhäver att faserna i investeringsprocessen följer en systematisk ordning, men 

att de kan variera beroende på bransch eller omgivning. Valet av investering fattades 

tidigt i investeringsprocessen vilket kan bero på att Pär Lagerkvists skola är en 

kommunal investering, där politikerna genom motionen inledningsvis påverkade 

tankegången gällande en nyinvestering istället för en reinvestering.  

 

Då det kan anses tids- och kostnadskrävande att upprätta underlag för flera alternativ 

inför beslutsfattandet, kan även det ha bidragit till att övervägningen mellan 

investeringsalternativen skedde tidigt i processen. Hofstede (1981) och Collins (2006) 

beskriver att kostnaderna ska jämföras med nyttan som investeringen medför. 

Kostnaden för att upprätta beslutsunderlag för flera investeringsalternativ kan på så sätt 

tänkas bli högre än nyttan det medför. Efter att politikerna tog beslut angående en 

nyinvestering ställdes däremot olika inriktningsalternativ mot varandra. Exempelvis när 

de olika entreprenadernas kalkylunderlag ställdes mot varandra och jämfördes, för att 

kunna besluta vilken som var mest lämplig för projektet. Detta är i enlighet med 

Söderbaum (1986), vilken belyser att de involverade personerna i en beslutssituation 

behöver skapa jämförbara underlag vid framtagandet av kommunala beslutsunderlag.  

 

Enligt Fjertorp (2010) kan förutsättningarna för en kommunal investering anses vara 

dåliga och svåra att förhålla sig till, vilket gör att de behöver tydliggöras och 

systematiseras. Eftersom Växjö kommun alltid följer den dokumenterade arbetsgången 

som standard påvisar detta en systematisering av förutsättningarna för en investering. 

Arbetsgången gör att investeringsprocessens utformning ser likadan ut vid varje 

investering, vilket kan bidra till effektivisering angående tiden och kostnaderna. Genom 

att använda en standardprocess vid alla investeringar kan det tänkas minska risken för 

ett felsteg vid framtida investeringar. De olika aktörerna vid investeringsprocessen i 

Växjö kommun kan antas ha en god kännedom kring vilka underlag som vanligtvis 
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efterfrågas och behöver upprättas i enlighet med standardprocessen, eftersom det alltid 

sker på samma sätt. Exempelvis har lokalförsörjningsförvaltningen en god insikt i hur 

de demografiska underlagen konstrueras vid en investering, vidare kan de därför tänkas 

besitta kunskap angående det bästa tillvägagångssättet för att skapa dessa underlag. På 

samma sätt har Vöfab alltid det främsta ansvaret angående kalkylerna, vilket gör att de 

kan ses som experter inom det området vid investeringsprocessen. Utifrån detta kan det 

tänkas att de dåliga förutsättningarna som en kommunal investering kan innebära, 

minskade vid investeringsprocessen gällande Pär Lagerkvists skola.  

 

Bower (1970) och Frishammar (2003) beskriver att osäkerheten angående investeringen 

reduceras om beslutsunderlagen dokumenteras. Vöfabs VD berättade att 

beslutsunderlagen var väl utformade och förankrade när de nådde kommunfullmäktige. 

Detta kan påvisa en god dokumentation samt att det finns tillräckligt med information 

gällande beslutsunderlagen när man kommit till sista steget i processen. Detta är en 

faktor som kan påvisa att kommunen tar hänsyn till osäkerheten i investeringsprocessen 

då kommunens investeringar ofta godkänns vid det slutgiltiga beslutsfattandet. Simon 

(1997) belyser att tillräckligt med information minskar osäkerheten. 

 

Bergknut et al. (1993) menar att det finns en svårighet i att veta hur investeringen ska nå 

målet och ge framtida nytta då världen är en föränderlig och turbulent plats. 

Tjänstemännen beskriver investeringsprocessen för Pär Lagerkvists skola som lång och 

omfattande då den påbörjades år 2009 och beslutet fattades år 2015. Då processen är 

lång är det därför svårt att uppskatta inledningsvis vilka kostnader projektet uppgår till. 

Detta kan därmed visa på att en investering är svår att framtidsbedöma. Vidare hävdar 

Bergknut et al. (1993) att kalkylen kan ses som en indikation på hur utvecklingen 

kommer att ske. Kalkylen som Vöfab upprättade stämde till sist överens med den 

maximala kostnaden på 310 miljoner kronor. Då kommunens kalkyl för Pär Lagerkvists 

skola kunde accepteras kan det tänkas att flera beräkningar skett innan för att få den 

bästa möjliga bilden av vad kostnaderna borde uppgå till. 

 

Oresten & Löfvenberg (1998) framhäver att beslut fattas stegvis på olika nivåer genom 

hela investeringsprocessen. Enligt kommunens investeringsprocess för Pär Lagerkvists 

skola tog förvaltningarna fram investeringens första skiss som sedan deras nämnder 

fattade beslut om. Nämnderna skickade sedan sitt beslut om fortsatt projektering till 
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kommunstyrelsens arbetsutskott. Det slutgiltiga beslutet av investeringen fattades av 

kommunfullmäktige, vilket baserades på underlagen och anbudet till en kalkylerad 

kostnad på totalt 310 miljoner kronor. Fjertorp (2010) menar att de övergripande målen 

och de ekonomiska ramarna för investeringsverksamheten bestäms av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan ses ha det övergripande ansvaret för 

investeringens ekonomiska faktorer som exempelvis de kalkylerade kostnaderna. 

Genom att ett investeringsförslag går igenom flera beslut på olika nivåer i processen kan 

det tänkas att det framhävs många tankar och idéer angående utfallet.  

 

 
 

Figur 4: Sammankoppling av det empiriska materialet och Bowers (1970) 

investeringsprocess 
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6. Slutsats 
I det avslutande avsnittet presenteras uppsatsens slutsats genom att besvara 

frågeställningen och uppfylla syftet. Slutsatsen följer liknande struktur som analysen, 

vilket innebär att den inleds med samverkan mellan politiker och tjänstemän och följs 

därefter av investeringsprocessens struktur. Utöver detta presenteras även förslag på 

vidare forskning.  

 

Efter att ha studerat den kommunala investeringen Pär Lagerkvists skola och dess 

investeringsprocess har det framkommit vilka beslutsunderlag som skapas, hur 

beslutsunderlagen upprättas och används samt dess betydelse vid beslutsfattandet. 

Utifrån detta kan följande frågeställning besvaras: 

 

• Hur konstrueras och används underlag vid beslutsfattandet av en stor kommunal 

investering? 

 

6.1 Beslutsunderlag används för att facilitera mellan tjänstemän 
och politiker 
Det har framkommit att tjänstemännen konstruerar beslutsunderlagen och använder 

dessa som argument till politikerna vid beslutsfattandet av kommunala investeringar. 

Tjänstemännen har god kunskap angående investeringsmöjligheten och skapar därför 

underlag som påvisar investeringens syfte, behov och nytta. Vi anser att 

beslutsunderlagen bör innehålla tankar och idéer från flera ansvarsnivåer, då det gör att 

investeringen får en bra bedömning vid beslutsfattandet. Vi anser att politikerna ska ha 

en dominant roll vid beslutsfattandet då de med hjälp av tjänstemännens framtagna 

underlag får en bra helhetsbild av kommunen. Detta gör därmed att politikerna har den 

bästa kännedomen för att fatta det mest lämpliga beslutet. Om lägre aktörer skulle ha 

fattat det slutgiltiga beslutet, hade de saknat helhetsbilden av investeringen. Vi 

förespråkar dock decentralisering till en viss grad. Eftersom det är en faktor som bidrar 

till ett mer adekvat beslut då tjänstemännen får fatta egna beslut gällande hur 

beslutsunderlagen skapas. Detta gör att aktörerna kan specialisera sig på deras enskilda 

ansvarområde och arbeta fram relevanta underlag, vilket minskar mångtydigheten 

angående beslutet. 
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Politiker måste skapa riktlinjer för att övriga aktörer ska veta vilken riktning de ska 

arbeta mot. Riktlinjerna och målen leder till att tjänstemännen vet hur de ska förhålla sig 

när de upprättar underlagen. Tydliga riktlinjer bidrar till att mer relevanta underlag 

upprättas utifrån verksamheten som helhet, istället för att enskilda aktörers intressen 

framkommer. Detta leder på så sätt till ändamålsenlighet.  

 

Beslutsunderlagen används således som ett medel för att facilitera mellan tjänstemännen 

och den politiska sidan för att ge en tydlig bild av investeringsmöjligheten. Utifrån detta 

bör den tydliga ansvarsfördelningen gällande hur underlag konstrueras och används 

fortsättningsvis tillämpas. Detta skapar då bra förutsättningar inför beslutsfattandet vid 

investeringar inom den offentliga sektorn.  

 
6.2 Beslutsunderlag omvandlar problemet till en 
investeringsmöjlighet 
Ett problem initierar vanligtvis en investeringsidé, vilken omvandlas till en 

investeringsmöjlighet om det upprättas beslutsunderlag som påvisar behovet. För att 

undersöka behovet behöver en analys beträffande omvärlden och behovets framtida 

utveckling studeras. Behovet ska grundas i strävan att uppfylla målet med en kommunal 

investering, det vill säga nyttan i form av service till invånarna. Genom att studera 

demografin får kommuner en uppfattning gällande stadens befolkningsutveckling och 

därmed vilket behov som finns i dagsläget och hur det kommer att utvecklas i 

framtiden. Då behovet kan förändras för kommuner med en snabb tillväxttakt, bör 

demografin undersökas kontinuerligt för att kunna bemöta invånarnas efterfrågan och 

konstruera underlag utifrån detta. Om inte ett behov av investeringen existerar, kommer 

inte problemet omvandlas till en investeringsmöjlighet.  

 

Behovet bestämmer vilken investeringstyp som efterfrågas för att uppnå nytta. 

Investeringstypen påverkar upprättandet av beslutsunderlag då informationen som 

dokumenteras är mer omfattande vid exempelvis nyinvesteringar. Den investeringstyp 

som ska utföras har således en påverkan på hur beslutsunderlagen utformas och 

används. Utifrån detta anser vi att investeringstypen bör bestämmas tidigt i 

investeringsprocessen för att adekvata underlag ska framställas och användas.  
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Efter att investeringsmöjligheten har identifierats genom behovsunderlaget, sker 

upprättandet av de övriga underlagen. Upprättande av underlag kräver omfattande 

utredningar. Konstruktionen av beslutsunderlag bör följa en dokumenterad process, 

vilket tydliggör vilka underlag som ska upprättas, i vilka steg beslutsfattandet sker samt 

på vilken ansvarsnivå. Vid en parallell arbetsgång krävs en tydlig arbetsprocess genom 

samordning och kommunikation mellan de olika aktörerna för att bidra till 

ändamålsenlighet. Efterföljandet av en arbetsprocess minskar därmed den otydliga 

ansvarsfördelningen som en kommunal investering kan medföra och därför förespråkar 

vi tillämpandet av en process. Vi kan se att underlagen utvecklas och får mer 

information under processens gång och därför är det viktigt att investeringsprocessen 

ges tid. Inledningsvis kan det konstateras att det är svårt att uppskatta investeringens 

utveckling. Genom att ge processen tid kan svårbedömda faktorer bli lättare att 

uppskatta då detaljrikedomen och medvetenheten i underlagen utvecklas under 

processens gång.  

 

Vi kan konstatera att det är viktigt att beslutsunderlagen dokumenteras detaljerat under 

tiden de konstrueras i investeringsprocessen. Väldokumenterade underlag minimerar 

risken och osäkerheten vilket medför att investeringsidén oftast godkänns vid 

beslutsfattandet.  

 

En nyttoanalys är inte ett krav för genomförandet av ett investeringsbeslut. Det krävs 

däremot att underlagen innehåller information gällande den långsiktiga nyttan 

investeringen syftar att uppnå. Detta för att tillgodose behovet i form av service till 

invånarna, då det centrala målet vid offentliga investeringar är nyttan.  

 

Kalkylerna är en del av beslutsunderlaget vid kommunala investeringar och konstrueras 

genom att tjänstemän beräknar kostnadsramen för investeringen. Vi kan se att det är 

omöjligt att genomföra investeringar utan tillräckliga ekonomiska medel, vilket därmed 

gör att kalkyler krävs som ett argument. Kalkyler behövs även som en del av underlaget 

vid kommunala investeringar då det minskar risken för att oväntade händelser uppstår 

under investeringsprocessens gång. Därför bör beslutsunderlagen innehålla kalkyler vid 

offentliga investeringar, trots att de inte är vinstdrivande organisationer.  
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Vi kan konstatera att det existerar flertalet underlag utöver kalkyler som bör ses som 

minst lika viktiga, då behovet av en investering uppkommer från andra faktorer än 

enbart de ekonomiska. Det är av stor betydelse att undersöka behovet, nyttan, och 

demografin då en kommunal verksamhet ska uppfylla flera intressenters önskemål.  

 

6.3 Beslutsunderlag har en avgörande roll för investeringsbeslutet  
Det kan konstateras att övervägningen av olika investeringsalternativ inte måste ske i en 

specifik fas i investeringsprocessen. Det är behovet och investeringstypen som styr när 

övervägning sker i processen. Om behovet redan inledningsvis anses stort för en viss 

investering, behöver inte underlag för flera alternativ upprättas. Offentliga sektorn bör 

därför utforma behovsunderlag redan inledningsvis och därav framkommer även målen 

för en investering i ett tidigare skede.  

 

Väl konstruerade och dokumenterade underlag skapar slagkraftiga argument för att 

investeringsmöjligheten ska godkännas vid det slutgiltiga beslutsfattandet. 

Behovsunderlaget är det mest betydelsefulla underlaget då det bevisar att ett behov 

existerar och varför en investering bidrar till nytta. Skapandet och användandet av de 

övriga beslutsunderlagen förutom kalkylerna är därför minst lika viktiga vid en 

kommunal investering. Underlagen används för att kommunicera och visa 

investeringsmöjligheten vid beslutsfattandet. Underlag är därmed avgörande för ett bra 

investeringsbeslut, då politikerna inte kan fatta det mest lämpliga beslutet utan dessa.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång har andra intressanta frågor framkommit som inte varit en del av 

vår frågeställning. En intressant utgångspunkt kan vara att se en investeringsprocess 

utformning ur politikernas perspektiv och inte kommunens. För att undersöka vad som 

då skulle ses som det mest relevanta underlaget vid en bedömning av olika 

investeringsalternativ. Hur skulle dessa underlag användas vid beslutsfattandet och hur 

stor betydelse skulle kommunens tjänstemäns underlag ha i jämförelse med vad 

politikerna själva har för åsikter.  

 

Vidare skulle det vara intressant att studera investeringsprocesser i flera kommuner. 

Detta för att se hur stor påverkan en kommuns storlek har. Går investeringsprocessen, 

det vill säga framtagandet av underlagen, beslutsfattanden, samverkan mellan politiker 
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och tjänstemän till på samma sätt oavsett om kommunen räknas som liten eller stor? 

Vad är det annars som påverkar detta? Ökar komplexiteten i större kommuner eller 

hjälper en arbetsgång att motverka detta så att det inte skiljer sig mellan storleken på 

kommuner.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

• Vill den intervjuade personen vara anonym eller får företag, projekt och 

yrkesroll nämnas? 

• Går det bra att samtalet spelas in? 

 

• Berätta lite om dig själv, vem är du? Vad har du för utbildning i botten? 

Vilka arbetsuppgifter har du på Växjö kommun/Vöfab? 

! Vilken position har du inom Växjö kommun/Vöfab? 

! Vilka arbetsuppgifter har du inom detta projekt och inom Växjö kommun/Vöfab? 

 

• Berätta om hur investeringsprocessen ser ut? Vad är det för underlag som 

används? 

! Är du med redan från början när överläggning sker eller kommer du in senare? 

I hur stor utsträckning påverkar du investeringsprocessen?  

! Är du med och skapar underlag för att ett beslut ska kunna fattas? Vilka isåfall? 

 

• Hur kom denna investering upp som förslag? 

! Vad initierade förslaget?  

! Vilka aktörer var involverade i investeringen? Vad hade de för typ av roll? 

! Var dessa aktörer eniga gällande olika beslut? Eller hur arbetade ni för att 

uppnå målkongruens/samstämmighet?  

 

• Finns det andra faktorer förutom ekonomiska faktorer som initierade 

investeringen?  

! Vilka? Befolkningsmässiga? Politiska? Gå in på ekonomiska faktorer som inte 

har med kalkyler att göra. 

 

• Utförde ni någon analys för att se behovet av investeringen? Hur vet man 

om en investering är bra? Det vill säga bra utifrån både ett ekonomiskt och 

samhälleligt perspektiv?  

! Vad har ni för mål med den här investeringen? Vad ger denna för nytta till 

Växjö som kommun?  
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• Vilka krav har underlaget för att beslut ska kunna fattas? Exempelvis viss 

pay-off tid eller andra icke-ekonomiska faktorer. 

 

• Använder ni samma investeringskalkyler vid alla investeringar? 

 

• Eftersom kommunen inte får vara vinstdrivande, hur stor roll spelar 

kalkyleringen? Vad fastställer beslutet rent ekonomiskt? Vilka argument 

förs? 

! Är det något underlag som är av större betydelse jämfört med andra?  

 

• Vilka krav ställs på en offentlig investering? 

 

• Vilka investeringskalkyler och kalkylmetoder används vanligtvis vid 

investeringar? 

! Användes dessa vid investeringen gällande Pär Lagerkvist skola?  

 

• Om en kalkylränta används, hur fastställs den och vad uppgick den till vid 

investeringen av Pär Lagerkvist skola 

 

• Hur förhåller ni er till osäkerhet gällande investeringen?  

! Utförs någon marknadsanalys?  I sådana fall, hur går det till?  

! Utförs någon känslighetsanalys? I sådana fall, hur går det till?  

! Utförs någon riskanalys? I sådana fall, hur går det till?



  
 

 

 
 

 


