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Titel: Faktorer som orsakar skillnader i investeringsprocesser - En komparativ 

flerfallsstudie i ett kommunägt bostadsbolag och en kommunal förvaltning 

 

Bakgrund och problem: Tidigare forskning har identifierat faktorer som påverkar 

investeringsprocesser i privata bolag. Huruvida dessa faktorer påverkar 

investeringsprocesser i två olika verksamheter diskuteras dock ej. Detta är av 

särskild vikt i kommuner då investeringar påverkar kommunens alla invånare. 

Kunskap om hur olika faktorer påverkar investeringsprocesser kan ge möjlighet att 

göra aktiva val i utformningen av denna process. Påverkan av en faktor kan 

konstateras om skillnader i denna faktor orsakar skillnader även i 

investeringsprocessen. I denna uppsats förklaras därför de faktorer som orsakar 

skillnader i investeringsprocessen mellan en hybridorganisation i form av ett 

kommunägt bostadsbolag respektive en offentlig verksamhet i form av en 

kommunal förvaltning.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer samt hur och varför 

dessa orsakar skillnader i investeringsprocessen mellan ett kommunägt 

bostadsbolag respektive en kommunal förvaltning. 

 

Metod: Metodvalet för studien är en komparativ flerfallsstudie med semi-

strukturerade intervjuer i AB Ronnebyhus och den tekniska förvaltningen i 

Ronneby kommun.  

 

Slutsatser: I studien har tre faktorer identifierats som orsakar skillnader i 

investeringsprocessen mellan ett kommunägt bostadsbolag och en kommunal 
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förvaltning. Dessa är ledning, mål och mått samt verksamhetsrelaterade 

egenskaper. 
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Abstract 

 

Authors: Ebba Eriksson, Louise Johansen och Nikki Svensson 

Supervisor: Natalia Semenova 

 

Title: Factors which cause differences in investment processes - A comparative 

multiple case study in one municipal housing company and one municipal 

government unit 

 

Original title: Faktorer som orsakar skillnader i investeringsprocesser - En 

komparativ flerfallsstudie i ett kommunägt bostadsbolag och en kommunal 

förvaltning  

 

Background: Previous research has identified factors that affect the investment 

process in private companies. If these factors affect the investment process 

between two different organizations is not yet discussed. Effect of a factor can be 

stated if differences in this factor also cause differences in the investment process. 

This is of great importance in municipal governments because investments affect 

all municipal citizens. Knowledge of how different factors affect investment 

processes creates opportunities to make active choices in the designing of this 

process. Therefore, in the thesis has factors that cause differences between the 

investment process in a hybrid organization and a public organization been studied 

and explained. These are constituted by one municipal housing company and one 

municipal government unit. 

 

Method: The method of the thesis is a comparative multiple case study in AB 

Ronnebyhus and the technical unit in the municipal government of Ronneby. 

 

Conclusions: In the thesis three factors which cause differences in the investment 

process between the municipal housing company and the municipal government 

unit has been identified. These factors are: management, goals and measurements 

and organization-related attributes. 
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1 Inledning 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrundsinformation och problematisering 

för denna uppsats samt det syfte uppsatsen förväntas uppfylla. 

 

1.1 Bakgrund 

Rent dricksvatten, utbildning och äldreomsorg är bara några av de fördelar 

Sveriges invånare kan nyttja genom kommunal verksamhet. Syftet med kommunal 

verksamhet är inte att generera vinster utan att erbjuda god samhällsservice, 

trygghet och bra miljö, så kallad allmännytta (2 kap. 7 § KL). Kommunalskatten är 

kommunernas största inkomstkälla (Cederqvist, 2015, s. 15) och skattemedel bör 

investeras väl för allmännyttans skull. Investeringar i skolor och äldreboenden är 

exempel på viktiga investeringar som skapar allmännytta. 

 

När en investering genomförs binds finansiella resurser med syftet att generera 

framtida nytta under längre tid (Fjertorp, 2010, s. 4-5). Det finns olika 

investeringsmål med olika investeringsobjekt. Investeringar i byggnader, som är en 

slags anläggningstillgång, kallas reala investeringar. Dessa är viktiga att noggrant 

analysera då dessa påverkar verksamheten på lång sikt (Persson & Nilsson, 2001, 

s. 24). Mål med byggnader kan exempelvis vara att generera vinster genom att hyra 

ut delar av denna eller att bedriva egen verksamhet i den. För kommuner innebär 

syftet allmännytta varför investeringsmålet också bör vara att skapa något slags 

nytta för allmänheten, exempelvis förbättring av service och skapande av 

attraktionskraft (Chan, 2004; Fjertorp, 2010). Beroende på investeringsmålet 

klassificeras investeringar i olika investeringstyper. Exempel på investeringstyper 

är enligt Fjertorp (2010) expansionsinvesteringar, vars mål är att utöka 

servicekapaciteten i kommuner. 

 

När idén om en ny investering uppkommer startas en investeringsprocess 

(Junnelius, 1974, s. 15). Junnelius (1974, s. 15) definierar investeringsprocessen 

som alla de aktiviteter från initiering av en investering till dess att den är realiserad 

och utvärderad. Investeringsprocessen har tidigare i teoretiska modeller 

formulerats i olika steg (Junnelius 1974, s. 36; Segelod, 1991, refererad i Löfsten, 

2007, s. 149-150; Bhimani et. al., 2012, s. 41; Fjertorp, 2010, s. 6). Det första 
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steget är ofta identifikation av behov eller en idé om att investera. Därefter sker 

steg i vilka investeringen planeras, beslut fattas och investeringen realiseras. 

Investeringsprocessen avslutas sedan med en utvärdering av investeringen 

(Junnelius 1974, s. 36; Segelod, 1991, refererad i Löfsten, 2007, s. 149-150; 

Bhimani et. al., 2012, s. 41; Fjertorp, 2010, s. 6). Investeringsprocessen bör utgå 

från syftet med verksamheten (Bower, 1970, refererad i Fjertorp, 2010, s. 11). 

Denna bör därför påverkas av de investeringsmål verksamheten har. Ekonomisk 

lönsamhet, vinst, vilket investeringskalkyler uppvisar är ett exempel på ett 

investeringsmål (Yard, 2001, s. 11-13). I privata aktiebolag antas vinst vara det 

främsta syftet med verksamheten om inget annat anges i bolagsordningen (3 kap. 3 

§ ABL). Dock är syftet, som tidigare nämnt, inte vinst i kommunala verksamheter 

varför investeringsmål kan vara olika. Ekonomiska överskott kan visserligen finnas 

men bör inte utgöra investeringsmål för kommuner (Fjertorp, 2010, s. 11). 

 

De mål och riktlinjer som finns i en kommun beslutas av Kommunfullmäktige 

(KF), Kommunstyrelse (KS) och nämnder (Sandklef, 2016). Nämnderna har 

ansvar över kommunens förvaltningsarbete (3 kap. 13 § KL) under vilka det finns 

så kallade kommunala förvaltningar (7 kap. 18 § KL). Alla dessa enheter bedriver 

tillsammans verksamhet i förvaltningsform. Kommunala förvaltningar arbetar med 

att planera och genomföra det som nämnderna beslutar om. Exempelvis ansvarar 

den tekniska förvaltningen för kommunens fastigheter (Ronneby kommun, 2013a). 

 

Den kommunala verksamheten bedrivs till viss del i kommunägda bolag i vilka 

kommunen äger alla eller en del av bolagets aktier. Dessa bolag bedriver 

verksamheter som exempelvis vatten- och avloppstjänster och förvaltning av 

bostäder (Ronneby kommun, 2013b). Enligt Kickert (2001, refererad i Thomasson, 

2009, s. 353) definieras alla organisationer som har karaktärsdrag av både 

myndigheter och privata bolag med vinstsyfte som hybridorganisationer. Alla 

kommunägda bolag har dels egenskaper av offentlig typ då de ägs av kommunen, 

som ingår i den offentliga sektorn, och dels egenskaper av privat verksamhet då de 

drivs i bolagsform. Detta innebär att alla kommunägda bolag går under 

definitionen för hybridorganisationer till skillnad från kommunala förvaltningar 

som lyder under förvaltningsmyndigheter i form av nämnder (Ärendeutredningen, 

2007, s. 129). Kommunala förvaltningar är renodlade offentliga verksamheter då 
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de finansieras med skattemedel och inte har karaktärsdrag av privat verksamhet. 

Begreppet offentlig verksamhet används för kommunala förvaltningar i denna 

uppsats för att skilja dessa från hybridorganisationer. 

 

Kommunägda bostadsbolag har ytterligare en egenskap av privat verksamhet 

jämfört med andra kommunägda bolag då dessa får bedrivas med vinstsyfte 

(Finansdepartementet, 2008, s. 93). Förutom i regler om vinstsyfte skiljer sig även 

kommunägda bostadsbolag från kommunala förvaltningar åt med avseende på 

styrning. Förvaltningar lyder under nämnder (7 kap. 18 § KL) och driver 

tillsammans med KF, KS och nämnderna verksamhet i förvaltningsform 

(Cederqvist, 2015, s. 16). Alla kommunägda bolag har istället en egen styrelse som 

arbetar för bolagets intressen (Thomasson et. al., 2014, s. 19-20) och drivs i 

bolagsform (Cederqvist, 2015, s. 16). Detta är exempel på faktorer som skiljer sig 

åt mellan verksamheterna vilket skulle kunna orsaka skillnader mellan 

investeringsprocesser i kommunägda bostadsbolag och kommunala förvaltningar.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Faktorer som påverkar investeringsprocesser är ett viktigt forskningsområde då 

kunskap om detta innebär större möjlighet till att kunna förstå och aktivt arbeta 

med investeringsprocessen till det bättre. Detta är speciellt fördelaktigt i kommuner 

då investeringar påverkar både verksamheten som genomför den men även 

kommunens alla invånare. 

 

Tidigare forskning har identifierat faktorer som påverkar investeringsprocesser i 

privata bolag (Bhimani et al. 2012, s. 412; Alpenberg & Karlsson, 2005; Wikman, 

1994). Alpenberg och Karlsson (2005) har identifierat externa och interna faktorer 

som påverkar investeringsprocesser för reala investeringar i mindre och medelstora 

tillverkande privata bolag i Sverige. Författarna delar in faktorerna i tre 

övergripande kategorier där den första är marknadsförutsättningar. Detta är en 

extern faktor som främst handlar om marknadsrelationer och hur bolagets 

investeringsverksamhet påverkas av kunder och leverantörer (Alpenberg & 

Karlsson, 2005, s. 334). Bolagets organisation är en intern faktor som enligt 

Alpenberg och Karlsson (2005, s. 340) påverkar investeringsprocessen. Beroende 

på bland annat vilken typ av huvudmannaskap, storlek och centralisering ett privat 
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bolag har, finns det skillnader i processens utformning. Mål och ekonomiska 

styrsystem är den tredje faktorn som författarna identifierar. Denna faktor är intern 

och innebär främst att finansiella mål, mått och utvecklingsgrad av ekonomiska 

styrsystem påverkar investeringsprocessen (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 353). 

 

Faktorer som på olika sätt påverkar investeringsprocessen har också studerats av 

Wikman (1994). Wikman har identifierat att faktorerna kultur, strategi, 

organisation samt personlighet påverkar investeringsprocessen i ett finskt 

decentraliserat privat bolag. Wikman har även konstaterat att vinst inte är det mest 

prioriterade kriteriet när man beslutar om ett investeringsprojekt, utan man tittar 

snarare på hur väl satsningen passar in i bolagets nuvarande verksamhet och hur 

väl den kan bidra till att nå framtida mål och visioner. 

 

Tidigare forskning är fokuserad på privata bolag. Faktorer som påverkar 

investeringsprocesser i hybridsorganisationer som kommunägda bostadsbolag och 

offentliga verksamheter som förvaltningar diskuteras inte av varken Alpenberg och 

Karlsson (2005) eller Wikman (1994). Tidigare forskning om hybridorganisationer 

i form av svenska kommunägda bolag har däremot kommit fram till att dessa 

påverkas av privat verksamhet och marknad på olika sätt. Thomasson (2009) 

diskuterar tvetydigheten som hybridorganisationer ställs inför. Enligt Thomasson 

(2009, s. 354) orsakar blandningen av egenskaper från både offentlig och privat 

verksamhet inneboende intressekonflikter och olika krav. Lindqvist (2013, s. 151-

152) menar att oförenligheter i lagstiftning utgör en möjlighet för privata aktörer 

att omvända maktrelationer mellan kommunägda och privata bolag på marknaden 

för avfallshantering. Därför kan förväntas att den privata marknaden påverkar 

investeringsprocessen i större utsträckning i ett kommunägt bostadsbolag än i en 

kommunal förvaltning.  

 

Då privata bolag generellt syftar till att generera vinst (3 kap. 3 § ABL) skiljer de 

sig från kommuner. Investeringsmål för kommuner bör på något sätt vara att skapa 

allmännytta. Förslag på kriterier utifrån vilka investeringar bör bedömas i 

kommuner föreslås av Chan (2004). Dessa kriterier utgör sådant en investering bör 

uppnå, alltså investeringsmål. Även Fjertorp (2010) föreslår andra investeringsmål 

i kommuner än för privata bolag. Exempel på dessa är hälso- och 
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säkerhetsaspekter, ekonomisk besparing, uppnå trivsel och attraktionskraft, 

upprätthålla servicekapacitet samt förbättra befintliga tillgångar. Dessa är exempel 

på investeringsmål i kommunala förvaltningar. Då kommunägda bostadsbolag får 

ha ett vinstsyfte förväntas dessa ha mer finansiella investeringsmål än kommunala 

förvaltningar vilket bör påverka investeringsprocessen enligt Alpenberg och 

Karlsson (2005).  

 

Kommunägda bostadsbolag bedrivs i bolagsform och får till skillnad från 

kommunala förvaltningar ha ett vinstsyfte. Investeringsprocessen påverkas enligt 

tidigare forskning som utförts i privata bolag av bland annat finansiella mål samt 

ledning (Alpenberg & Karlsson, 2005; Wikman, 1994; Bhimani et. al. 2012). Om 

dessa faktorer påverkar investeringsprocessen i hybridorganisationer och offentliga 

verksamheter diskuteras dock ej i tidigare forskning. Då det finns skillnader i 

kommunägda bostadsbolag och kommunala förvaltningar avseende dessa faktorer 

kan faktorerna orsaka skillnader även i deras investeringsprocesser. Detta skulle 

innebära att faktorer som identifierats i tidigare forskning även påverkar 

investeringsprocessen i en hybridorganisation i form av ett kommunägt 

bostadsbolag och en offentlig verksamhet i form av en kommunal förvaltning.  

 

I denna uppsats vill vi därför, med utgångspunkt i tidigare forskning, undersöka 

vilka faktorer som orsakar skillnader samt hur och varför i investeringsprocesser i 

ett kommunägt bostadsbolag och en kommunal förvaltning. Oss veterligen har inte 

detta tidigare studerats varför vi också ser en kunskapslucka inom området. Vi 

anser detta viktigt att studera även i kommunal kontext. Detta då investeringar i 

kommuner, som tidigare nämnt, påverkar alla kommuners invånare och 

investeringsprocesser påverkar hur investeringar görs. Genom att utföra studien i 

två olika verksamheter som inte tidigare har studerats inom området kan vi också 

göra ett teoretiskt bidrag.  

 

Ur ovan resonemang formuleras forskningsfrågan för denna uppsats: 

 

Vilka faktorer orsakar skillnader samt hur och varför i investeringsprocessen i ett 

kommunägt bostadsbolag respektive en kommunal förvaltning? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer samt hur och varför dessa 

orsakar skillnader i investeringsprocessen mellan ett kommunägt bostadsbolag 

respektive en kommunal förvaltning. 

 

1.3.1 Avgränsningar 

För att jämförelser mellan investeringsprocesser ska kunna genomföras krävs att 

investeringarna är jämförbara. Därför fokuserar denna studie på reala investeringar 

i byggnader av samma investeringstyp. 

 

1.4 Disposition 

2. Metod 

Metodavsnittet innehåller metodval för genomförandet av studien. Här behandlas 

forskningsstrategi och forskningsdesign samt tillvägagångssätt för datainsamling. 

Även kvalitetskriterier samt etiska överväganden i genomförandet presenteras i 

detta avsnitt. 

 

3. Teori 

Teoriavsnittet tar upp investeringsbegreppet samt olika investeringstyper. Därefter 

presenteras en egenutvecklad teoretisk modell för investeringsprocessen och 

tidigare forskning om faktorer som påverkar investeringsprocesser. I avsnittet finns 

även information om kontexten i vilken studien ska genomföras. Avsnittet avslutas 

med en konceptuell modell som förklarar uppsatsens teoretiska utgångspunkt i 

förhållande till den kommunala kontexten. 

 

4. Empiri 

Empiriavsnittet innehåller insamlad data om det kommunägda bostadsbolaget och 

den kommunala förvaltningen. Även deras respektive investeringsprocesser 

presenteras. 

 

5. Analys 

Analysavsnittet förklarar hur empirin förhåller sig till teorin. 

Investeringsprocesserna som presenterats i empirin beskrivs med utgångspunkt 
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från den teoretiska modell som presenterats i teoriavsnittet. Detta följs av en analys 

av empiriska data i förhållande till den konceptuella modellen. 

 

6. Slutsats 

Slutsatsavsnittet besvarar forskningsfrågan och innehåller en sammanfattning av 

arbetets resultat. 
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodval som gjorts i denna uppsats. 

Det valda tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte argumenteras för och 

val av forskningsdesign förklaras.  

 

2.1 Forskningsstrategi och forskningsdesign 

För att uppnå uppsatsens syfte att förklara vilka faktorer samt hur och varför dessa 

orsakar skillnader i investeringsprocessen i verksamheterna har kvalitativ 

forskningsstrategi använts. Inom kvalitativ strategi präglas forskningen av 

deltagarnas perspektiv i den naturliga miljön, närhet till deltagarna och kontextuell 

förståelse för det specifika i forskningen (Bryman & Bell, 2005, s. 322-323). Den 

kvalitativa metoden syftar ofta till att identifiera egenskaper för processer, 

variationer och strukturer (Starrin & Svensson, 2011, s. 23). Enligt Holme och 

Solvang (1991, s. 102) är syftet med kvalitativa undersökningar att skapa 

förståelse. Denna uppsats syfte kräver kontextuell förståelse för hur faktorer 

orsakar skillnader i investeringsprocesser varför en kvalitativ forskningsstrategi 

lämpar sig för studien. Investeringsprocesser mellan fallen i denna uppsats måste 

jämföras för att skillnader och faktorer som orsakar dessa ska upptäckas. Analys 

som jämför fall kallas komparativ analys (Bryman & Bell, 2005, s. 78). 

Datainsamlingen bör vara detaljerad för att förståelse för hur och varför olika 

faktorer påverkar investeringsprocessen. Med anledning av detta genomförs en 

fallstudie som forskningsdesign. En fallstudie är enligt Yin (2007, s. 31) en 

empirisk undersökning om en aktuell företeelse i sitt verkliga sammanhang vilket 

krävs för att besvara forskningsfrågan i denna uppsats. En relevant situation för 

fallstudier är när forskningsfrågan är av typen “hur, varför?” (Yin, 2007, s. 22) 

vilket också gäller för denna uppsats. 

 

Bryman och Bell (2005, s. 77) förklarar att en komparativ design kallas 

flerfallsstudie då man har minst två fall som analyseras och jämförs med kvalitativ 

strategi. Då syftet är att förklara vilka skillnader samt hur och varför dessa orsakar 

skillnader i investeringsprocessen mellan två verksamheter är uppsatsens 

forskningsdesign därför en komparativ flerfallsstudie.  
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2.2 Fall 

När man har bestämt sig för att genomföra en flerfallsstudie väljs de fall som ska 

studeras (Yin, 2007, s. 103-104). För att uppsatsen syfte ska kunna uppnås måste 

flerfallsstudien göras i ett kommunägt bostadsbolag och en kommunal förvaltning. 

De båda måste dessutom genomföra investeringar i byggnader. AB Ronnebyhus, 

helägt av Ronneby kommun, utgör fall för det kommunägda bostadsbolaget i 

denna uppsats då detta är ett kommunägt bostadsbolag som också genomför 

investeringar i byggnader. Kommunägda bostadsbolag över hela Sverige går under 

samma lag (SFS 2010:879) och har samma typ av verksamhet varför de bör ha 

liknande egenskaper. Det kommunägda bostadsbolaget Ronnebyhus utgör en 

representant för kommunägda bostadsbolag i Sverige i denna uppsats. Trots detta 

kan Ronnebyhus ha specifika egenskaper varför resultatet bör behandlas med 

försiktighet i överförandet på andra fall.  

 

För att eliminera sådana faktorer som påverkar båda verksamheterna finns en 

fördel om den kommunala förvaltningen ingår i samma kommun. För att studien 

ska vara jämförbar måste även den kommunala förvaltningen göra investeringar i 

byggnader. Detta gör den tekniska förvaltningen inom Ronneby kommun 

(Ronneby kommun, 2013a). Därför utgör Ronneby kommuns tekniska förvaltning 

fall för den kommunala förvaltningen i denna uppsats. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Teoriavsnittet inleds med teori om investeringar samt begreppsförklaringar. Denna 

uppsats förutsätter att läsaren har kunskaper i ekonomi och är bekant med 

grundläggande begrepp inom ämnet. Därför förklaras endast begrepp som är 

viktiga för förståelsen av investeringsprocesser. Därefter presenteras en teoretisk 

modell för investeringsprocesser. Denna är en egenutvecklad teorimodell som 

utgör en sammanställning av modeller presenterade i tidigare forskning. Genom att 

ta hänsyn till fyra olika modeller har olika steg rangordnats i lämplig ordning för 

investeringsprocessen vilket motiverats för. Teoriavsnittet avslutas med en 

konceptuell modell som förklarar utgångspunkten för analysen. Därefter har teori 

om olika faktorer jämförts med empiriska data för att analysera om dessa påverkar 
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investeringsprocessen. Detta förhållande mellan teori och empiri, där 

utgångspunkten för att generera resultat är teori, kallas deduktiv teori (Bryman och 

Bell, 2005, s. 23).  

 

Det är viktigt att definiera var fallet börjar och slutar för att veta hur mycket som 

ska studeras (Yin, 2007, s. 42). Fallen utgörs i denna uppsats av ett kommunägt 

bostadsbolag samt en kommunal förvaltning. Det är investeringsprocessen som 

fokuseras i flerfallsstudien. De båda kommunala verksamheterna har koppling till 

övriga kommunala enheter vilka därför också är viktiga i kontexten. På grund av 

detta har hänsyn tagits i denna uppsats till att alla kommunens enheter påverkar 

varandra. Investeringsprocessen definieras som alla de aktiviteter från initiering av 

en investering till dess att den är realiserad och utvärderad enligt Junnelius (1974) 

definition. Datainsamlingen har fokuserats på hela investeringsprocessen. 

 

2.3.2 Datainsamling 

Personer som är involverade i processen och arbetar i verksamheterna förväntas 

kunna bidra med bäst information om dessa. Kvalitativa intervjuer har därför 

genomförts i denna studie då dessa skapar bättre förståelse för 

investeringsprocessen än exempelvis observation. Enligt Holme och Solvang 

(1991, s. 100) är det en fördel om intervjuer görs genom fysiska möten då detta kan 

leda till bättre och djupare förståelse för studieobjekten. Intervjuer under flertalet 

besök har därför gjorts i denna uppsats för att samla in data. Om man under 

studiens gång upptäcker att intervjufrågor formulerats fel eller inte ställts ska detta 

enligt Holme och Solvang (1991, 88) rättas. Kompletterande frågor har därför 

ställts under ytterligare möten och enklare frågor har besvarats via mailkontakt. 

För att kunna beskriva och förklara investeringsprocessen har därför uttömmande 

och detaljerade kvalitativa intervjuer genomförts i de båda kommunala 

verksamheterna. Kvalitativa intervjuer innebär ofta mindre strukturerade intervjuer 

då detta bidrar till flexibilitet i utformandet av intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 

360).  
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Intervjustruktur 

Enligt Starrin och Svensson (1991, s. 123) kan intervjustrukturer variera mellan att 

vara ostrukturerade och välstrukturerade. En välstrukturerad intervju innebär 

förutbestämda frågor och en helt ostrukturerad intervju påminner om ett samtal och 

innebär väldigt ospecificerade frågor i förberedda anteckningar. För denna studie 

har vi valt att genomföra den kvalitativa intervjuformen semi-strukturerade 

intervjuer, som Starrin och Svensson (1991, s. 123) menar är en blandning av de 

nämnda strukturerna. Denna intervjustruktur ger intervjupersonen möjlighet att 

själv utforma sina svar med stor frihet. Investeringsprocesser är komplexa och det 

är därför svårt att innan intervjun utforma frågor som ska täcka alla de 

omständigheter och delar som påverkar dessa. Den semi-strukturerade intervjun 

innebär också att övergripande frågor som måste beröras förbereds innan intervjuer 

genomförs. Detta är fördelaktigt då vissa frågor är viktiga att ställa för att hela 

investeringsprocessen ska kunna studeras. Exempel på övergripande frågor är 

sådana om vilka investeringsmål som finns, hur finansiering väljs och hur kalkyler 

görs. I denna uppsats presenteras de övergripande frågor som ställdes i intervjuerna 

med olika personer i bilaga 1, 2 och 3. 

 

Intervjupersoner 

Personer som på olika sätt varit involverade i eller drivit investeringsprojekt i 

verksamheterna har valts i första hand som intervjupersoner för att kunna beskriva 

och förklara hela investeringsprocessen. Varje intervjuperson har frågats om 

förslag på ytterligare personer som bör intervjuas. Detta är enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 126) ett bra sätt för att få kontakt med fler relevanta personer för 

forskningen och kallas snöbollsurval.  

 

Intervjuer gjordes först med Ronneby kommuns respektive Ronnebyhus 

ekonomichefer. Detta då ekonomicheferna antagits vara involverade i 

investeringsprocesser samt känna till vilka andra personer som kan vara relevanta i 

studien. Utan framgång har försök till kontakt med Ronnebyhus verkställande 

direktör, VD, gjorts då fler intervjuer hade ökat tillförlitligheten på informationen. 

Ronnebyhus ekonomichef har dock ansetts kunnat bidra med tillräcklig 

information för förståelse av Ronnebyhus investeringsprocess i denna studie. 

Ronnebyhus ekonomichef har intervjuats två gånger då det funnits behov av svar 
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på kompletterande frågor av större betydelse. Ronneby kommuns ekonomichef gav 

oss rådet att intervjua tekniska förvaltningens byggprojektledare. Vi kontaktade 

även en ledamot i KF för frågor om beslut och finansiering gällande större 

investeringar. Dessa tre personer har intervjuats en gång var då detta ansetts vara 

tillräckligt. Utöver intervjuer har via mailkontakt kunnat ställa kompletterande 

frågor till samtliga intervjupersoner. De personer som intervjuats har enligt etiska 

riktlinjer (Bryman & Bell, 2005, s. 557) givit sitt godkännande till att i denna 

uppsats presenteras vid namn och befattning samt godkänt att även intervjumaterial 

får presenteras. Dessa personer, med tillhörande befattning, som intervjuats är:  

 

 Gun-Marie Offesson, ekonomichef för Ronnebyhus 

 Johan Sjögren, ekonomichef för Ronneby kommun 

 William Lavesson, byggprojektledare för Ronneby kommuns tekniska förvaltning  

 Peter Bowin, ledamot för Vänsterpartiet (V) i Kommunfullmäktige i Ronneby 

kommun 

 

Politiska åsikter har vi ansett inte bör påverka svar i intervjuer då frågor ställs 

generellt för investeringar i kommunen utan inblandning av politiska åsikter. 

 

2.3.3 Analysmetod 

Efter att empirisk data har samlats in krävs ett sätt att bearbeta denna. För att hela 

processen ska kunna presenteras har samtliga intervjumaterial sammanställts i en 

helhetsbild av investeringsprocesserna. För att undvika en förvrängd bild av 

processen har samtliga intervjupersoner läst intervjumaterialet och givit sitt 

godkännande innan den empiriska delen i uppsatsen ansetts vara slutförd. 

 

Kopplingen mellan data och teori har diskuterats, beskrivits och förklarats i 

analysavsnittet. Investeringsprocesserna i verksamheterna har relaterats till 

uppsatsens teoretiska modell. Detta för att skillnader dem emellan ska kunna 

belysas på ett överskådligt sätt. Skillnader har sedan presenterats och analyserats i 

relation till faktorer som orsakar dessa. Om skillnader i investeringsprocesserna 

kan hänföras till att en faktor skiljer sig mellan verksamheterna har denna faktor 

ansetts påverka investeringsprocessen. Detta då det är faktorn som orsakar 

skillnaden. Kriterier för tolkning av resultaten ska enligt Yin (2007, s. 46) sättas 
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upp av forskaren för att kunna analysera likheten mellan teori och insamlad data. 

Kriterierna ska då uppfyllas för att förväntningarna ska antas stämma. I denna 

studie innebär det att kunna uttrycka sig om huruvida skillnader mellan 

investeringsprocesserna orsakas av de faktorer som identifierats eller ej. Detta görs 

i diskussion som förts om verksamheternas investeringsprocesser och olika 

faktorers påverkan på dessa. Detta då sambandet mellan faktor och 

investeringsprocess inte kan mätas på ett bättre sätt.  

 

2.4 Kvalitetskriterier 

Det finns fyra kriterier som kan tillämpas på fallstudier för att säkerställa 

forskningsdesignens kvalitet: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet (Yin, 2007, s. 54). Begreppsvaliditet innebär att begrepp som studeras 

operationaliseras till tydliga definitioner och att insamlingen av data utförs på 

objektiva grunder. Kriteriet tillämpas i flerfallsstudier genom att använda flertalet 

källor, beviskedjor samt att nyckelinformanter får läsa utkast till rapporten (Yin, 

2007, s. 55-56). I denna studie uppnås begreppsvaliditet då intervjupersoner har 

fått granska utkastet till uppsatsen samt att flera personer intervjuats.  

 

För att kunna anta att samband inte är falska krävs goda grunder, detta kallas för 

intern validitet och innebär att sambandet mellan begrepp och förklaring ska 

överensstämma. I flerfallsstudier uppnås detta genom att jämföra mönster, använda 

logiska modeller och bygga upp förklaringar (Yin, 2007, s. 54). Den interna 

validiteten i denna studie behöver vara stark för att kunna förklara hur olika 

faktorer orsakar skillnader i investeringsprocesser. Detta har uppnåtts genom 

uppbyggande av förklaringar och argumentation för att en viss faktor orsakar 

skillnader i investeringsprocesserna.  

 

Extern validitet finns om det framgår av rapporten huruvida resultaten är 

överförbara på andra fall än det studerade. När flera fall studeras uppnås detta 

genom replikationslogik (Yin, 2007, s. 54-58). Det är ofta svårt att generalisera 

utifrån enbart ett eller några fall då man enbart kan uttala sig om de studerade 

fallen. Denna flerfallsstudie ska ses som en djupdykning i de studerade fallen och 

överförandet av resultaten till andra fall ska göras med försiktighet. Detta då 

situationsspecifika faktorer kan skilja fallen från andra kommunägda bostadsbolag 
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och tekniska förvaltningar. Exempel på detta är sådant som är specifikt för hela 

Ronneby kommun och påverkar båda verksamheterna.  

 

Reliabilitet är det sista kriteriet som uppnås då en annan forskare antas komma 

fram till samma slutsatser vid genomförandet av samma fallstudie. Kriteriet 

tillämpas i flerfallsstudier genom att använda regelverk och utveckla en databas för 

flerfallsstudien (Yin, 2007, s. 59). Reliabiliteten har uppnåtts genom att vi i detta 

metodavsnitt har förklarat vårt tillvägagångssätt för denna studie. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Inom forskning bör hänsyn tas till olika etiska överväganden. Bryman & Bell 

(2005, s. 557) presenterar fem principer; informations-, samtyckes-, nyttjande-, 

konfidentialitets- och anonymitetskrav samt falska förespeglingar. 

Informationskravet innebär att studiens syfte ska delges samtliga deltagare vilket 

också förhindrar att vilseledande och falsk information förekommer. Enligt 

samtyckeskravet ska alla medverkande vara medvetna om att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst (Bryman & Bell, 2005, s. 557). I denna 

uppsats har samtliga intervjupersoner delgivits information om studien, dess syfte 

och att deltagandet sker frivilligt. För att säkerställa att inga uppgifter feltolkats har 

empiriska data delgivits och godkänts av samtliga intervjupersoner innan uppsatsen 

slutförts. Därmed uppfylls samtyckeskravet samt informationskravet.  

 

Uppgifter om de medverkande ska behandlas med högsta möjliga konfidentialitet, 

vilket tillhör konfidentialitets- och anonymitetskravet. Alla uppgifter som 

framkommer under studiens gång får enligt nyttjandekravet inte användas utanför 

studiens syfte (Bryman och Bell, 2005, s. 557). Nyttjandekravet samt 

konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylls då data från intervjuer inte har 

använts eller kommer användas i andra syften än för forskningssyftet i denna 

uppsats. Intervjuade personer har frågats om lov innan deras namn och befattning 

lämnats i denna uppsats. Genomförandet av denna studie följer därmed de etiska 

riktlinjer som enligt Bryman och Bell (2005, s. 557) bör följas. 

 

 

 



  
 

22 

3 Teori 

I detta avsnitt presenteras förklaring av relevanta begrepp för investeringar. En 

teoretisk modell för investeringsprocessen presenteras följt av faktorer som 

påverkar processens utformning enligt tidigare forskning. Information följer om 

kommunal verksamhet och avslutningsvis presenteras en konceptuell modell. 

 

3.1 Begreppsförklaring 

Nedan följer förklaringar av begrepp som är relevanta för studier om investeringar 

och investeringsprocesser.  

 

3.1.1 Investeringsbegreppet 

Ljung och Högberg (1996, s. 9) definierar en investering som “en kapitalsatsning 

som ger betalningskonsekvenser under en längre tid”. En utgift kallas investering 

om tillgången som investeras i ska användas under minst tre år, är avsedd för 

stadigvarande bruk samt att utgiften är av väsentlig storlek (Cederqvist, 2015, s. 

43). Detta innebär att man satsar kapital idag för att man har förhoppning om en 

framtida avkastning. Det finns flera olika sorters investeringar, exempelvis 

finansiella, immateriella och reala. Investeringar i aktier och värdepapper är 

exempel på finansiella investeringar. Immateriella investeringar är mer av 

strategiskt slag och innefattar bland annat forskning och produktutveckling. 

Anläggningsinvesteringar, som även kallas reala investeringar, kan exempelvis 

vara byggnader, maskiner och inventarier (Persson & Nilsson, 2001, s. 24). 

 

3.1.2 Investeringskalkyler 

Investeringskalkyler beskrivs som värdefulla beslutsunderlag när flera mål är 

inblandade i en investering (Löfsten, 2007, s. 13). Kalkyler kan göras före 

investeringen realiseras för att uppvisa investeringens förväntade konsekvenser. 

Dessa kalkyler utgör hjälpmedel då man undersöker om investeringen uppfyller de 

vinstmässiga minimikraven (Yard, 2001, s. 13). I en investeringskalkyl visas ofta 

hänsyn till investeringens ekonomiska livslängd. Denna bestäms av hur lång tid 

man förväntar sig att det är ekonomiskt fördelaktigt att fortsätta utnyttja 

investeringen. Andra komponenter som visas hänsyn i investeringskalkyler är 
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grundinvesteringsutgiften, de inbetalningsöverskott investeringen förväntas 

åstadkomma och en kalkylränta (Yard, 2001, s. 47-48).  

 

Kalkylränta 

En genomförd investering orsakar in- och utbetalningar under en längre tidsperiod 

vilket innebär att man bör beakta tidsdimensionen vid mätning av 

betalningskonsekvenser (Ljung & Högberg, 1996, s. 9). Man bör inte jämföra 

betalningar som infaller under flera år utan att ta hänsyn till att värdet av en 

betalning blir lägre ju längre fram i tiden betalningen sker (Ljung & Högberg, 

1996, s. 28). Detta beror bland annat väntan, förlorad köpkraft och risk. Dessa 

komponenter kompenseras av kalkylräntesatsen som finns till för att jämföra 

betalningar som infaller vid olika tidpunkter (Yard, 2001, s. 25). Kalkylräntesatsen 

anger det procentuella minimikravet för investeringens avkastning (Junnelius, 

1974, s. 69). Avkastningskrav kan komma från både långivare i form av låneräntor 

och ägare som placerat kapital i investeringen (Bergstrand. 2007, s. 73). Dessa 

utgör kostnader för att kapitalet binds, kallat kapitalbindning, i en tillgång 

(Cederqvist, 44). Kalkylräntesatsen brukar därför ta hänsyn till denna kostnad för 

kapital vilket kallas kapitalkostnad (Bergstrand. 2007, s. 73-74).  

 

Kalkylmetoder 

De vanligaste metoderna för att avgöra om en investering är lönsam kan delas in i 

tre kategorier: återbetalningstid, diskonteringsmetoder samt internräntemetoden. 

Återbetalningstid visar hur lång tid det tar innan investeringen har genererat 

tillräckligt med inbetalningsöverskott för att täcka grundinvesteringen (Bergstrand, 

2007, s. 189). Detta visas med paybackmetoden utan hänsyn till ränta (Tonnquist, 

2014, s. 182). Diskonteringsmetoder innebär att man med hjälp av 

kalkylräntesatsen räknar fram värdet vid den aktuella tidpunkten, nuvärdet, på 

investeringen med hänsyn till att betalningar sker vid olika tidpunkter (Bergstrand, 

2007, s. 189). Internräntemetoden innebär att man räknar fram den räntesats som 

råder då investeringens nuvärde är lika med noll och motsvarar investeringens 

avkastning (Tonnquist, 2014, s. 182-183). 
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3.2 Teori om investeringsmål och investeringstyper 

Om inget annat uttrycks i bolagsordningen förutsätts att alla aktiebolags 

verksamheter syftar till att generera vinst till ägarna (3 kap. 3 § ABL). Om en 

investering syftar till att generera vinst är investeringskalkyler användbara. Detta 

då de visar investeringens ekonomiska lönsamhet. Dock är detta sällan ett 

tillräckligt villkor för att investera (Yard, 2001, s. 13). I kommuner bör vinst inte 

vara investeringsmål då detta inte speglar kommunens syfte som är att generera 

allmännytta (Fjertorp, 2010, s. 11).  

 

Chan (2004) har konstaterat att investeringskalkyler med fokus på vinst används 

sparsamt i kanadensiska kommuner. Detta på grund av att kommunerna ansett att 

kvantifierbara metoder, så som kalkyler, inte är hjälpsamma vid bedömning av 

investeringar som har till syfte att skapa service för invånarna. Chan (2004) menar 

istället att följande kriterier ska beaktas vid investeringsbedömning: 

 Hälso- och säkerhetsaspekter 

 Ekonomisk besparing 

 Upprätthållande av tillgångars kapacitet 

 Tillväxtrelaterade behov  

 Förbättring av service 

Dessa kriterier kan också ses som investeringsmål. 

 

Beroende på investeringsmålet kan investeringar klassificeras i olika 

investeringstyper. Fjertorp (2010, s. 73) har tagit fram en klassificering av 

investeringstyper i kommunal verksamhet där varje investeringstyp definieras av 

ett investeringsmål. Fjertorp (2010, s. 117-118) anser att befolkningsutveckling, 

ekonomi och politik förklarar varför en kommun prioriterar ett investeringsmål 

framför ett annat. Exempelvis leder befolkningstillväxt ofta till att man prioriterar 

att utöka servicekapaciteten vilket gör att expansionsinvesteringar genomförs. Med 

hjälp av klassificeringen av investeringstyper, som författaren kallar EIRA, skapas 

en “möjlighet att beskriva och särskilja förekommande investeringsmål” (Fjertorp, 

2010, s. 73). Fjertorps klassificering i investeringstyper har samband med 

respektive investeringsmål enligt tabell 1. 
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Investeringstyp Investeringsmål 

Expansionsinvesteringar Utöka servicekapaciteten 

Imageinvesteringar Skapa ej servicerelaterade trivsel och 

attraktionskraft 

Reinvesteringar Upprätthålla befintliga tillgångars 

servicekapacitet 

Anpassningsinvesteringar Förbättra befintliga tillgångar 

(Tabell 1. Investeringstyper. Egen tabell. Teori från Fjertorp, 2010, s. 74) 

 

Cederqvist (2015, s. 43-44) klassificerar investeringar i fyra andra 

investeringstyper i kommuner. Dessa är nyinvesteringar i tillgångar som är helt 

nya, ersättningsinvesteringar som ersätter befintliga tillgångar, 

rationaliseringsinvesteringar som förbättrar befintliga tillgångar samt 

exploateringsinvesteringar som främst utgörs av markanläggningar som byggs och 

säljs.  

 

3.3 Investeringsprocessen 

Enligt Junnelius (1974, s. 15) definieras investeringsprocessen som alla de 

aktiviteter som genomförs från det att idén uppkommer om att en ny satsning 

behövs göras, till det att investeringen är realiserad och utvärderad.  

 

3.3.1 Teoretisk modell för investeringsprocessen 

För att varje aktivitet ska belysas på ett överskådligt sätt i analysen presenteras i 

detta avsnitt en teoretisk modell för investeringsprocesser. Teorimodellen är 

uppdelad i sju steg: identifikation av behov och precisering av investeringsmål, 

kartläggning av investeringsalternativ, analys och val av investeringsalternativ, 

val av finansiering, beslut, realisering och utvärdering. Dessa steg i nämnd 

ordning utgör en sammanställning av fyra modeller för investeringsprocesser som 

slagits ihop. Dessa fyra modeller är utvecklade av Segelod (1991, refererad i 

Löfsten, 2007), Junnelius (1974), Bhimani et. al. (2012) respektive Fjertorp (2010). 

Sammanställningen innehåller gemensamma aktiviteter av olika steg inom 

modellerna som rangordnats utefter stegens relation till varandra. Motiveringen av 

de steg som finns med och följer ordningen utgörs av att ett steg måste avslutas för 
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att ett nytt steg ska kunna genomföras. Stegen i modellen förklaras i figur 1 och 

presenteras nedan. 

 

(Figur 1. Teoretisk modell för investeringsprocessen. Egen figur. ) 

 

Steg 1: Identifikation av behov och precisering av investeringsmål  

Gemensamt för flera modeller för investeringsprocesser är att de startar med att ett 

behov identifieras och att en idé om en investering som förväntas uppfylla ett visst 

mål uppstår (Segelod, 1991, refererad i Löfsten, 2007, s. 149-150; Junnelius, 1974, 

s. 36; Bhimani et. al., 2012, s. 411; Fjertorp, 2010, s. 6). Detta är ett lämpligt steg 

att påbörja processen med då man redan från början kan uttrycka sig om 

investeringsmålet och det behov investeringen ska tillgodose. Ett mått för 

måluppfyllelse med investeringen bör enligt Fjertorp (2010, s. 6) också fastställas. 

Investeringen ska enligt Bhimani (2012) vara starkt knutet till den övergripande 

strategin vilket är kopplat till precisering av det mål man har med verksamheten 

och med investeringen enligt Fjertorp (2010). Det är därför lämpligt att börja 

investeringsprocessen med att identifiera det behov investeringen ska tillgodose 

och därmed precisera investeringsmålet. 

 

Steg 2: Kartläggning av investeringsalternativ 

Enligt tidigare forskning bör man kartlägga de alternativa investeringar som finns 

för att kunna göra ett bra val av investeringsalternativ (Segelod 1991, refererad i 
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Löfsten, 2007, s. 149-150; Bhimani et. al., 2012, s. 411; Fjertorp, 2010, s. 6). Då 

man vet vilket behov investeringen ska tillgodose och därmed vilket mål denna ska 

uppfylla är det rimligt att undersöka vilken investering som bäst uppnår detta. 

Därför fortsätter processen med en sökning och kartläggning av de 

investeringsalternativ som finns att välja bland (Segelod 1991, refererad i Löfsten, 

2007, s. 149-150; Bhimani et. al., 2012, s. 411; Fjertorp, 2010, s. 6). 

 

Steg 3: Analys och val av investeringsalternativ 

När de olika investeringsalternativen är presenterade analyseras varje alternativ 

enligt tidigare forskning (Segelod, 1991, refererad i Löfsten, 2007, s. 149-150; 

Bhimani et. al., 2012, s. 411; Fjertorp, 2010, s. 6; Junnelius, 1974, s. 36). Detta är 

lämpligt för att kunna välja det alternativet som bäst tillgodoser behovet och 

investeringsmålet som identifierats i steg 1. I vissa modeller sammanfaller detta 

steg med steget för kartläggning av investeringsalternativ (Segelod, 1991, refererad 

i Löfsten, 2007, s. 149-150; Fjertorp, 2010, s. 6). I andra modeller delas dessa upp i 

två steg där det senare steget på något sätt inhämtar information om de olika 

alternativens konsekvenser (Junnelius, 1974, s. 36; Bhimani et. al., 2012, s. 411). I 

denna modell är dessa två separata steg då det är lämpligt att först undersöka vilka 

alternativ som finns att tillgå innan respektive alternativs konsekvenser 

presenteras. Detta då vissa alternativ redan kan förkastas om de exempelvis inte är 

möjliga att genomföra av praktiska skäl (Bhimani et. al., 2012, s. 411).  

 

Enligt Fjertorp (2010, s. 6) görs analys av alternativ genom investeringskalkyler. 

Bhimani et. al. (2012, s. 411) menar att intäkter jämförs och fördelas mot kostnader 

men att även icke-finansiella och kvalitativa överväganden värderas. Innan man 

bestämmer sig för att genomföra en investering bör man enligt Junnelius (1974, s. 

69-70) väga förslaget mot  alternativ användning av de resurser som motsvarar 

investeringsalternativet, alltså om resurserna kan användas på andra sätt för att 

uppnå bättre nytta. Bhimani et. al. (2012, s. 411) argumenterar för att valet av 

investeringsalternativ ibland kräver en plan för hur investeringen ska finansieras. 

Därför kan steg 4: val av finansiering ingå i detta steg. Det är nödvändigt om 

finansieringen är av vikt i situationen och måste utredas innan valet görs. Om 

enbart ett alternativ analyseras behöver inget val göras. Om flera alternativ 

analyseras görs valet av alternativ efter analys av dess konsekvenser.  
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Steg 4: Val av finansiering 

I detta steg görs en undersökning om hur man ska finansiera den valda 

investeringen. Ibland är det nödvändigt att finansiering av olika alternativ ingår i 

analysen för att ett investeringsalternativ ska väljas. Ibland kan beslutet tas innan 

finansiering väljs (Bhimani et. al., 2012, s. 411). Steget för val av finansiering kan 

därför ingå i analys av investeringsalternativ i steg 3 eller byta plats med steg 5 

beslut i ordningen. 

 

Steg 5: Beslut 

Endast i en av modellerna (Fjertorp, 2010, s. 6) som sammanställts utgör 

beslutstagandet ett eget steg. Detta bör dock utgöra ett eget steg i denna teoretiska 

modell då beslutet är avgörande för om processen kommer fortsätta eller ej. Om 

beslutet blir att inte genomföra investeringen innebär detta att processen antingen 

börjas om eller avslutas. Om beslutet blir att genomföra investeringen, eller att 

justera något litet i investeringsförslaget, fortsätter processen i steg 6 realisering.  

 

I en mycket centraliserad organisation tas ofta beslut om investeringar av den 

högsta hierarkinivån. I en decentraliserad organisation är beslutsfattandet mer 

delegerat till anställda (Junnelius, 1974, s. 71). 

 

Steg 6: Realisering 

Detta steg är gemensamt för de flesta modeller (Segelod, 1991, refererad i Löfsten, 

2007; Junnelius, 1974; Bhimani et. al., 2012; Fjertorp, 2010). Det är i detta steg 

som exempelvis inköp eller byggnation sker, beroende på vilken typ av investering 

som görs. Installation och drift samt ekonomisk och teknisk kontroll av 

investeringens förverkligande är exempel på aktiviteter i detta steg (Segelod, 1991, 

refererad i Löfsten, 2007, s. 149-150; Junnelius, 1974, s.72; Bhimani et. al., 2012, 

s. 411; Fjertorp, 2010, s. 6).  

 

Steg 7: Utvärdering 

Investeringsprocessen avslutas genom att utvärdera investeringen (Segelod, 1991, 

refererad i Löfsten, 2007, s. 149-150; 974, s. 72; Junnelius, 1974, s. 72; Bhimani 

et. al. 2012, s. 411; Fjertorp, 2010, s. 6). I detta steg kontrolleras och utvärderas 

investeringen mot måluppfyllelsen. Det sista och viktigaste momentet är enligt 
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Junnelius (1974, s. 72) att följa upp den ekonomiska avkastningen som 

återrapporteras till deltagande i samtliga faser av investeringsprocessen. Dock är 

utvärdering eller avslutning inte ett eget steg i alla modeller utan utgår tillsammans 

med realiseringen ett steg (Junnelius, 1974, s. 72; Bhimani et. al. 2012, s. 411). Ett 

eget steg för utvärdering anses dock vara lämpligt då realiseringssteget måste 

avslutas innan utvärderingen kan ske till fullo. Detta då det är svårt att utvärdera 

innan hela realiseringen är fullföljd. 

 

3.4 Faktorer som påverkar investeringsprocessen 

Tidigare forskning tyder på olika faktorer som påverkar investeringsprocessen. 

Alpenberg och Karlsson (2005) har identifierat faktorer som påverkar 

investeringsprocessen i små och medelstora tillverkande privata bolag i Sverige. 

Författarna delar in faktorerna i tre övergripande kategorier: 

marknadsförutsättningar, organisation samt mål och ekonomiska styrsystem. 

Wikman (1994) har i ett stort finskt decentraliserat företag identifierat att 

företagskultur, företagsstrategier, organisationsstruktur samt personlighet är 

faktorer som påverkar investeringsprocessen. Dessa teorier är viktiga då de utgör 

en utgångspunkt i arbetets konceptuella modell och därmed empirisk 

datainsamling. Dessa analyseras sedan i analysavsnittet för att undersöka om 

teorierna stämmer i den kontext studien utförs i. 

 

3.4.1 Marknadsförutsättningar 

Marknadsförutsättningar innefattar de faktorer av extern karaktär som påverkar ett 

bolags investeringsverksamhet. Marknadsförutsättningar delas in i två delar: 

bolagets position i värdekedjan samt tillväxttakt (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 

334).  

 

Beroende på vilken roll ett privat bolag har i värdekedjan, bedrivs och organiseras 

verksamheten på olika sätt, vilket även påverkar investeringsprocessen. 

Underleverantörer blir i stor utsträckning styrda av de senare leden på grund av att 

kundbolag på senare tid har börjat ställa högre krav på innovation och 

problemlösning. Bolag som säljer färdiga produkter och därmed befinner sig i en 

annan position i värdekedjan blir istället påverkade av slutkundernas önskemål 

(Alpenberg och Karlsson, 2005, s. 336-337). 
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Tillväxttakt har också en påverkan på investeringsprocessen. De bolag som har hög 

tillväxttakt prioriterar investeringar som effektiviserar produktiviteten (Alpenberg 

och Karlsson, 2005, s. 339-340) vilket leder till att nya investeringar initieras 

främst genom externa krav. För privata bolag med låg tillväxttakt styrs däremot 

nya satsningar av lämpliga uppköpskandidater (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 

374). 

 

3.4.2 Organisation 

Den andra övergripande kategorin av påverkansfaktorer som Alpenberg och 

Karlsson (2005) identifierar är det privata bolagets organisation. Huvudmannaskap 

och ledning är interna faktorer som är nära relaterade till varandra. 

Huvudmannaskap förklarar vilken roll ägaren har i verksamheten medan ledning 

beskriver graden av centralisering. Huvudmannaskap delas in som ägarstyrda- och 

managementstyrda bolag. I ägarstyrda bolag är ledningen och ägandet integrerat. 

Detta leder ofta till en centraliserad struktur och beslutsfattande vilket innebär att 

VD/ägaren själv bestämmer när nya investeringar ska genomföras och det finns 

sällan några formella rutiner. I denna typ av bolag ska de anställda rapportera när 

något börjar bli slitet och måste åtgärdas men de har ofta ingen beslutsmakt 

(Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 340). Beslutsvägen vid investeringar är ofta 

väldigt kort och domineras av ägaren i alla faser av processen (Alpenberg & 

Karlsson, 2005, s. 378).  

 

Managementstyrda bolag innebär att ägandet och ledningen separeras vilket ofta 

ger en decentraliserad organisation (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 340). 

Beslutsfattande delegeras till de anställda som inom sina egna områden aktivt är 

med och initierar nya investeringar. För denna typ av bolag finns det också mer 

detaljer och formella rutiner kring hur och när investeringar ska genomföras 

(Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 372-373). 

 

Ytterligare en intern faktor som påverkar investeringsprocessen i privata bolag är 

utvecklingsnivån gällande administrativ mognad samt storlek. Administrativ 

mognad handlar om “hur utvecklingsnivå vad beträffar verksamhet, organisation 

och ägarstruktur påverkar de investeringssatsningar som görs” (Alpenberg & 

Karlsson, 2005, s. 345). Stora bolag med hög tillväxt har större möjligheter att 



  
 

31 

påverka planerade investeringar, exempelvis gällande inriktning och tidpunkt för 

satsningen (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 372). Detta eftersom de ofta har en 

administrativ mognad som leder till fler rutiner. Detta gäller även i 

investeringsprocessen. Små och stora bolag med låg tillväxt saknar däremot 

förmågan att hantera några större investeringar och är i behov av en strukturerad 

och formaliserad process för sin verksamhetsstyrning (Alpenberg & Karlsson, 

2005, s. 345-346). Även beslutsfattandet påverkas av hur administrativt utvecklat 

ett bolag är. Med en låg administrativ utveckling är det ägaren som beslutar i alla 

situationer. I mer utvecklade bolag finns det fler rutiner som gör att många 

personer är inblandade i besluten (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 377).  

 

3.4.3 Finansiella mål och mått 

Den tredje övergripande faktorn är av intern karaktär och berör “hur olika 

finansiella mål och mått samt ekonomiska styrsystem i bolagen påverkar 

investeringsprocessen och dess olika delar” (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 348). 

Finansiella mål och mått har en nära relation till den administrativa mognaden i 

bolaget. Vid en låg administrativ mognad prioriteras inte ekonomisk planering och 

uppföljning. Större bolag med hög administrativ mognad har däremot ofta en 

omfattande långsiktig plan för verksamheten som ofta innehåller finansiella mål. 

Man genomför också investeringsbudgetar och man planerar för att framtida 

investeringar ska ligga nära bolagets övergripande vision, långsiktiga strategier och 

finansiella kapacitet (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 349).  

 

De finansiella måtten påverkar processen i den grad att man exempelvis inte 

genomför nya investeringar förrän soliditeten och likviditeten ligger på en lämplig 

nivå (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 373). Administrativt och utvecklingsmässigt 

mogna bolag har stort fokus på vinst som målsättning. Mindre bolag mest 

fokuserar på bärkraft och betalningsmöjligheter. Detta skapar skillnader i val av 

kalkylmetoder eftersom man vid fokus på betalning behöver en koppling till 

likviditeten. När fokus ligger på vinst vid investeringssatsningar används istället 

metoder som behandlar vinstaspekten (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 386). 

 

Ekonomiska styrsystem är också nära kopplat till administrativ mognadsnivå. 

Bolag som har god administrativ mognad har ofta ett väl utvecklat ekonomiskt 
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styrsystem med formella rutiner och stödjande funktioner. Däremot sköts den 

ekonomiska planeringen i bolag med mindre utvecklade styrsystem främst av 

bolagsledaren eller en nära anställd till denne (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 

353).  

 

3.4.4 Företagskultur 

Wikman (1994) menar att företagskultur är en faktor som påverkar huruvida en 

investering realiseras eller inte. Antagande och åsikter om bolaget och dess mål, 

ritualer och traditioner skapar en viss kultur inom organisationen. Stämmer en ny 

investering inte in på denna är det inte troligt att beslutsfattarna kommer att 

acceptera investeringsförslaget.  

 

3.4.5 Företagsstrategier 

Enligt Wikman (1994) har även företagsstrategier en avgörande roll vid beslut 

kring en ny investering. Det anses viktigt att en investering stämmer väl överens 

med strategier i termer av redan existerande produkter, marknader samt geografiskt 

läge. Strategiska aspekter har också en påverkan vid exempelvis beslut kring hur 

pass lönsam en investering behöver vara. Inom vissa områden vill bolaget växa och 

vid satsningar inom detta område accepteras vanligtvis en lägre vinst än vad som 

vanligtvis krävs. 

 

3.4.6 Organisationsstruktur 

Då Wikmans (1994) studie genomfördes på olika vinstcenter inom samma bolag 

kunde denna typ av organisationsstruktur påverka investeringsprocessen. De olika 

vinstcenterna menar nämligen att det uppstår en konkurrens kring hur kapitalet ska 

fördelas och att de då avsiktligt manipulerar information till deras egen fördel.  

 

3.4.7 Personlighet 

Wikman (1994) identifierade även att personligheten hos de inblandade i 

investeringsprocessen påverkar vilken typ av information som tas fram till 

beslutsunderlagen. Exempelvis tar en analytiker fram flera olika typer av 

investeringskalkyler för att ge en realistisk bild av vinsten medan en pessimistisk 

person är riskavert och använder sig av konservativa kalkylmetoder. Personlighet 
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kan också innebära att man inte analyserar i investeringskalkyler i lika stor 

utsträckning utan istället tar beslut utifrån egna åsikter och visioner.  

 

3.4.8 Sammanfattning av faktorer 

I tabell 2 nedan sammanfattas de faktorer som påverkar investeringsprocessen i 

privata bolag enligt Alpenberg och Karlsson (2005) samt Wikman (1994). 

Faktorer Underkategorier Forskare 

Marknadsförutsättningar Position i värdekedjan 

Tillväxttakt 

Alpenberg & Karlsson 

(2005) 

Organisation Huvudmannaskap 

Ledning 

Utvecklingsnivå 

Alpenberg & Karlsson 

(2005) 

Mål och ekonomiska 

styrsystem 

Finansiella mål och mått 

Ekonomiskt styrsystem 

Alpenberg & Karlsson 

(2005) 

Företagskultur Wikman (1994) 

Företagsstrategier Wikman (1994) 

Organisationsstruktur Wikman (1994) 

Personlighet Wikman (1994) 

(Tabell 2. Faktorer som påverkar investeringsprocessen. Egen tabell.) 

 

3.5 Kontext 

I detta avsnitt förklaras den kontext som studien ska analyseras i. Information om 

kontexten är viktig då det ökar förståelsen för empirisk data som presenteras i 

empiriavsnittet. Detta ökar därför även förståelsen för uppsatsens analys. 

 

3.5.1 Kommunens organisation 

Kommuner tillsammans med stat och landsting utgör Sveriges offentliga sektor 

(Grimlund et. al., 1997, s. 31). Samhällsuppgifter fördelas dem emellan men större 

delen av den offentliga verksamheten, allmännyttan, bedrivs inom kommunerna 

(Cederqvist, 2015, s. 12). I KF, KS och nämnderna sitter förtroendevalda politiker 

(4 kap. 1 § KL). KF är det högst beslutande organet inom kommunen och beslutar i 

frågor av större betydelse för kommunen (3 kap. 9 § KL). KF utser ledamöter till 

KS som finns under KF i hierarkin (Grimlund et. al., 1997, s. 71). KS:s uppgifter är 

att samordna och leda den kommunala förvaltningen samt ha uppsikt över nämnder 
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samt verksamhet som bedrivs i kommunägda bolag (6 kap. 1 § KL). KF utser 

också ledamöter till de nämnder som finns under KS i hierarkin (Grimlund et. al., 

1997, s. 71). KS ska bereda och yttra sig om den största delen av de ärenden som 

föreläggs KF. KS har också ansvar över budgetarbetet och den ekonomiska 

förvaltningen (Grimlund et. al., 1997, s. 77). Nämnderna under KS har till uppgift 

att bereda ärenden som ska avgöras i KF samt verkställa beslut som tas i KF. 

Ibland får nämnderna även själva ta beslut i förvaltningsärenden (Grimlund et al., 

1997. s. 73). KF kan delegera åt KS eller nämnder att fatta beslut i KF:s ställe 

(Grimlund et. al., 1997, s. 72). Under nämnderna finns ibland kommunala 

förvaltningar, också kallade självförvaltningsorgan (7 kap. 18 § KL). Exempel på 

kommunens organisationsstruktur presenteras i figur 2. 

(Figur 2. Exempel på kommuners organisation. Egen figur) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är ett så kallat normerande organ som 

ger riktlinjer åt kommunerna då det krävs tydlighet inom olika områden. Exempel 

på detta är tolkning av lagar (Cederqvist, 2015, s. 21). Vid beräkning av 

kapitalkostnader för anläggningstillgångar i budgetsammanhang brukar SKL ange 

förslag på en intern räntesats kommuner kan använda sig av. Denna räntesats ska 

beakta kostnaden för lån samt utebliven avkastning för att kapitalet binds, alltså 
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kapitalbindning, för en investerings hela livslängd. Under år 2016 är denna 

räntesats satt till 2,4 % (SKL, 2016b). 

 

3.5.2 Kommunala verksamhetsformer 

Den kommunala verksamheten utförs i två former; förvaltningsform i kommunens 

inre organ och bolagsform i kommunägda bolag. Skillnaden mellan att bedriva 

verksamhet i de olika formerna är att bolagsformen förenklar renodlad 

affärsmässig verksamhet då beslut kan tas snabbare och inte går att överklaga 

(Cederqvist, 2015, s. 16). Utöver detta skiljer verksamheterna även sig åt med 

avseende på styrning och lagstiftning. Verksamheter som bedrivs i bolagsform har 

en egen styrelse som arbetar kollektivt och för bolagets intressen. 

Förvaltningsformen kännetecknas av att ledamöter har politiskt skilda 

uppfattningar. Hur kommunerna som ägare kan styra bolagen regleras i 

aktiebolagslagen (ABL) samtidigt som kommunallagen (KL) reglerar hur 

kommunen får bedriva verksamhet i bolagsform (Thomasson et. al., 2014, s. 19 

och 3 kap. 16 a -18 a § KL). Förvaltningar lyder under kommunala nämnder vilka 

är förvaltningsmyndigheter och enbart regleras av kommunallagen och 

förvaltningslagen (7 kap. 18 § KL och FL). I kommunala förvaltningar bedrivs 

verksamhet i förvaltningsform. KF utser också styrelseledamöter som tar beslut i 

helägda kommunägda bolag och bedriver kommunal verksamhet i bolagsform (3 

kap. 17 § KL). 

 

Kommunala förvaltningar 

Kommunala förvaltningar påverkas av övriga kommunala organ då de verkar 

under dessa. Förvaltningar under nämnderna sköter driften av vissa anläggningar 

eller institutioner och kan även besluta i vissa ärenden (7 kap. 18 § KL). För 

verksamhet som bedrivs i förvaltningsform fattas beslut i nämnder eller utskott av 

demokratiskt valda politiker (Cederqvist, 2015, s. 16). I denna typ av verksamhet 

råder självkostnadsprincipen. Detta innebär att kommunens avgifter inte får vara 

högre än kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna (8 kap. 3 c § KL). Vissa större 

kommuner är uppdelade i kommundelar där samtliga har ansvar över all 

verksamhet som bedrivs inom dess geografiska område (Cederqvist, 2015, s. 16). 

Exempel på förvaltningar är utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 

äldreförvaltningen (Ronneby kommun, 2013b). 
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Kommunägda bostadsbolag 

Den del av den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform innebär 

affärsmässig verksamhet i kommunägda aktiebolag. Kommunägda bostadsbolag är 

aktiebolag som kommuner äger majoriteten av, eller samtliga, aktier i. Dess 

uppgifter är att främja bostadsförsörjningen i kommunen, förvalta fastigheter i 

vilka bostadslägenheter hyrs ut samt erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och 

inflytande i bolaget. Kommuner får enligt lag bedriva näringsverksamhet, dock 

generellt utan vinstsyfte, för att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och 

tjänster (2 kap. 7 § KL). Kommunägda bostadsbolag utgör ett undantag då ska ha 

ett allmännyttigt syfte men ska bedrivas enligt affärsmässiga principer (1 - 2 § SFS 

2010:879). Detta innebär marknadsmässiga avkastningskrav och därmed avsteg 

från självkostnadsprincipen samt förbudet att driva bolaget i vinstsyfte 

(Finansdepartementet, 2009, s. 1). Kommunägda bostadsbolag ska bedrivas med 

affärsmässigt beteende och ha en korrekt prissättning inklusive påslag för vinst 

(Kommunala kompetensutredningen, 2007, s. 117). Bolagsordningen ska ange hur 

vinsten ska hanteras (Thomasson et. al., 2014, s. 19-20).  

 

Anledningen till att kommunägda bostadsbolag ska bedrivas med affärsmässiga 

principer är att för att undvika en snedvridning av konkurrensen. Man ska enligt 

principerna utgå från vad som är bäst för bolaget och kommunen får inte tvinga 

bostadsbolagen att genomföra olönsamma investeringar. Kommunen får inte heller 

ge kommunägda bostadsbolag några ekonomiska fördelar som gynnar bolaget i 

förhållande till privata bolag. Kommunen kan gå i borgen för kommunägda 

bostadsbolag men en avgift ska åläggas bolaget då de ska ha samma förutsättningar 

som privata bolag vid upplåning (SABO, 2016a). 

 

Enligt Kickert (2001, refererad i Thomasson, 2009 s. 353) är alla organisationer 

som inte är renodlade myndigheter eller kommersiella firmor hybridorganisationer. 

Alla kommunägda bolag, inklusive kommunägda bostadsbolag, går under 

definitionen för hybridorganisationer. Detta då de drivs i bolagsform men har 

allmännyttiga syften och därför har karaktärsdrag av både privat och offentlig 

verksamhet. Precis som andra aktiebolag regleras alla kommunägda bolag av 

Aktiebolagslagen (ABL). Beslut fattas för dessa i bolagets styrelse vilken också 

utser en VD (Cederqvist, 2015 s. 16). KF ska i beslut av större vikt få tillfälle att ta 
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ställning till besluten (3 kap. 17 § KL). Detta fungerar alltså på liknande sätt som i 

privata aktiebolag (7 kap. 1 § ABL; 8 kap. 21 § kap ABL). 

 

I Sverige är ungefär 300 kommunägda bostadsbolag medlemmar i Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsprivat bolag, SABO. SABO är en intresse- och 

branschorganisation som ger stöd och service till medlemmarna och hjälper dessa 

att vara konkurrenskraftiga och långsiktiga på marknaden (SABO, 2016b).  

 

3.5.3 Offentlig upphandling 

När en myndighet ska anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader behöver 

speciella åtgärder vidtas (2 kap. 2 § LOU). Detta förfarande kallas offentlig 

upphandling och innebär att privata bolag kan ha möjlighet att lämna anbud för 

kommunala projekt vilket syftar till hänsynstagande till marknadens konkurrens 

Lagen gäller även kommunägda bolag (2 kap. 12 § LOU). Både kommunägda 

bostadsbolag och kommunala förvaltningar måste därför ta hänsyn till lagen om 

offentlig upphandling vid investeringar (Konkurrensverket, 2016).  

 

3.5.4 Kommuninvest 

Kommuninvest erbjuder lån med bättre villkor än andra kreditinstitut till alla 

medlemmar och är den största kreditgivaren för kommuner. Syftet med 

Kommuninvest är att erbjuda kommuner bra långsiktiga lånevillkor för 

allmännyttans skull. Kommuner kan av Kommuninvest låna till lägre kostnad än 

av andra långivare vilket medför mer resurser till att skapa allmännytta 

(Kommuninvest, 2016). 

 

3.6 Konceptuell modell 

Alla de faktorer som Alpenberg och Karlsson (2005) och Wikman (1994) har 

identifierat är inte relevanta vid en analys av investeringsprocessen i kommunägda 

bostadsbolag och kommunala förvaltningar. För att en faktor ska vara relevant att 

analysera i denna studie krävs att man kan förvänta sig att faktorn på ett eller flera 

sätt skapar skillnader mellan verksamheternas investeringsprocesser. En faktor som 

påverkar verksamheterna på liknande sätt, eller inte har någon påverkan alls, 

skapar inte några skillnader. Om inga skillnader kan hittas blir en sådan faktor inte 

analyserbar. Samtliga faktorer denna studie behandlar är framtagna i privata bolag 
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och det finns därför faktorer som inte är överförbara till den kommunala kontexten. 

För att en faktor ska vara analyserbar krävs att den ska ha en påverkan i både ett 

kommunägt bostadsbolag och en kommunal förvaltning. En faktor som finns i 

enbart en av verksamheterna väljer vi därför att inte analysera 

 

Position i värdekedjan är ett exempel på en faktor som främst är framtagen för 

tillverkande privata bolag. Detta gör att den inte är analyserbar för kommunala 

verksamheter då de inte ingår i värdekedjan på liknande sätt som privata bolag. 

Faktorn utvecklingsnivå handlar om administrativ mognad och storlek. Eftersom 

en kommunal förvaltning inte har liknande tillväxt- och utvecklingsmål som 

privata bolag är inte det en relevant faktor att analysera. Hur verksamheternas 

ekonomiska styrsystem påverkar processen är inte heller en relevant aspekt då det 

är nära kopplat till administrativ mognad. En förvaltning har inte heller någon 

tillväxttakt vilket gör att denna faktor inte är analyserbar.  

 

Wikmans (1994) faktorer om företagskultur och personlighet hade kunnat studeras 

i den kommunala kontexten men vi har i denna studie valt att inte inkludera dem i 

vår konceptuella modell. Detta eftersom faktorerna beror på de individer som 

arbetar i verksamheterna. Detta blir inte relevant i vår studie eftersom vi snarare 

vill titta på verksamheternas egenskaper och kontext. Hur enskilda personer och 

företagskultur påverkar investeringsprocessen kan inte hänföras faktorer som 

orsakas av kontexten. De sex faktorer som med ovan motivering inte kommer att 

studeras är blåmarkerade i figur 3. 

 

Kommunägda bostadsbolag får drivas med vinstsyfte på samma vis som privata 

bolag och har därför ett finansiellt vinstmål. Genomförs en investering i ett 

kommunägt bostadsbolag kan man därför anta att investeringsmålet kan vara vinst. 

Kommunala förvaltningar har dock endast det allmännyttiga syftet och är enligt lag 

inte tillåtna att drivas med fokus på vinst. Chan (2004) och Fjertorp (2010) tar upp 

alternativa investeringsmål i kommunal verksamhet, vilka ses som relevanta för en 

kommunal förvaltning på grund av att de inte drivs med ett vinstsyfte. Skillnaden i 

vinsaspekten kan även förväntas påverka investeringsprocessernas utformning 

vilket gör att Alpenberg och Karlssons (2005) påverkansfaktor om finansiella mål 

och mått är en relevant faktor att analysera. Vi väljer dock att i fortsättningen 
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benämna denna faktor som enbart mål och mått då den kommunala förvaltningen 

drivs av andra investeringsmål än just vinst. Då Wikmans (1994) faktor 

företagsstrategi även inkluderar vinst anser vi den går in under Alpenberg och 

Karlssons (2005) faktor finansiella mål och mått.  

 

Huvudmannaskap är en ytterligare faktor av Alpenberg och Karlsson (2005) som 

kan förväntas skapa skillnader i processerna eftersom verksamheterna ser olika ut. 

Kommunen äger kommunala bostadsbolag men de har, till skillnad från en 

kommunal förvaltning, en egen styrelse samt ledningsgrupp. Även Alpenberg och 

Karlssons (2005) faktor ledning, som främst handlar om centraliseringsgrad med 

fokus på delegering av beslutsfattande, blir också relevant att analysera med tanke 

på hur de olika verksamheterna skiljer sig åt gällande organisationsstruktur. 

Centraliseringsgraden bör skilja sig beroende på strukturen på organisationen 

vilket gör att faktorerna huvudmannaskap och ledning har en nära relation till 

varandra. Därmed är båda dessa faktorer att relevanta att analysera. Wikman 

(1994) identifierar att faktorn organisationsstruktur kan påverka 

investeringsprocessen och han inkluderar även ansvarscenter. Ansvarscenter 

innebär delegering av beslutsfattande och ansvar. Därför inkluderar vi Wikmans 

(1994) faktor organisationsstruktur under Alpenberg och Karlssons (2005) faktor 

ledning. 

 

Den konceptuella modellen i figur 3 visar sambandet mellan kontext, faktorer och 

investeringsprocesser. De grönmarkerade fälten är det som ingår i den konceptuella 

modellen och därmed ska analyseras. De blåmarkerade fälten representerar således 

det som inte ska analyseras men som ändå påverkar investeringsprocesser. Figur 3 

ska tolkas som att utgångspunkten finns i teori om den kommunala kontexten. Med 

grund i teorin kan man förvänta sig skillnader avseende de tre faktorerna 

huvudmannaskap, ledning samt mål och mått mellan det kommunägda 

bostadsbolaget och den kommunala förvaltningen. Dessa faktorer förväntas i sin 

tur orsaka skillnader mellan investeringsprocesserna i verksamheterna.  
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(Figur 3. Konceptuell modell. Egen figur.)  

 

I tidigare forskning har investeringsprocesser i privata bolag studerats. Ett 

kommunägt bostadsbolag och en kommunal förvaltning har olika typer av 

verksamhetsformer. Kommunägda bostadsbolag är hybridorganisationer som drivs 

i bolagsform medan kommunala förvaltningar är offentliga verksamheter som drivs 

i förvaltningsform. Sådana faktorer har tidigare forskning inte identifierat då dessa 

studier skett i samma verksamhetsform: privata bolag (Alpenberg & Karlsson, 

2005; Wikman, 1994). Möjligtvis kan vi därför finna andra faktorer som tidigare 

forskning inte identifierat då denna studie görs i två olika verksamhetsformer. 

 

I empirin kommer verksamheternas investeringsprocesser förklaras för att i 

analysen jämföras i relation till faktorerna. Därefter kan vi uttrycka oss om, och i 

så fall hur och varför, dessa faktorer orsakar skillnader i investeringsprocesserna i 

det kommunägda bostadsbolaget Ronnebyhus och den offentliga verksamheten 

Ronneby kommuns tekniska förvaltning. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlad data från intervjupersoner och andra källor 

om Ronneby kommun, Ronnebyhus och den tekniska förvaltningen. 

 

4.1 Ronneby Kommun 

Ronneby ligger i centrala Blekinge och är en medelstor kommun med ca 29 000 

invånare (Ronneby kommun, 2016a). Kommunen har ca 2 300 anställda. Inom 

kommunen finns sju förvaltningar varav alla utom en fokuserar direkt på 

allmännyttiga tjänster. Dessa är fritid- och kulturförvaltningen, miljö- och 

byggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

utbildningsförvaltningen samt äldreförvaltningen. Den sjätte är 

kommunledningsförvaltningen som är en stödenhet till kommunen och har bland 

annat hand om beredning och kallelser (Ronneby kommun, 2013b).  

 

Ronneby kommun har också fyra kommunägda bolag: AB Ronnebyhus, Ronneby 

Miljö & Teknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter samt AB Ronneby 

Helsobrunn. AB Ronneby Helsobrunn är moderbolag till Ronneby Miljö & Teknik 

AB och AB Ronneby Industrifastigheter. Ronnebyhus utgör Ronneby kommuns 

enda kommunägda bostadsbolag (Ronneby kommun, 2016b, s. 32). 

 

4.2 AB Ronnebyhus 

Ronnebyhus är ett av kommunen helägt bostadsbolag med 50 anställda. Bolaget 

äger och förvaltar 2600 lägenheter i Ronneby kommun. Bolagets affärsidé är att 

“långsiktigt äga och förvalta fastigheter med bostäder och tillhörande lokaler i en 

trygg miljö” (Ronnebyhus, 2016, s. 4). En egen styrelse som är utsedd av KF tar 

beslut inom verksamheten. Beslut av större vikt eller av principiell betydelse för 

kommunen måste dessutom godkännas av KF enligt bolagsordningen. KF är inte 

inblandade i Ronnebyhus ekonomi utan har rätt att yttra sig politiskt eftersom stora 

investeringar påverkar kommunen i stort. Ärendet om en ny investering kan startas 

av styrelsen, ledningsgruppen eller KF beroende på var behovet identifieras. Om 

KF startar ärendet sker det i form av så kallat ägardirektiv (Gun-Marie Offesson, 

2016-05-09). 
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4.2.1 Investeringsprocessen i Ronnebyhus 

Under 2015 investerade Ronnebyhus i ett nytt trygghetsboende. Syftet med 

trygghetsboendet var att erbjuda bostäder till kommuninvånare som fyllt 70 år. KF 

och Ronnebyhus hade under lång tid tillsammans diskuterat behovet av ett nytt 

trygghetsboende i Ronneby (Gun-Marie Offesson, 2016-05-09). Gun-Marie 

Offesson, ekonomichef för Ronnebyhus, (2016-05-09) beskriver 

investeringsprocessen för alla större investeringar, inklusive trygghetsboendet, på 

följande sätt: 

 

Ett behov identifieras av antingen Ronnebyhus ledningsgrupp, styrelse eller av KF. 

Om KF identifierar behovet ber de Ronnebyhus göra en utredning vilket innebär 

att KF gör ett så kallat ägardirektiv. Om behovet identifieras av ledningsgruppen 

eller styrelsen gör Ronnebyhus på eget initiativ en utredning. I utredningen 

undersöks investeringsalternativ. Ibland går ett och ibland flera alternativ vidare till 

analys. De alternativ som är aktuella analyseras med hjälp av en så kallad Life 

Cycle Cost-kalkyl (LCC-kalkyl). Investeringskalkylen visar alla kostnader och 

intäkter investeringarna eller investeringen förväntas orsaka under hela sin 

livslängd. Dessa innefattar grundinvestering, drift och underhåll. 

Betalningsströmmar nuvärdeberäknas med hjälp av kalkylräntan. Kalkylräntan 

motsvarar marknadens avkastningskrav och uppgick vid intervjutillfället till 6-8 % 

beroende på plats för fastigheten. Förutom detta ska utredningen också innehålla 

övrig information som är viktigt i ärendet. Exempelvis om investeringen kräver en 

enkätundersökning om efterfrågan på bostäderna (Gun-Marie Offesson, 2016-05-

09). 

 

När utredningen är klar ska denna beslutas av Ronnebyhus styrelse. Finns flera 

alternativ väljer styrelsen ut ett alternativ med hänsyn till verksamheten i helhet 

och som bäst tillgodoser behovet. När ett alternativ valts bestämmer styrelsen hur 

finansieringen ska ske. Ärendet skickas till KS för godkännande. Därefter skickas 

ärendet till KF som ska ge sitt godkännande för alla investeringar av större 

betydelse, exempelvis ett trygghetsboende. Förutsatt att KF godkänner att 

investeringen får genomföras påbörjar Ronnebyhus den offentliga upphandlingen. 

Om KF av någon anledning har invändningar tas dessa på allvar. Om alla anbud 

överstiger Ronnebyhus budget kan investeringen förkastas och processen börjar 
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om i ett nytt alternativ. Ronnebyhus styrelse anlitar annars den aktör som har 

billigast anbud till bästa utförande. Aktören som väljs får i uppdrag att genomföra 

byggnationen. Löpande under planeringstiden sker förhandling om hyrorna med 

hyresgästföreningen. Därefter sker funktionell utvärdering genom dialog med 

hyresgästerna. Efterkalkyler görs i vilka man jämför budget mot utfall (Gun-Marie 

Offesson, 2016-05-09). Investeringsprocessen sammanfattas i tabell 3. 

 

Sammanfattning av Ronnebyhus investeringsprocess 

1 Behov identifieras 

2 Investeringsalternativ kartläggs 

3 Investeringsalternativ analyseras i LCC-kalkyl 

4 Ronnebyhus styrelse väljer alternativ och beslutar 

5 Ronnebyhus styrelse väljer finansiering 

6 KS godkänner 

7 KF godkänner 

8 Utvärdering av anbud och leverantör väljs genom offentlig upphandling 

9 Byggnation genomförs 

10 Funktionell utvärdering samt efterkalkyl genomförs 

(Tabell 3. Sammanfattning av Ronnebyhus investeringsprocess. Egen tabell.) 

 

4.2.2 Investeringsmål och krav från kommunen 

Gun-Marie Offesson förklarar att Ronnebyhus huvudsakliga mål är att generera 

allmännytta i form av bostadsförsörjning. Investeringsmålen för Ronnebyhus är 

därför i första hand allmännytta genom att förse invånarna i kommunen med 

bostäder. Dock finns krav på att investeringarna ska förväntas generera vinst på 

längre sikt. Kommunägda bostadsbolag måste enligt lag ha marknadsmässiga 

avkastningskrav på sina investeringar. Detta då konkurrensen på marknaden skulle 

lida av att bolaget erbjuder bostäder till självkostnadspris, alltså utan påslag för 

vinst. Om det sker förändringar på den privata marknaden påverkas Ronnebyhus 

eftersom bolaget har marknadsmässiga avkastningskrav på sina investeringar. 

Även hyresgästföreningen påverkar Ronnebyhus då hyrorna sätts genom 

förhandling dem emellan (Gun-Marie Offesson, 2016-05-09). 
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Om investeringen påverkar kommunen till stor del har ofta KS och KF mer krav på 

denna. Detta är också anledningen till att Ronnebyhus stora investeringsbeslut 

måste godkännas av KF med avseende på politik, men inte ekonomi. Ronnebyhus 

får inga bidrag eller skattemedel från kommunen. För att bolaget ska överleva 

måste bolaget se till att genomföra lönsamma investeringar. KF kan inte heller 

tvinga Ronnebyhus att genomföra olönsamma investeringar. För Ronnebyhus är 

finansiella mått som soliditet mycket viktigt. Detta för att kunna fortsätta investera 

i framtiden. Därför måste Ronnebyhus precis som andra bolag generera vinst för 

att skapa en hög soliditet (Gun-Marie Offesson, 2016-05-09). 

 

4.2.3 Finansiering 

Ronnebyhus har sin egen budget att bestämma över. Årligen sätts en så kallad 

borgensram för Ronnebyhus alla lån. Upp till det belopp borgensramen anger går 

kommunen i borgen för Ronnebyhus när ett lån tas antingen hos Kommuninvest 

eller andra banker. Eftersom kommunen går i borgen för bolaget är lånekostnaden 

lägre än om kommunen inte gått i borgen. Dock åläggs Ronnebyhus en 

borgensavgift för att inga ekonomiska fördelar ska gynna Ronnebyhus i 

förhållande till privata aktörer. Så länge Ronnebyhus håller sig inom denna ram 

eller lånar av andra banker bestämmer Ronnebyhus själva hur investeringen ska 

finansieras. Alla investeringar finansieras därför med lån eller tidigare års vinster 

(Gun-Marie Offesson, 2016-05-09). 

  

4.2.4 Upphandling 

För Ronnebyhus gäller lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen innebär att 

bolaget gör anbudsförfrågningar när en ny byggnation planeras. Även detta görs 

för att konkurrensen ska främjas eftersom den aktör med billigast anbud till bästa 

kvalitet väljs. Anbud samlas sedan in och utvärderas innan aktör väljs av styrelsen. 

SABO kan genomföra egna upphandlingar. Detta görs genom tävlingar om vilken 

privat aktör som kan erbjuda olika standardbyggen till det bästa priset. Dessa får 

Ronnebyhus, som medlem i SABO, erbjudandet att bygga under marknadspris. 

Detta främjar konkurrensen då även SABO gör offentlig upphandling (Gun-Marie 

Offesson, 2016-05-09). 
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4.3 Ronneby kommuns tekniska förvaltning 

Den tekniska förvaltningen i Ronneby kommun lyder direkt under KS, vilket 

innebär att KS fungerar som förvaltningens nämnd. Den tekniska förvaltningens 

främsta ansvarsområden inom kommunen är gator och trafik, skog och park, 

kommunens fastigheter samt kök och restauranger för omsorg och skola (Ronneby 

kommun, 2013a). Anställda på förvaltningen besitter kunskaper om bland annat 

lokalbyggnation varför de hjälper andra förvaltningar och nämnder investera. 

Tekniska förvaltningen är därmed en slags stödfunktion med expertkunskaper som 

hjälper till i investeringar inom andra enheter. Om det ska investeras i en ny 

förskola kan den tekniska förvaltningen hjälpa till med sin kunskap gällande 

lokaler och byggnader och det blir då en samverkan mellan den och 

utbildningsnämnden. KF beslutar om alla investeringsanslag men har beslutat att 

tilldela några investeringsanslag ospecificerat och överlåtit till nämnderna om hur 

medlen används. KF måste dock besluta för alla större investeringar som görs i 

kommunen, inklusive förvaltningar. För mindre investeringar kan beslut tas inom 

nämnderna (Johan Sjögren, 2016-04-29). 

 

4.3.1 Investeringsprocessen i den tekniska förvaltningen 

Under hösten 2014 invigdes Backsippans förskola i Ronneby kommun. Förskolan 

är Sveriges mest hälsosamma förskola och byggdes enligt konceptet “Cradle to 

cradle”. Konceptet innebär tillvaratagande och återanvändning av material i en 

hälsosam och hållbar miljö. Detta är en av de politiska viljor som finns och ska 

eftersträvas i nya byggnationer. Tekniska förvaltningen har kunskap om 

lokalbyggnation och allt som hör till, exempelvis ventilation och värmesystem. 

Dessa ger därför ett förslag i enlighet med de politiska viljor som finns inom 

kommunen, avseende hälsoaspekter och säkerhet för lokalanvändarna, på vad som 

krävs för att investeringen ska uppfylla dessa. Byggprojektledare för tekniska 

förvaltningen William Lavesson och Ronneby kommuns ekonomichef Johan 

Sjögren beskriver investeringsprocessen för alla lokalbyggnationer, inklusive 

Backsippans förskola, enligt följande: 

 

Ett behov av en ny förskola identifieras av utbildningsnämnden eller KF i 

kommunen. Utbildningsnämnden behandlar ärendet. Utbildningsnämnden 

undersöker tillsammans med den tekniska förvaltningen vilka alternativ som finns 
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och vilka konsekvenser som tillkommer vid byggnationen. En grov 

kostnadsberäkning görs i vilken man tar upp alla kostnader för byggnation, drift, 

underhåll samt verksamhetskostnader för förskolan i framtiden. Ärendet skickas 

vidare till KS som ger sitt godkännande om att processen kan fortsätta. Tekniska 

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning. I utredningen ska exakta 

kostnader för drift, byggnation och verksamhet presenteras (William Lavesson, 

2016-05-16). 

 

Utredningen ska bland annat innehålla beskrivning av behovet, tidplan och vilka 

verksamheter som berörs. Utöver det ska alla investeringsalternativ presenteras och 

konsekvenser av dessa ska beskrivas. Kan investeringen leda till ekonomiska 

besparingar är detta positivt då resurserna är begränsade och investeringen inte 

genererar intäkter. En kalkyl ska innehålla både kostnader investeringen orsakar i 

framtiden och förväntad kapitalkostnad i termer av ränta. För investering i en skola 

skulle detta innebär både kostnader för fastigheten, dess drift och underhåll samt 

verksamhetskostnader som personal och dylikt. Räntesatsen tas oftast från SKL:s 

rekommendationer för intern ränta som vid intervjutillfället uppgick till 2,4 %. 

Denna ska motsvara kommunens långsiktiga finansieringskostnad. Ingen 

lönsamhetskalkyl görs eftersom all verksamhet finansieras av skattemedel och inte 

genom externa inbetalningsströmmar från skolan. Därför utgör räntan endast en 

ungefärlig beräkning för avkastningskrav från långivarna samt utebliven 

avkastning för alternativ placering. Ibland har dock avsteg gjorts från SKL:s 

interna räntesats då den inte ansetts stämma överens med den egna kostnadsbilden. 

I utredningen kan också finansiering tas upp. Finansiering kan göras på olika sätt, 

antingen genom lån via Kommuninvest eller genom att effektivisera sin förvaltning 

så att kostnader minskas. Då kan man ta delar av kostnaden eller eventuellt hela 

kostnaden inom sin budget. Om faktiska kapitalkostnader överstiger de i kalkylen 

blir förvaltningen ofta kompenserade för dessa. Om driftskostnader överstiger de 

budgeterade bär förvaltningen dessa inom sin budget men för dessa görs normalt 

ingen utvärdering i KF (Johan Sjögren, 2016-04-29). 

 

Den färdiga utredningen skickas vidare till utbildningsnämnden som genomför en 

granskning för att kontrollera om kostnaderna motsvarar förväntningar. 

Utbildningsnämnden ska därefter godkänna ärendet och skicka detta till KS. KS 
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ska i sin tur godkänna ärendet som sedan skickas till KF för beslut. Om inte alla 

enheter godkänner kan ärendet skickas mellan tekniska förvaltningen, 

utbildningsnämnden och KS flera gånger. Processen fortsätter med att KF tar ett 

beslut. Ibland bestämmer KF att förslaget går vidare till budgetarbetet kommande 

år istället och inget beslut tas direkt. KF bestämmer också vad grundinvesteringen 

får uppgå till samt hur stora delar av kostnaderna som ska fördelas till de olika 

förvaltningarna (William Lavesson, 2016-05-16). 

 

Processen fortsätter om KF beslutar att investeringen ska genomföras. Ärenden om 

nya större investeringar under våren kommer med i budgetarbetet följande år och 

därmed eventuellt investeringsbudgeten redan året efter ärendet började. 

Investeringen läggs i en prioriteringslista över investeringar som ska genomföras i 

ordning. Ibland fattar KF investeringsbeslut utöver investeringsbudgeten, 

exempelvis vid brådskande fall. KF sätter kostnadsramar för alla större 

investeringar (Johan Sjögren, 2016-04-29). Efter att beslutet tagits får den tekniska 

förvaltningen uppdraget att genomföra investeringen vid den tidpunkt som 

bestämts. Därefter genomförs upphandlingen av tekniska förvaltningen enligt lagen 

om offentlig upphandling. Avstämning om hur arbetet med investeringen går sker 

med utbildningsnämnden och KS regelbundet. När upphandlingen genomförts 

väljs en byggfirma och ärendet skickas till KS. KS beslutar om realiseringen av 

investeringen kan påbörjas. Byggnationen genomförs under ledning av tekniska 

förvaltningen. Den tekniska förvaltningen stämmer av med KS cirka 4 gånger om 

året om hur investeringarna fortlöper. Budget jämförs mot utfall för alla 

investeringar tre gånger om året i KF. I övrigt är all utvärdering av en specifik 

investering funktionell genom dialog med personal på skolan om hur nöjda de är 

med byggnaden (William Lavesson, 2016-05-16). Ronneby kommuns tekniska 

förvaltnings investeringsprocess sammanfattas i tabell 4. 
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(Tabell 4. Sammanfattning av tekniska förvaltningens investeringsprocess. Egen tabell.) 

 

Efter att en investering gjorts uppstår kostnader under längre tid med avseende på 

verksamhet, underhåll och drift. Verksamhetskostnader som extra lärarlöner, kök 

och busstransporter utgör ungefär 90 % av de kostnader som investeringen ska 

analyseras för. Då kommunen har ansvar över offentlig förskoleverksamhet är det 

kommunen som finansierar investeringen genom en interndebitering till skolan. 

Detta innebär att skolan får de medel som behövs av kommunen för att 

investeringen ska kunna genomföras. Investeringen ska därmed inte generera 

någon vinst vilket innebär ett nollresultat för investeringen och alla inblandade 

parter (William Lavesson, 2016-05-16). 

 

4.4 Beslut och val av finansiering i KF 

När KF behandlar ärenden gällande både större investeringar för de kommunägda 

bolagen samt investeringar inom förvaltningarna tas hänsyn till hur investeringen 

påverkar kommunen i stort. Eftersom alla kommunens olika delar hänger ihop 

påverkar alla stora beslut inte bara den verksamhet som genomför investeringen 

utan också alla kommuninvånare. När man beslutar för investeringar i den tekniska 

Sammanfattning av tekniska förvaltningens investeringsprocess 

1 Behov identifieras 

2 Grov kostnadsberäkning görs 

3 KS godkänner 

4 Investeringsalternativ kartläggs i en utredning av tekniska förvaltningen 

5 Investeringsalternativ väljs och analyseras 

6 Utbildningsnämnden godkänner 

7 KS godkänner 

8 KF väljer finansiering och beslutar sedan 

9 Utvärdering av anbud och leverantör väljs genom offentlig upphandling 

10 Byggnation genomförs 

11 Avstämningar med KS och utbildningsnämnden sker under byggnation 

12 Funktionell utvärdering med skolpersonal. KF utvärderar investeringar tre gånger 

om året. 
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förvaltningen, exempelvis i en ny förskola, beslutar man per automatik också emot 

till att skattemedel ska investeras för andra ändamål förklarar Peter Bowin (2016-

04-29). Det är därför väldigt viktigt att kommunens resurser används för bästa 

möjliga allmännytta. Alla investeringar i förvaltningar som inte är brådskande 

hamnar i budgetarbetet inför kommande år och hamnar i ordning utefter 

prioritering. För en sådan investering som KF beslutar ska genomföras sätts en så 

kallad ram. Ramen anger hur mycket en investering max får kosta, med hänsyn till 

all framtida verksamhet och underhåll denna kräver (Peter Bowin, 2016-04-29). 

 

När KF godkänner investeringar i Ronnebyhus handlar det ofta mer om att 

investeringen gynnar invånarna i kommunen. Detta handlar mer om politik än 

ekonomi. Det är upp till Ronnebyhus att inom sin borgensram kunna finansiera 

investeringen. Däremot ska KF godkänna investeringen eftersom den påverkar 

kommunens invånare och kommunen äger bolaget. Vid finansiering av 

investeringar har kommunen till skillnad från privata verksamheter en fördel då 

man är medlem i Kommuninvest. Detta innebär billiga finansieringslösningar 

(Peter Bowin (V), ledamot KF, 2016-04-29). 
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5 Analys 

I detta avsnitt kopplas teori och empiri samman för att besvara studiens 

frågeställning och syfte. Investeringsprocesserna analyseras med utgångpunkt från 

teorimodellen. Vidare analyseras skillnaderna mellan processerna genom utvalda 

faktorer. Slutligen analyseras respektive faktor och investeringsmål. 

 

5.1 Investeringsprocessen i Ronnebyhus  

I Ronnebyhus investeringsprocess väljer Ronnebyhus styrelse hur investeringen 

ska finansieras efter beslutet tagits. Som nämnt i steg 4 val av finansiering i den 

teoretiska modellen kan finansieringen väljas både innan och efter val av 

investeringsalternativ och beslut. Detta innebär att steg 4 val av finansiering och 

steg 5 beslut byter plats i Ronnebyhus investeringsprocess jämfört med den 

teoretiska modellen. Aktiviteter under respektive steg samt motsvarande steg i 

tabell 3 presenteras i tabell 5. 
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(Tabell 5. Ronnebyhus investeringsprocess i förhållande till teoretisk modell. Egen tabell.) 
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5.2 Investeringsprocessen i tekniska förvaltningen 

För tekniska förvaltningen sker val av finansiering innan beslut tas av KF. 

Tekniska förvaltningens investeringsprocess följer samma ordning som 

investeringsprocessen enligt den teoretiska modellen. Aktiviteter under respektive 

steg samt motsvarande steg i tabell 4 presenteras i tabell 6.  

 

 

(Tabell 6. Tekniska förvaltningens investeringsprocess i förhållande till teoretisk modell. Egen 

tabell.) 
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5.3 Jämförelse mellan investeringsprocesserna 

Enligt den komparativa designen görs jämförelser mellan de båda 

investeringsprocesserna för att eventuella skillnader dem emellan ska kunna 

upptäckas. Båda investeringarna går under definitionen för nyinvesteringar då 

dessa är helt nya byggnader (Cederqvist, 2015). Eftersom investeringsmålen med 

de båda investeringarna är att utöka servicekapaciteten, utöver vinstmålet i 

Ronnebyhus, klassificeras de enligt Fjertorps (2010) EIRA som 

expansionsinvesteringar. Detta då en ny förskola och fler hyreslägenheter innebär 

utökad allmännytta och service till kommunens invånare, alltså utökad 

servicekapacitet. Som Fjertorp (2010) förklarar kan detta behövas på grund av 

befolkningstillväxt vilket mycket väl skulle kunna vara fallet då fler elever och fler 

invånare som behöver boenden kan orsaka behovet av dessa investeringar. 

Dessutom utgår båda investeringsprocesserna från investeringar i byggnader. Detta 

bör eliminera eventuella faktorer som orsakar skillnader i investeringsprocessen 

som beror på investeringstyp och investeringsobjekt. 

 

I uppsatsens konceptuella modell presenterades tre faktorer som med grund i 

tidigare forskning kan förväntas orsakar skillnader i investeringsprocesser mellan i 

ett kommunägt bostadsbolag samt en kommunal förvaltning. Dessa var 

huvudmannaskap, ledning samt mål och mått. Tabell 7 sammanfattar 

verksamheternas investeringsprocesser, presenterar skillnader mellan dessa samt 

vilken faktor som orsakar respektive skillnad. Nedan följer mer detaljerade 

förklaringar av skillnaderna. Här förklaras också vilka faktorer samt hur och varför 

dessa orsakar dessa skillnader mellan verksamheternas investeringsprocesser vilket 

utgör syftet för denna uppsats. 
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(Tabell 7. Skillnader mellan Ronnebyhus och tekniska förvaltningens investeringsprocesser. Egen 

tabell.) 

 

Steg 1: Identifikation av behov och precisering av investeringsmål  

Båda verksamheterna har allmännyttiga mål med sina investeringar. Skillnaden 

mellan verksamheterna i detta steg är att även vinst är ett investeringsmål i 

Ronnebyhus men inte i den tekniska förvaltningen. Det är enligt Gun-Marie 

Offesson viktigt för Ronnebyhus att ta hänsyn till soliditet för att för att kunna 

fortsätta bedriva verksamheten. Detta bekräftas av Alpenberg och Karlsson (2005) 

då de menar att soliditetsnivån är ett mått som styr när nya investeringar ska 

initieras. Detta på grund av det ofta uppstår svackor i soliditeten efter en större 

investering vilket gör att detta är ett bra ekonomiska riktmärke. Vinstskapande 

investeringar kan alltså genomföras i Ronnebyhus men inte i den tekniska 

förvaltningen. Faktorn som orsakar denna skillnad är mål och mått då Ronnebyhus 

har ett finansiellt vinstmål och tar hänsyn till finansiella mått till skillnad från 

tekniska förvaltningen. Hälsoaspekter och säkerhet är exempel på de politiska 

viljor som utgör allmännyttiga mål för tekniska förvaltningen. Detta bekräftar 
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Chans (2004) teori om att bland annat hälso- och säkerhetsaspekter samt 

förbättring av service bör vara viktiga investeringsmål i kommuner. 

 

Steg 2: Kartläggning av investeringsalternativ 

I detta steg finns en skillnad då den tekniska förvaltningen har ett samarbete med 

en nämnd medan Ronnebyhus gör en egen kartläggning av investeringsalternativ. 

Nämnder och förvaltningar påverkas av och arbetar med varandra inom 

kommunen. Den tekniska förvaltningen genomför investeringen men 

utbildningsnämnden har ansvar över förskoleverksamhet efter investeringen 

genomförts. Skillnaden i detta steg anser vi inte påverkas av huvudmannaskap, 

ledning eller mått och mål. Dessa orsakas istället av att det är två helt olika typer 

av verksamheter som jämförs vilka har olika verksamhetsrelaterade egenskaper. 

Detta då förvaltningen är en offentlig verksamhet som bedriver verksamhet i 

förvaltningsform, exempelvis i en skola. Ronnebyhus bedriver alltså ingen 

verksamhet i byggnaderna de investerar i, utan dessa används som bostäder.  

 

Steg 3: Analys och val av investeringsalternativ 

Investeringar i de båda verksamheterna analyseras på lång sikt. Detta då byggnader 

har lång ekonomisk livslängd och orsakar drifts- och underhållskostnader i 

framtiden. Dock finns  skillnader i hur analysen utförs. Investeringen i Ronnebyhus 

analyseras i en LCC-kalkyl med hänsyn till både intäkter, kostnader och en 

kalkylräntesats på 6-8 %. Den tekniska förvaltningen analyserar enbart kostnader 

då dess investeringar inte genererar intäkter. Investeringen belastas istället med en 

räntesats för långsiktig finansieringskostnad som under år 2016 uppgår till 2,4 %. 

För förvaltningen orsakar även investeringen verksamhetskostnader som utgör 

ungefär 90 % av alla kostnader som visas i kalkylen. 

 

Att Ronnebyhus investeringar genererar intäkter beror på att det finns ett vinstmål 

och ett högre avkastningskrav vilket speglas i kalkylräntesatsen. Kalkylräntesatsen 

innehåller till skillnad från tekniska förvaltningens interna räntesats ett 

marknadsmässigt avkastningskrav. Hänsyn tas också till hur finansiella mått som 

soliditet påverkas av investeringen. Detta gäller inte den tekniska förvaltningen 

som enbart har allmännyttiga mål. Den räntesats som belastar investeringar för den 

tekniska förvaltningen innehåller bara avkastningskrav från långivarna. Detta då 
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räntesatsen ska motsvara den långsiktiga finansieringskostnaden för lån alternativt 

kostnad för utebliven avkastning på grund av kapitalbindning. Detta följer 

Junnelius (1974, s. 69-70) råd att väga förslaget mot alternativ användning av 

resurserna. Enligt William Lavesson, byggprojektledare för tekniska förvaltningen. 

är hälsosamhet och andra politiska viljor investeringsmål för investeringar i den 

tekniska förvaltningen. Detta överensstämmer även med Chans (2004) kriterier på 

kommunala investeringar. Att ta hänsyn till intäkter eller ej och att räntesatsen 

skiljer är därmed skillnader som orsakas av mål och mått. Detta påverkar även 

valet för investeringsalternativ då dessa baseras på analys i utredningar. 

 

Den tekniska förvaltningens investeringar orsakar verksamhetskostnader som 

måste visas hänsyn i analysen till skillnad från Ronnebyhus. Vad som orsakar 

denna skillnad kan vi inte identifiera i någon av faktorerna som identifierats i 

tidigare forskning. Detta beror istället på grundläggande verksamhetsegenskaper. 

Ronnebyhus investeringar är ämnade för bostäder medan förvaltningens 

investering syftar till att kommunen ska bedriva verksamhet, i det återkommande 

exemplet förskoleverksamhet. Denna skillnad orsakas inte av huvudmannaskap, 

ledning eller mål och mått utan beror på verksamhetsrelaterade egenskaper. 

 

Ytterligare en skillnad i detta steg utgörs av att den tekniska förvaltningen måste få 

godkännanden från utbildningsnämnden och KS. I Ronnebyhus görs valet av 

alternativ direkt i den egna styrelsen. Detta beror på faktorn ledning eftersom 

kommunen har högre grad av centralisering och det delegeras därför inte 

beslutsansvar i någon större utsträckning till förvaltningen och 

utbildningsnämnden. Ronnebyhus har däremot ett större ansar att själva få välja 

investeringsalternativ. 

 

Steg 4 och 5: Val av finansiering och beslut 

I den tekniska förvaltningen bestäms en kostnadsram och val av finansiering innan 

själva beslutet tas. Detta beror på att beslutet och val av finansiering båda bestäms i 

KF. Eftersom finansieringen i förvaltningen dels sker med skattemedel och inte 

intäkter krävs enligt Peter Bowin, ledamot i KF, att KF fördelar dessa medel på 

bästa sätt. Detta då investeringarna inte genererar intäkter och därmed på längre 

sikt inte skapar vinst. Kommunens intäkter är till största del skattemedel. 
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Skattemedel ska i sin tur användas till sådant som gynnar skattebetalarna. 

Budgeten är viktig då det är denna som ska fördela skattepengarna till bästa 

möjliga fördel för skattebetalarna. Som Peter Bowin förklarar innebär skattemedel 

till en investering att mindre skattemedel kan tillföras en annan. Därför är 

finansieringen också viktig att ta hänsyn till innan beslutet kan fattas.  

 

Val av finansiering i Ronnebyhus sker först efter man beslutat om investeringen. 

Beslutet tas av styrelsen och KF blandas endast in politiskt och inte ekonomiskt. 

Detta eftersom Ronnebyhus kan investera hur de vill inom sin borgensram. 

Ronnebyhus investering genererar intäkter, vilka visas redan i LCC-kalkylen. Detta 

innebär att styrelsen, med grund i kalkylen, vet ungefär hur mycket intäkter 

investeringen kommer bidra till på lång sikt. Eftersom investeringarna i 

Ronnebyhus skapar vinst, på längre sikt, kan vinster innebära nytt kapital i 

framtiden som kan användas i nya investeringar. Ronnebyhus investeringar 

genererar vinster på lång sikt varför det egna kapitalet kan växa och nya 

investeringar kan göras.  

 

Att val av finansiering sker före beslut för investeringar i tekniska förvaltningen 

beror på att skattemedel samt lån finansierar investeringen. I Ronnebyhus 

finansieras däremot investeringar av eget kapital samt lån. Denna skillnad i 

investeringsprocessen kan inte anses påverkas av huvudmannaskap, ledning eller 

mål och mått. Snarare beror det på att verksamheterna har olika grundläggande 

egenskaper med olika typer av syften och mål. Förvaltningen är en offentlig 

verksamhet vilken finansieras med skattemedel. Ronnebyhus är en 

hybridorganisation som bedriver verksamhet i bolagsform vilken genererar intäkter 

genom investeringar precis som i privata bolag. 

 

Ronnebyhus styrelse beslutar själva hur de vill finansiera investeringen, antingen 

med lånat eller eget kapital. I förvaltningen är det dock KF som väljer finansiering 

och sätter en kostnadsram för investeringen. Detta är en skillnad i 

investeringsprocesserna som orsakas av faktorn ledning. Centraliseringen är hög 

inom kommunen eftersom det högsta organet måste besluta för investeringens 

finansiering medan Ronnebyhus styrelse har beslutsansvaret för Ronnebyhus. 
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Steg 6: Realisering 

I detta steg kan ingen skillnad identifieras då båda verksamheterna genomför 

offentlig upphandling för att sedan välja den billigaste leverantören med bäst 

utförande.  

 

Steg 7: Utvärdering 

Utvärderingarna sker på samma sätt i verksamheterna då budget jämförs mot 

faktisk kostnad. Endast kostnader utvärderas därmed i de båda verksamheterna. 

Det tar många år innan Ronnebyhus investeringar har återbetalat 

grundinvesteringsutgiften och börjar generera intäkter. Kalkylen görs på hela den 

ekonomiska livslängden varför investeringens hela vinst inte kan utvärderas på 

flera decennier.  

 

Skillnaden i detta steg utgörs av vilken enhet som utvärderar investeringar. Den 

tekniska förvaltningens investeringar utvärderas av KF tre gånger om året. Detta 

beror på att samtliga investeringar som genomförs i kommunen också påverkar 

hela kommunen, vilket förklaras av Peter Bowin. Därmed kan utvärdering också 

behöva göras i samband med utvärdering av andra investeringar. Ronnebyhus 

genomför egna utvärderingar av sina investeringar. Om faktiska kostnader i 

Ronnebyhus överstiger budgeterade kostnader drabbar detta enbart bolaget. 

Bolaget ansvarar över sin egen ekonomi och verksamheter kan fortsätta bedrivas 

då det finns intäkter. Tekniska förvaltningen blir tilldelad resurser från kommuner 

varför deras ekonomi påverkas av andra enheter i större utsträckning. 

 

Detta orsakas dels av att Ronnebyhus bedriver verksamhet i bolagsform och 

tekniska förvaltningen i förvaltningsform vilket utgör verksamhetsrelaterade 

egenskaper. Dels beror detta även på att KF inte väljer delegera utvärderingen till 

lägre enheter i hierarkinivån, något som orsakas av faktorn ledning. Ledning 

orsakar detta då KF har denna uppgift vilket pekar på centralisering. 

 

Sammanfattningsvis kan vi också dra slutsatsen att stegen i investeringsprocessen i 

Ronneby kommuns tekniska förvaltning följer samma ordning som den teoretiska 

modellen. Ronnebyhus investeringsprocess skiljer sig däremot då beslut hamnar 

före val av finansiering i ordningen. 
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5.4 Faktorers påverkan på investeringsprocessen 

Nedan analyseras och sammanfattas de faktorer som vi i vår konceptuella modell 

förväntade oss orsaka skillnader i verksamheternas investeringsprocesser. Detta 

med utgångspunkt i de skillnader vi identifierat i föregående avsnitt. 

 

5.4.1 Huvudmannaskap 

Kommunen äger 100 % av Ronnebyhus aktier men bolaget har en egen styrelse 

samt en ledningsgrupp som bedriver den löpande verksamheten. Ägarna, alltså 

kommunen, är inte särskilt delaktiga i hur den löpande verksamheten fungerar. 

Detta är ledningsgruppens uppgift. I termer av faktorn huvudmannaskap innebär 

enligt Alpenberg och Karlsson (2005) detta att ägandet och driften separeras vilket 

gör Ronnebyhus till ett managementstyrt bolag. Denna typ av bolag är ofta mycket 

decentraliserat där beslutsfattande och arbetsuppgifter i stor utsträckning delegeras. 

I Ronnebyhus behöver enbart större investeringar godkännas i KF för att KF ska få 

yttra sig politiskt. Detta bekräftas även av Alpenberg och Karlson (2005, s. 372) då 

de menar att det är vanligt att beslut tas på lägre nivåer i ett managementstyrt 

decentraliserat bolag när det handlar om mindre satsningar. Är det dock något 

större som ska investeras i, måste det ofta beslutas på högre hierarkinivåer. 

Ronnebyhus har alltså stor frihet att själva bestämma över och bedriva sin 

verksamhet. Enligt Alpenberg och Karlsson (2005) är ledningen och ägandet 

integrerat i ägarstyrda bolag vilket leder till en centraliserad struktur där ägaren 

själv beslutar när investeringar ska genomföras. KF kan utföra så kallade 

ägardirektiv till Ronnebyhus, vilket kan ses som ett inslag av egenskaper i ett 

ägarstyrt bolag.  

 

Då en kommun inte har ägare i samma bemärkelse som ett privat bolag har, är det 

svårt att definiera denna som managementstyrd eller ägarstyrd. Trots detta kan man 

konstatera att KF är det högst beslutande organet inom kommunen och detta skulle 

därför kunna jämställas med en ägarroll i ett privat bolag. Den löpande 

verksamheten inom kommunen bedrivs inte av KF då detta är huvudsakliga 

uppgifter för nämnder och förvaltningar. Detta skulle då kunna ses som att 

äganderollen och den löpande verksamheten är separerade vilket leder till att den 

kommunala organisationen också ses som managementstyrd.  
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Som tidigare nämnt är Alpenberg och Karlssons faktorer framtagna för privata 

bolag vilket gör att faktorn om huvudmannaskap är svår att tillämpa i den 

kommunala kontexten. Detta eftersom ägarrollen är svår att definiera inom 

kommunens organisation. I analysen om investeringsprocessernas skillnader 

konstaterades att huvudmannaskap inte är en faktor som orsakar dessa skillnader. 

Med detta konstaterande tillsammans med ovanstående analys av faktorn anser vi 

att huvudmannaskap inte är en faktor som orsakar skillnader mellan 

investeringsprocesserna och därför förkastas i denna studie. 

 

5.4.2 Ledning 

I Ronnebyhus och tekniska förvaltningen orsakar centraliseringsgraden, alltså 

faktorn ledning, skillnader i investeringsprocesserna. Inom kommunen är graden 

av centralisering högre än i Ronnebyhus vilket leder till att alla beslut måste tas i 

KF. Den tekniska förvaltningen är även mycket beroende av de andra kommunala 

organen och alla delar av hierarkin är inblandade i processen. Detta leder till att 

investeringsprocessen blir lång då granskning och godkännande krävs flertalet 

gånger av flera olika enheter. Ronnebyhus har till skillnad från den tekniska 

förvaltningen en egen styrelse som utreder investeringsförslaget och som därefter 

skickar ärendet direkt till KS och sedan till KF för godkännande. Detta för att se 

till att investeringarna inte går emot politiska viljor, vilket innebär politisk men inte 

ekonomisk inblandning. Val av investeringsalternativ samt utvärdering är också 

Ronnebyhus styrelses uppgift och görs utan inblandning av kommunen. Detta är 

skillnader mellan Ronnebyhus och tekniska förvaltningens investeringsprocess 

som orsakas av faktorn ledning. Själva investeringsprocessen blir därför betydligt 

kortare för Ronnebyhus eftersom de olika kommunala organen inte är delaktiga på 

samma sätt som för investeringar i den tekniska förvaltningen. Detta bekräftas av 

Cederqvist (2015) som menar att beslut tas snabbare i kommunägda bolag eftersom 

de bedrivs i bolagsform. Ronnebyhus kan alltså ses som en decentraliserad 

organisation i förhållande till sina ägare. Detta eftersom de själva beslutar och 

endast behöver godkännande från KF. Huruvida Ronnebyhus är en decentraliserad 

organisation internt studeras inte i denna uppsats. 
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5.4.3 Mål och mått  

Utöver det allmännyttiga målet för tekniska förvaltningens investeringar har 

Ronnebyhus även ett vinstmål med investeringar. Detta leder till att finansiella 

mått som exempelvis soliditet är mycket viktigt i Ronnebyhus investeringsprocess. 

Detta uttrycks även i skillnaden mellan räntesatserna. Ronnebyhus kalkylräntesats 

innehåller, utöver endast en finansieringskostnad den interna räntesatsen i 

förvaltningen ska kompensera för, ytterligare avkastningskrav. Detta för att 

Ronnebyhus investeringar måste generera vinst på lång sikt. I förvaltningen och 

KF ligger fokus på besparing och hur resursfördelningen ska göras under 

budgeteringen. Detta då investeringar för förvaltningen endast orsakar kostnader 

och inga intäkter som kan återbetala de kostnader investeringen orsakar. Dessa 

skillnader orsakas av att Ronnebyhus mål och mått delvis är finansiella till skillnad 

från förvaltningen. Vi kan därmed uttrycka oss om att mål och mått orsakar 

skillnader i investeringsprocessen i precisering av investeringsmål samt analys och 

val av investeringsalternativ. Skillnaden faktorn mål och mått orsakar innebär att 

hänsyn tas till vinst i Ronnebyhus vid precisering av investeringsmålet samt analys 

och val av alternativ. Det finansiella målet vinst visas ingen hänsyn i den tekniska 

förvaltningen då dess investering inte genererar några intäkter. 

 

5.4.4 Verksamhetsrelaterade egenskaper 

En faktor som inte identifierats i tidigare forskning men som ändå orsakar 

skillnader i investeringsprocessen för de studerade verksamheterna är 

verksamhetsrelaterade egenskaper. Då denna komparativa studie utförts i två helt 

olika typer av verksamheter, hybridorganisation och offentlig verksamhet, kunde vi 

identifiera att deras grundläggande verksamhetsrelaterade egenskaper skapar 

skillnader i investeringsprocesserna.  

 

Exempel på sådana egenskaper är verksamhetsform i termer av hybridorganisation 

som bedrivs i bolagsform respektive offentlig verksamhet som bedrivs i 

förvaltningsform. Dessa egenskaper skulle även kunna delas in i ytterligare 

underkategorier. Sådana egenskaper vi identifierat är bland andra ändamålen med 

byggnaden i termer av bostäder eller att bedriva verksamhet. Även det faktum att 

förvaltningen finansieras med skattemedel och Ronnebyhus investeringar genererar 

intäkter som kan återbetala kostnader investeringen orsakar skillnader i 
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investeringsprocesserna. Exempel på andra verksamhetsrelaterade egenskaper är 

avkastningskrav och lagstiftning. Denna faktor orsakar skillnader i alla steg, 

förutom steg 1, där skillnader finns. Därmed är verksamhetsrelaterade egenskaper 

den faktor som orsakar flest skillnader i investeringsprocesserna i denna studie. 

 

En investering inom den tekniska förvaltningen påverkar hela kommunen och 

används för kommunal verksamhet. Detta kräver en utredning av alla delar som 

påverkas för varje enskild investering som görs, vilket Peter Bowin bekräftar. Det 

finns därför anledning till den långa process som kommunen måste göra varje gång 

en investering beslutas för. Budgetarbetet är viktigt då investeringarna endast 

orsakar kostnader och därför måste övervägas innan de genomförs. Därför kan det 

mindre delegerade beslutsfattandet inom kommunen bero på att fler konsekvenser 

av en investering måste undersökas av olika personer med olika ansvarsområden. 

Att processen är längre i tekniska förvaltningen än i Ronnebyhus orsakas därför av 

både ledning och verksamhetsrelaterade egenskaper. 

 

Figur 4 illustrerar en utvecklad konceptuell modell med grund i den empiriska 

kontexten. Denna visar tre faktorer som kan konstateras orsakar skillnader mellan 

Ronnebyhus och Ronneby kommuns tekniska förvaltning investeringsprocesser. 

Figur 4 ska tolkas som att egenskaper i den empiriska kontexten leder till 

skillnader i de tre presenterade faktorerna. Dessa faktorer orsakar i sin tur 

skillnader mellan de två analyserade investeringsprocesserna. 
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(Figur 4. Utvecklad konceptuell modell. Egen figur.) 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsats och svar på forskningsfråga följt av uppsatsens 

teoretiska bidrag. Egna reflektioner kring studien behandlas och avslutningsvis 

föreslås vidare forskning. 

 

6.1 Sammanfattning 

De faktorer som orsakar skillnader mellan Ronnebyhus och den tekniska 

förvaltningens investeringsprocesser har vi identifierat som ledning, mål och mått 

samt verksamhetsrelaterade egenskaper. Svaret på vår forskningsfråga: “Vilka 

faktorer orsakar skillnader samt hur och varför i investeringsprocessen i ett 

kommunägt bostadsbolag respektive en kommunal förvaltning?” är därmed att 

ledning, mål och mått samt verksamhetsrelaterade egenskaper är de faktorer som 

orsakar skillnader i investeringsprocesserna mellan det kommunägda 

bostadsbolaget och den kommunala förvaltningen. Hur och varför faktorerna 

orsakar skillnader förklaras i tabell 8. Konstaterandena i tabell 8 besvarar 

forskningsfrågan samt uppfyller syftet med denna uppsats.   

 

(Tabell 8. Hur och varför identifierade faktorer orsakar skillnader i investeringsprocesserna. Egen 

tabell.) 

 

Denna uppsats gör ett teoretiskt bidrag då studien identifierat en ny faktor som 

påverkar investeringsprocesser utöver de som identifierats i tidigare forskning. 

Denna studie har därmed bidragit med kunskap som kan gynna olika verksamheter 
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vid utformandet av investeringsprocesser. Vi kan konstatera att egenskaper i 

hybridorganisationer och offentliga verksamheter orsakar skillnader mellan deras 

investeringsprocesser. I enlighet med Thomasson (2009) och Lindqvist (2013) 

konstaterande att hybridorganisationer påverkas av egenskaper av privat 

verksamhet och marknad kan vi konstatera att detta även gäller för 

investeringsprocessen. Därmed kan vi tillföra ett teoretiskt bidrag då vi förklarat att 

investeringsprocessen påverkas av hybridorganisatoriska egenskaper. 

 

I analysen har vi kunnat förkasta faktorn huvudmannaskap. Att faktorerna ledning 

samt mål och mått orsakar skillnader har bekräftats i de studerade fallen. Vi har 

även identifierat att den nya faktorn verksamhetsrelaterade egenskaper orsakar 

skillnader i, och därmed påverkar, investeringsprocesser. Identifikation av denna 

faktor samt konstateranden om huruvida tidigare forsknings faktorer orsakar 

skillnader i en ny kontext utgör ett teoretiskt bidrag till forskningen. Uppsatsens 

teoretiska modell har varit hjälpmedel för att skillnader mellan 

investeringsprocesserna lättare ska kunna belysas. Genom att analysera 

skillnaderna utifrån utvalda faktorer från tidigare forskning har vi sedan kunnat 

förklara hur och varför skillnader orsakas. Syftet med denna uppsats och 

besvarandet av frågeställningen har uppnåtts genom att vi förklarat vilka faktorer 

samt hur och varför dessa orsakar skillnader mellan respektive verksamhets 

investeringsprocess. Härmed anser vi att vår forskningsfråga är besvarad och syftet 

med denna uppsats är uppfyllt. 

 

6.2 Diskussion 

I denna uppsats har en verksamhet som investerar för att skapa bostäder, 

Ronnebyhus, och en verksamhet som investerar för att bedriva pågående 

verksamhet, tekniska förvaltningen, studerats. Då verksamhetskostnader utgör 

ungefär 90 % av kostnaderna som investeringen i tekniska förvaltningen orsakar 

innebär detta att dessa byggnader analyseras på olika sätt. Detta kan orsaka 

snedvridningar i resultaten. Om studien istället fokuserats på byggnader av samma 

ändamål, exempelvis bostäder, hade eventuella snedvridningar av 

investeringsprocessen som beror på verksamhetskostnader eliminerats.  
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I uppsatsen jämförs också, till skillnad från tidigare forskning, två olika 

verksamheter. Dessa utgörs som tidigare nämnt av en hybridorganisation, 

Ronnebyhus, och en offentlig verksamhet, tekniska förvaltningen. Detta har 

medfört att den nya faktorn verksamhetsrelaterade egenskaper har identifierats. 

Dessa egenskaper har främst delats upp i hur verksamheten bedrivs i termer av 

bolags- respektive förvaltningsform. Att grundläggande skillnader i 

verksamheterna orsakar skillnader i investeringsprocesserna kan vara förväntat. 

Tidigare forskning må ha utförts i två privata verksamheter för att denna typ av 

egenskaper medvetet ska kunna elimineras. Oavsett orsakar faktorn skillnader 

vilket kan hänföras till specifika verksamhetsrelaterade egenskaper. Dessa är 

viktiga att analysera för bättre förståelse av olika faktorers påverkan på 

investeringsprocesser i två olika verksamheter. Vi har identifierat några 

verksamhetsrelaterade egenskaper, exempelvis hur verksamheten finansieras och i 

vilken verksamhetsform den bedrivs. Denna faktor skulle dock kunna bero på 

många fler egenskaper specifika för ett kommunägt bostadsbolag och en 

kommunal förvaltning. Dessutom elimineras inte de egenskaper som är specifika 

för just Ronnebyhus och Ronneby kommuns tekniska förvaltning. Detta har i 

denna uppsats inte gjorts då det varit svårt att hänföra skillnader till specifika 

egenskaper inom en viss verksamhet.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Med utgångspunkt i den konceptuella modellen har denna studie utgått ifrån tre 

faktorer som kan orsaka skillnader i investeringsprocessen mellan de båda 

verksamheterna. Förslag till vidare forskning är att analysera hur Wikmans (1994) 

faktorer personlighet och företagskultur kan orsaka skillnader i 

investeringsprocesser. 

 

Vi gör i analysavsnittet i denna uppsats ett försök till att urskilja specifika 

egenskaper vi kan anta påverkar investeringsprocessen. En mer detaljerad analys 

av denna faktor skulle dock kunna bidra till ökad förståelse för hur 

verksamhetsrelaterade egenskaper orsakar skillnader i investeringsprocesser. 

Förslag till vidare forskning är därför även att dela upp verksamhetsrelaterade 

egenskaper i mer detaljerade kategorier och studera hur specifika 

verksamhetsrelaterade egenskaper orsakar skillnader i investeringsprocesser. Detta 
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skulle skapa ytterligare förståelse för hur specifika egenskaper i en verksamhet 

påverkar investeringsprocessen vilket förklarats viktigt särskilt i kommunal 

verksamhet då investeringar påverkas alla kommunens invånare. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide, AB Ronnebyhus 

 

H = Huvudfråga 

- = möjlig följdfråga 

 

Intervjuperson 

 Namn? 

 Befattning? 

 

Bakgrund 

H: Berätta om er verksamhet. 

 Antal anställda? 

 Affärsidé? 

 Konkurrenter? 

 

Organisation 

H: Hur ser organisationsstrukturen ut? 

 Hur stor andel av bolaget ägs av kommunen? 

 Kommunens påverkan på bolaget? 

 

Investeringar 

H: Berätta om er investeringsverksamhet. 

 Vad är målet med investeringar? Vinst? Allmännytta? 

 Vilka typer av investeringar genomförs? 

 Kan du berätta om någon investering i något slags byggnad ni har gjort under 

senare tid? 

 Finansiering? 

 

Investeringsprocessen 

H: Berätta om er investeringsprocess. 

 Vem initierar investeringar? 



  
 

II 

 Vem tar beslut? 

 Hur stor påverkan har kommunen på investeringsprocessen? 

 Genomförs ekonomiska kalkyler? 

 Kalkylränta? 

 Utvärdering? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, tekniska förvaltningen och ekonomichef i Ronneby 

kommun 

 

H = Huvudfråga 

- = möjlig följdfråga 

 

Intervjuperson 

 Namn? 

 Befattning? 

 

Organisation 

H: Berätta om kommunens organisationsstruktur.  

 Nämnder. 

 Förvaltningar. 

 

Bakgrund 

H: Berätta om tekniska förvaltningen. 

 Ansvarsområden? 

 

Investeringar 

H: Berätta om er investeringsverksamhet. 

 Vad är målet med investeringar? Vinst? Allmännytta? 

 Vilka typer av investeringar genomförs? 

 Kan du berätta om någon investering i något slags byggnad ni genomfört under 

senare tid? 

 Finansiering? 

 

Investeringsprocessen 

H: Hur ser investeringsprocessen ut? 

 Brukar processen se ut såhär för investeringar i byggnader i förvaltningen? 

 Vem initierar investeringar? 

 Vem tar beslut? 

 Hur stor påverkan har kommunen på investeringsprocessen? 



  
 

IV 

 Genomförs ekonomiska kalkyler? 

 Kalkylränta? 

 Utvärdering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga 3 

Intervjuguide, ledamot i KF, Ronneby kommun 

 

Intervjuperson 

 Namn? 

 Befattning? 

 

Beslut 

 Vad avgör beslut? 

 Hur finansieras investeringar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


