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Sammanfattning  

Idag finns det 290 kommuner i Sverige som har ett stort ansvar för samhällsservicen invånarna nyttjar. 

För att utveckla samhället och dess funktioner krävs det investeringar varje år. Ett beslutsunderlag som 

ligger till grund för investeringarna är investeringskalkyler. Privata företag har tydliga mål där vinst står 

i centrum medan kommunala verksamheter har svårare att identifiera målet och syftet med 

investeringarna.  

 

Syftet med studien är att utforska investeringskalkylering inom den offentliga sektorn samt att få en 

förståelse för hur och varför specifika kalkylmetoder används vid investeringar av materiella 

anläggningstillgångar. Syftet är också att skapa en större förståelse för vilka osäkerheter som 

uppkommer vid kalkylering av investeringar och hur dessa hanteras. 

 

Studien är en explorativ undersökning med en kvalitativ karaktär. Den teoretiska referensramen baseras 

framförallt på litteratur och vetenskapliga artiklar. Den insamlade empirin grundar sig på 

semistrukturerade intervjuer från sex stycken personer med olika befattningar från fyra olika kommuner 

i södra Sverige.  

 

Resultatet visar att kommunerna använder sig av enkla investeringskalkyler som de själva har utformat. 

Kalkylerna innehåller både finansiella och icke-finansiella aspekter och används som argument för att 

en investering ska genomföras. Det förekommer ett flertal osäkerheter vid genomförandet av 

investeringar. Osäkerheter fångas upp genom konsulthjälp, risk- och möjlighetsanalyser eller genom 

tekniska undersökningar. Samtliga kommuner hanterar osäkerheter genom en osäkerhetsfaktor i 

kalkylen. Studien bidrar med kunskap om och förståelse för kalkyler i kommunala investeringar. På så 

sätt kan både invånare och de som jobbar inom kommunala verksamheter påverka och utveckla 

kalkylerna till det bättre. 
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Today, there are 290 municipalities in Sweden that have a responsibility for the community service the 

inhabitants use. In order to develop society and its functions, investments are required every year. One 

basis on which the investments are based is investment calculations. Private companies have clear 

goals where profits are at the center, while municipal companies have more difficulty identifying the goal 

and purpose of the investments.  

 

The aim of the study is to explore investment calculation in the public sector and to gain an 

understanding of how and why specific calculation methods are used when investing in tangible fixed 

assets. The purpose is also to create a better understanding of the uncertainties that arise when 

calculating investments and how these are handled. 

 

The study is an exploratory study of a qualitative nature. The theoretical frame of reference is primarily 

based on literature and scientific articles. The collected empirical data is based on semi-structured 

interviews from six people with different positions from four different municipalities in southern Sweden.  

 

The results show that the municipalities use simple investment calculations that they have designed 

themselves. The calculations contain both financial and non-financial aspects and are used as 

arguments for an investment to be carried out. There are a number of uncertainties in the implementation 

of investments. Uncertainties are captured through consulting assistance, risk and opportunity analyzes 

or through technical investigations. All municipalities handle uncertainties through an uncertainty factor 

in the calculation. The study contributes with a knowledge and understanding of calculations in municipal 

investments. In this way, both residents and those who work in municipalities can influence and develop 

the calculations for the better.  
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1. Inledning  
Denna uppsats handlar om vilka kalkylmetoder som används vid en investeringsbedömning av 

materiella anläggningstillgångar i den offentliga sektorn. Studien ska skapa en förståelse för 

hur och varför specifika kalkylmetoder används i den offentliga sektorn samt vilka osäkerheter 

som uppkommer vid kalkyleringarna och hur dessa hanteras. Kommuner har i större 

utsträckning kvalitativa mål med sina investeringar än exempelvis privata företag. Dessa mål 

är svåra att applicera i kalkylen. Det är viktigt att beslutsunderlagen som tagits fram är 

ordentligt utformade eftersom investeringsbeslut är förknippade med stor osäkerhet och ett 

felaktigt beslut ger konsekvenser under lång tid. I studien ligger fyra kommuner från södra 

Sverige i fokus. I följande avsnitt kommer en kort beskrivning vad investeringar i kommuner är 

och varför investeringar är viktigt för vårt samhälle. Det leder till en problemdiskussion kring 

kalkyler i kommunala verksamheter och som i sin tur leder till själva forskningsfrågorna och 

syftet med studien. Avslutningsvis kommer en disposition över uppsatsen för att få en bättre 

struktur och översikt på studien.  

 

1.1 Bakgrund  
Denna forskning har sin utgångspunkt i att en av författarna har arbetat på en kommun under 

ett antal somrar. Där startades en diskussion med ekonomichefen angående problematiseringar 

inom den kommunala verksamheten och ifall kommunen var intresserade av att medverka i 

studien. Ekonomichefen svarade att de gärna ville medverka i undersökningen och för tillfället 

arbetade de mycket med investeringar i kommunen och bolagen. Det framkom att det fanns en 

problematik gällande framtagandet av investeringar. Vid stora investeringar krävs det kalkyler, 

riskanalyser och prioriteringar som ska matcha kommunens mål. Genom en diskussion med 

ekonomichefen valdes en inriktning på kalkyler samt osäkerheter kring kalkylerna. Författarna 

anser att ämnet är relevant och av intressant karaktär då investeringar i kommuner berör alla 

människor.  

 

Kommuner är stora organisationer som är uppdelade i ett flertal verksamhetsområden där en 

del av verksamheterna kan bedrivas i bolagsform. En strävan åt samma håll är en viktig aspekt 

för samtliga parter i en kommun där det största målet är att skapa god service åt invånarna. Det 

är viktigt att anpassa och utveckla verksamheterna utifrån omvärldens behov och förändringar 

(Hansson & Martinsson, 2008). Kommunernas verksamhet är omfattande och ett krav är att 

utförandet ska vara effektivt. Begreppet effektivitet kan tolkas på många olika sätt och är väldigt 
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komplext men i stort sätt innebär det att verksamheterna ska vara så bra som möjligt med en så 

låg resursförbrukning som möjligt och samtidigt uppfylla servicefunktionen (Brorström et al., 

2014). Det finns olika sätt att finansiera verksamheterna i kommunerna men merparten av 

intäkterna utgörs av invånarnas skattemedel antingen via statsbidrag eller kommunalskatter 

(Häggroth & Peterson, 2002). Ett annat sätt att finansiera verksamheterna är genom avgifter 

och taxor som till exempel hyror, parkering eller barnomsorg (SKR, 2021a). 

 

Enligt Kommunallagen (SFS 2019:835, kap. 2 § 1) är ändamålet för kommunala verksamheter 

att sköta angelägenheter som är av intresse och som skapar nytta för kommuninvånarna. 

Häggroth och Peterson (2002) poängterar att paragrafen framhäver två principer vilka är 

allmänintresse och lokaliseringsprincipen. Allmänintresse innebär att samtliga invånare i 

kommunen inte behöver dra nytta av angelägenheten utan det ska vara för ett allmänt 

samhälleligt intresse. Det finns även ett förbud under allmänintresse att enskilda individer inte 

får dra nytta av angelägenheterna. Lokaliseringsprincipen däremot är ett krav att det måste 

finnas en anknytning till kommunen. Kommunallagen (SFS 2019:835, kap. 1 § 1) säger också 

att varje kommun får fritt sköta sina angelägenheter men att det ska finnas ambitioner att 

utvecklas och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. 

 

Idag finns det 290 kommuner i Sverige. Dessa kommuner har ett stort ansvar för 

samhällsservicen vi nyttjar (SKR, 2021b). De vanligaste serviceområdena kommuner 

tillhandahåller är infrastruktur, såsom vägar och gator, vatten och avlopp, samt bostäder och 

fastigheter (Kommuninvest, 2014). För att utveckla samhället och dess funktioner sker 

investeringar kontinuerligt inom alla kommuner i Sverige och besluten om vilka investeringar 

som skall göras är något som påverkar oss alla. Det övergripande målet för investeringar inom 

kommun är att skapa samhällsnytta för framtiden men det finns en stor problematik när det 

kommer till att bedöma och värdera vilken framtida nytta en investering kan förväntas ha under 

nyttjandeperioden för invånarna (Fjertorp, 2010). Ett beslutsunderlag som ligger till grund för 

investeringar är investeringskalkyler. Besluten kan ligga till grund för om en viss investering 

ska genomföras, hur den ska finansieras samt om det finns olika alternativ av investeringar. Det 

är inte alltid lätt att veta vilka kalkylmetoder som är rätt och de modeller som finns i litteraturen 

inom ekonomistyrning är inte alltid de som används i praktiken. I Sveriges kommuner finns det 

en stor avsaknad av kalkyler med motiveringen att de är krångliga och att data är för osäker 

(Brorström et al., 2014). 
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Fjertorp (2010) poängterar att en större befolkningstillväxt medför fler och större investeringar 

i kommuner. För att bemöta tillväxten investerar kommuner i välfärdstjänster för att 

tillfredsställa befolkningens behov både i nutid och i framtid. Dessa investeringar kan vara 

exempelvis infrastruktur, bostäder och kollektivtrafik (Kommuninvest, 2014). Vid 

investeringar av anläggningstillgångar används resurser som kan vara av olika slag, exempelvis 

pengar eller tid. Oftast kan dessa resurser värderas i monetära termer genom beräkning av alla 

in- och utbetalningar som är direkt kopplade till investeringen. I offentliga verksamheter kan 

det vara svårt att göra dessa beräkningar och då behövs det en alternativkostnad (Fjertorp, 

2010). 

 

Merchant & Van der Stede (2017) lyfter fram att offentliga verksamheter ofta har otydliga mål 

samt att det är svårt att mäta prestationerna och förhållandet mellan nytta och relation. 

Investeringsbedömning är en komplex process med ett samspel av ett flertal intressenter med 

många olika viljor (Blomquist & Jacobsson, 2002). I icke vinstdrivande organisationer, såsom 

kommunala verksamheter, är det extra viktigt med bra verktyg för att kunna ta beslut om 

investeringar. Ett viktigt verktyg för kommunala verksamheter är kalkylmetoder för att hitta 

den investering som är mest lönsam (Fjertorp, 2010). Dock måste andra faktorer såsom 

osäkerheter tas med i bedömningen då organisationerna inte är vinstdrivande men har en 

ekonomiskt betydande roll för samhället (Alkaraan & Northcott, 2007).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Inom den offentliga sektorn är vinst inte det primära syftet utan investeringar som genomförs 

av kommuner ska främst leda till allmännytta (2 kap. 7§ KL; Thomasson, 2009; Merchant & 

Van der Stede, 2017). I en organisation är det viktigt att tillgodose de intressen som är 

betydelsefulla för intressenterna. I kommuner tas beslut på politisk nivå som har 

kommuninvånarna som en viktig intressent (Thomasson, 2009). Alpenberg (2019) 

argumenterar att investeringar inom den offentliga sektorn måste även ta hänsyn till sociala 

aspekter. Det kan vara investeringar som kan lockar fler turister, invånare eller företag och som 

i sin tur genererar högre intäkter för kommunerna.  

 

Kommuner måste också tänka på att deras verksamheter ska hushålla med sina resurser (11 kap. 

1§ KL; SKR, 2021b). Knutsson et al. (2006), menar att kommunernas hushållning av resurser 

handlar om att balansera verksamheternas kvalitet och innehåll mot de resurser som finns 

tillgänglig. Kommuner kan inte slösa på resurser utan det måste finnas bakomliggande 
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motiveringar för hur de ska användas på bästa sätt. Det är också viktigt att de investeringar som 

genomförs är det som kommer generera mest nytta. Om inte har viktiga resurser blivit slösade 

som hade kunnat användas på andra investeringar (Adler, 2000). Häggroth och Peterson (2002) 

tar upp att god ekonomisk hushållning handlar till stor del om att det ska finnas en bra balans 

mellan inkomster och utgifter. För kommuner är god ekonomisk hushållning att förvaltningen 

av medel ska ske på ett betryggande sätt samt ge en god avkastning. Pengar som investeras i 

anläggningstillgångar och som genererar försäljningsintäkter ska investeras i den specifika 

tillgången eller andra anläggningstillgångar samt användas för att betala av skulder kopplade 

till förvärven (Häggroth & Peterson, 2002). 

 

Den offentliga sektorn har påverkats av de idéer som finns inom New Public Management 

(NPM) och denna utveckling har skett under de senaste decennierna. Innebörden av denna 

förändring är att gränserna mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn suddas ut 

genom att den offentliga sektorn anammar det sätt som privata företag organiseras och förvaltas 

på (Thomasson, 2009). Agevall (2005) menar att med NPM sker en uppdelning mellan politik 

och förvaltning. Det faktum att offentliga verksamheter mer liknar privata företag kommer inte 

utan konsekvenser. Agevall (2005) tar upp att kulturen i verksamheten kan komma att brista i 

moral, rättssäkerheten kan minska, en politik ojämlikhet kan ske eller en större tystnadskultur.  

 

Ett viktigt verktyg vid investeringsbedömningar är kalkyler vilket är ett komplext ämne och det 

finns en del forskning inom området (Segelod, 2000; Alpenberg & Karlsson, 2005; Chan, 2004; 

Sandahl & Sjögren, 2003; Yard, 2001; Renck, 1966; Yard, 1987; Tell, 1978; Alkaraan & 

Northcott, 2006; Farragher et al., 1999). Dock fokuserar tidigare forskning främst på privata 

bolag där vinst är det centrala målet vid investeringar. Segelod (2000) tar upp att kortsiktiga 

investeringar ställer andra krav på kalkylen än långsiktiga investeringar i börsnoterade företag. 

Företag strävar efter investeringar som ska maximera värdet för ägarna samt ge en hög 

avkastning för framtiden. Detta synsätt grundar sig utifrån ägarnas perspektiv men det är även 

viktigt att poängtera intressenternas perspektiv och hur företagets målstruktur utvecklas utifrån 

den (Alpenberg & Karlsson 2005). Chan (2004) påpekar att de flesta verktygen som finns inom 

kalkylering riktar sig främst till privatägda organisationer vilket gör det svårt för offentliga 

verksamheter att applicera. Det finns även fall då kommunernas verksamheter har svårt att 

identifiera de kvantifierbara variablerna och måste förlita sig på andra kriterier. Den största 

svårigheten för kommunala verksamheter är att identifiera fördelarna och intäkterna med en 

investering medans kostnaderna är enklare att fastställa. Alpenberg (2019) argumenterar att 
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användningen av olika kalkylmetoder i specifikt kommuner kan klassas som ett “spel” då 

intäkter och kostnader beräknas på ett opportunistiskt sätt för att sedan användas och motiveras 

vid beslutsfattandet. Vidare forskning menar att det finns ett flertal modeller som kan appliceras 

och gör det svårt för de ansvariga att besluta vilken metod som ger den mest rättvisa bilden 

(Siziba & Hall, 2021). Det finns även en hel del forskning om vilka kalkylmetoder som används 

i Sverige men forskningen fokuserar mestadels på privata vinstdrivande företag. Forskningen 

visar att de mest använda kalkylmetoderna vid investeringar är payback-metoden och 

nuvärdesmetoden. Det visar även att metoderna har utvecklats under åren och tack vare utökad 

datateknik har de mer avancerade modellerna enklare kunnat appliceras (Sandahl & Sjögren, 

2003; Holmén & Pramborg, 2009; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Horn et al., 2015).  

 

Med tanke på vilken nytta som en bra investering kan bidra med enligt Adler (2000) så är ämnet 

som behandlar kalkyler som beslutsunderlag ett viktigt och relevant ämne. Samtidigt menar 

Alpenberg & Karlsson (2005) att målet med investeringar är att maximera vinsten. Därför är 

det intressant att undersöka vad kommuner som inte drivs av vinstsyfte använder för kalkyler 

som beslutsunderlag för investeringar, specifikt i svenska kommuner. Tidigare forskning menar 

att det saknas investeringskalkyler som riktar sig specifikt mot den offentliga sektorn utan de 

som är riktade mot de privata organisationerna får användas (Kee & Robbins, 1991; Abubakr 

& Abuzar, 2008). Komplexiteten med kalkyler inom den offentliga sektorn är att kommuner 

har ett annat mål och syfte med en investering i jämförelse med ett privat företag. Målet med 

en investering i anläggningstillgångar för en privat organisation är oftast att generera intäkter i 

slutändan medans målet för en kommun är att generera service, vara resurseffektiv eller att 

underhålla staden (SKR, 2018). Ett problem med kalkyler är att ta med dessa faktorer i 

beräkningarna då de är kvalitativa och inte rent kvantitativa. Dominguez et al. (2009) redogör 

för den ständigt ökande klyftan inom den offentliga sektorn mellan kravet på leverans av 

allmännyttiga tjänster samt deras förmåga att uppfylla dessa krav. Det visar på hur 

betydelsefullt det är att kommuner har rätt verktyg för att ta fram beslutsunderlagen. Chan 

(2004) beskriver en beslutsmodell som tar upp både materiella och immateriella kriterier som 

ökar effektiviteten vid fördelning av resurser i kommuner. 

 

Investeringsbeslut förknippas ofta med stor osäkerhet eftersom ett felaktigt beslut ger 

konsekvenser under lång tid. Det finns inga garantier för att en investering ger det utfall som 

antagits (Ljung & Högberg, 1996). Osäkerhetsfaktorer är en viktig aspekt att ta hänsyn till i 

investeringskalkylen. Bock & Trück (2011) menar att det finns stora osäkerheter med 
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investeringar då världen utvecklas kontinuerligt. Investeringskalkyler präglas också av 

osäkerheter och det är enkelt att glömma bort att siffrorna i kalkylen eventuellt är baserade på 

lösa antaganden eller grova uppskattningar (Ljung & Högberg, 1996). För att beräkna 

osäkerheten i ett projekt förespråkar Eliasson & Norelid (2005) en modell där analysen delas in 

i en känslighetsanalys och en riskanalys. Piyatrapoomi et al. (2004) undersöker vilken praxis 

det finns för beslut under osäkerhet när det kommer till investeringar i infrastrukturprojekt. Vid 

investeringsbeslut behövs det en förståelse för risker för att förstå vilka konsekvenser som 

besluten kan leda till (Lefley, 1997).  

 

Baserat på resonemangen ovan kan det konstateras att det finns en problematik med 

kalkylmetoder i kommunala verksamheter. Privata företag har tydliga mål där vinst står i fokus 

medan kommunala verksamheter har svårare att identifiera målen och syftet med 

investeringarna. Det går även att påvisa att det finns osäkerheter som dyker upp under 

kalkyleringarna och att det krävs fler analyser som komplement. Det är därmed av intresse att 

undersöka hur och varför specifika kalkylmetoder används vid investeringar i kommunala 

verksamheter. Forskningens resultat ska bidra med en djupare förståelse för både invånare och 

de som arbetar på kommunerna varför vissa kalkylmetoder används och hur osäkerheter 

hanteras under processen. Utan kalkyler som en del av bedömningen av investeringar i 

kommuner kan kommuninvånarna inte veta om skattepengarna blir investerade på̊ rätt sätt eller 

att kostnaden inte blir högre än vad som är nödvändigt. Genom att kommunerna kan ta lärdomar 

av varandra från studien kan kunskap spridas.  

 

1.3 Syfte  
Syftet är att utforska investeringskalkylering inom den offentliga sektorn samt att få en 

förståelse för hur och varför specifika kalkylmetoder används vid investeringar av materiella 

anläggningstillgångar. Syftet är också att skapa en större förståelse för vilka osäkerheter som 

uppkommer vid kalkylering av investeringar och hur dessa hanteras. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Vilka kalkylmetoder används i en offentlig verksamhet vid investering av materiella 

anläggningstillgångar och varför används just de specifika metoderna?  

• Hur används kalkylmetoder i den offentliga verksamheten?  

• Vilka osäkerheter uppkommer vid kalkylering av investeringar och hur hanteras dessa? 
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1.5 Begränsningar  
Det finns ett flertal metoder och kriterier som kan användas vid olika typer av investeringar. 

Därför kommer uppsatsen att begränsas till investeringar av materiella anläggningstillgångar 

för att minska bredden av studien. Anledning till avgränsning är att kommuner investerar mest 

pengar i materiella anläggningstillgångar och är då av intressant karaktär för både uppsatsens 

syfte och samhället i stort. Studien kommer endast studera förvaltningar då aktiebolag i 

kommuner kan jämföras till större del med privata bolag. Aktiebolag är därmed inte av väsentlig 

karaktär för uppsatsens syfte.  
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1.6 Disposition 
 

 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till forskningsämnet som sedan utmynnar i själva 

forskningsproblemet, forskningsfrågorna och syftet med hela studien.  

 

 

I andra kapitlet introducerar fakta och information angående det formella styret i Sverige. Här 

presenteras det även hur en kommun fungerar, organisationsstruktur, vilken bolagsform en 

kommun kan bedrivas i samt lagstiftning. 

 

 

I tredje kapitlet kommer teorier, modeller och litteraturöversikt att presenteras vilket är 

grunden för hela forskningen. Kapitlet börjar med en genomgång av intressentteorin därefter 

kommer en genomgång av investeringar, investeringar i kommuner, investeringsprocessen, 

olika kalkylmetoder samt osäkerheter vid investeringskalkyleringar. Avslutningsvis 

sammanfattas allt i en modell som utgör grunden för den empiriska insamlingen.  

 

 

I fjärde kapitlet presenteras studiens metod och tillvägagångssätt för att finna den empiriska 

och teoretiska informationen. Forskningen är en explorativ studie och av kvalitativ karaktär.   

 

 

I det femte kapitlet förekommer resultatet från studien som består av intervjuer från 6 

personer med olika befattningar från fyra olika kommuner.  

 

 

I sjätte kapitlet återfinns en analys av den information som framgick från intervjuerna. 

Informationen kommer analyseras med hjälp av den teoretiska modellen från kapitel 3.  

 

 

I det sista avsnittet presenterar de slutsatser som har framkommit från forskningen som sedan 

utmynnar i att forskningsfrågorna blir besvarade. Avslutningsvis kommer det förslag på 

framtida forskning, kritik till studien samt de bidrag forskningen har uppnått.  

1. Inledning 

2. Institutionalia 

3. Teoretisk referensram 

4. Metod 

5. Empiri  

6. Analys  

7. Slutsats & diskussion  
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2. En institutionalia om kommuner  
Det formella styret i Sverige är uppdelat i staten, regioner och kommuner (SKR, 2021c). Staten 

består av regeringen som tar beslut angående nya och befintliga lagar (Regeringskansliet, 2014). 

Regionerna har främst ansvar för sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik medan kommunerna 

bland annat tar ansvar för skolor och äldreomsorg (SKR, 2021c; SKR 2021d). Sverige är en 

demokrati vilket menas med att invånarna själva väljer vilka som ska representera staten, 

kommunerna och regionerna. Detta görs vart fjärde år genom ett val där alla invånare får rösta. 

Enligt Lidström (2003) finns det fyra kriterier som måste uppfyllas för att en kommun ska 

kunna beaktas som just en kommun: 

• Kommuner verkar inom ett eget territorium i landet. Det geografiska området avgör det 

specifika kommunala medborgarskapet för varje person.  

• Kommuner har ett visst utrymme för självstyre. Vissa beslut får tas utan inblandning av 

staten.  

• Kommuner har vissa rättigheter och skyldigheter gentemot invånarna. Kommuner kan 

fatta bindande beslut som medborgarna måste rätta sig efter.  

• Beslutsfattarna i kommunen är valda av invånarna.   

 

I dag finns det 290 kommuner i Sverige som omfattar både landsbygden och tätbebyggda 

områden (SKR, 2021b). I dessa kommuner bor det 10 380 491 personer och alla dessa 

människor är beroende av den svenska välfärden från födseln och under resten av livet (SCB, 

2021; SKR, 2019). Kommunernas största ansvar inom välfärden är skolor samt barn- och 

äldreomsorgen. Andra verksamheter som kommunerna ansvarar över är till exempel miljö, 

kultur samt industri och teknik (Lidström, 2003). Kommuner tillhandahåller även 

serviceområden för invånarna och de vanligaste är infrastruktur, vatten, avlopp samt fastigheter 

(Kommuninvest, 2014). För att finansiera dessa verksamheter används 80% av kommunernas 

skatteintäkter och avgifter resterande består av olika sorters statsbidrag (SKR, 2021a). Idag är 

den kommunala skattesatsen 32,27% och består av både kommunal skatt och skatt till 

regionerna (SCB, 2020).  

 

Det högsta beslutande organet i kommuner är kommunfullmäktige och utöver det finns det 

kommunstyrelse samt olika politiska nämnder (SKR, 2018). Kommunfullmäktiges ansvar är 

inom det politiska området och tar beslut av större omfång. Det kan vara ärenden angående 

budget, mål, riktlinjer eller skatt. Vilka personer som sitter i kommunfullmäktige avgör 
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invånarna själva genom ett val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser även vilket ansvar 

nämnderna ska inneha och varje nämnd kan därmed ta vissa egna beslut angående 

verksamheterna (Häggroth & Peterson, 2002). Det är nämnderna som uppmärksammar vilka 

investeringar som behövs göras och rapporterar detta till styrelsen och fullmäktige (Fjertorp, 

2010).  

 

Offentliga verksamheter, såsom kommuner, förväntas inte gå med vinst utan ska skapa 

samhällsnytta för invånarna. Lagstiftningen som poängterar detta är Kommunallagen vilken 

alla verksamheter inom den offentliga sektorn måste följa. I Kommunallagen återfinns även 

lagen om självstyre och hur detta ska regleras. Utöver alla regelverk och lagstiftning som 

kommunen måste följa finns det en möjlighet att bedriva verksamheterna i olika 

organisationsformer och är upp till varje kommun att bestämma. Den traditionella formen är 

förvaltning men kommuner kan även bedriva verksamheterna i aktiebolag. När verksamheterna 

bedrivs i aktiebolagsform lyder de under Aktiebolagslagen och är då en privaträttslig form. 

Bolaget blir en egen juridisk person och har en större frihet angående beslut och styrning. 

Kommunstyrelsen har dock fortfarande ett ansvar genom en uppsikt av företaget (SKR, 2018).  
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3. Teoretisk referensram  
Utifrån syftet att det finns mål och strategier med alla investeringar krävs det en djupare 

förståelse för intressenternas roll i den kommunala verksamheten när det kommer till 

investeringar. Därmed börjar kapitel tre med en presentation av intressentteorin och hur 

kalkyler skapar trovärdighet gentemot intressenterna. Därefter kommer en beskrivning av 

begreppet investering och vad det innebär för att sedan kunna redogöra vad investeringar i 

kommuner är för något där klassificering av investeringarna är en viktig del. Begrepp New 

Public Management presenteras också för att visa att kommunala verksamheter har börjat 

anamma metoder som riktar sig mot privata aktörer mer och mer. Efter redogörelsen för 

investeringar krävs det en förståelse för investeringsprocessen och var kalkylerna har sin roll 

i själva processen. Två stycken perspektiv presenteras vilka är processorienterad och 

beslutsorienterad investeringsprocess. Därefter kommer kalkyleringsmetoder att beskrivas 

samt en redogörelse för de fyra vanligaste kalkyleringsmodellerna inom ekonomistyrning som 

kan användas vid investeringsbedömningar. Sist kommer ett avsnitt angående osäkerheter samt 

olika tekniker för att beakta dem. Kapitlet avslutas med en modell som summerar den teoretiska 

referensramen och som presenterar vilka faktorer som påverkar valet av kalkyler samt tekniker 

för att hantera osäkerheter.  

 

3.1 Intressentteorin  
Genom intressentteorin (Stakeholder theory) ges en förståelse för hur vissa grupper av 

intressenter har en påverkan på verksamheter och deras strategier (Deegan & Unerman, 2011). 

Den ursprungliga formen av teorin användes för företag som ett alternativ till föreställningen 

om att företag endast ska förvalta aktieägarnas intressen (Freeman, 2010). Intressenter har olika 

föreställningar om hur verksamheten bör drivas vilket leder till att det skapas varierande 

”sociala kontrakt” mellan verksamheten och de olika grupperna av intressenter. Makten hos 

starka intressenter tvingar verksamheten att agera efter deras förväntningar (Deegan & 

Unerman, 2011). 

 

Alla former av verksamheter behöver förhålla sig till intressenternas krav vilket gör 

intressentteorin tillämpbar även för kommuner (Fjertorp, 2010). Thomasson (2009) fokuserar 

på hybridorganisationer, en verksamhet med inslag från den offentliga och privata sektorn, och 

använder intressentteorin för att kunna förklara hur de förhåller sig till sina intressenter. 
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Vid investeringar i kommuner finns en mängd olika intressenter. I denna studie anses de 

primära intressenterna vara kommuninvånarna, tjänstemän samt politiker. I en kommun är det 

politiker som tar beslut och tjänstemän som verkställer besluten. Målet med investeringen är 

främst att skapa nytta för kommuninvånarna (Fjertorp, 2010). Dessa grupper påverkas därmed 

på olika sätt av kommunens investeringar. Politiker inom kommunen måste ta hänsyn till vilken 

nytta som investeringen kommer att ge kommuninvånarna. Samtidigt är politikerna som tar 

beslut också intressenter som vill tillgodose sina egna intressen. Även tjänstemännen i 

kommunen som framställer beslutsunderlagen är intressenter. Intressentteorin används i studien 

för att ge en förståelse för vilka mål en investering innehar och hur dessa är kopplade till 

intressenterna. Genom korrekta och väl underbyggda kalkyler skapas trovärdighet gentemot 

intressenterna i form av kommuninvånarna. För att skapa trovärdighet behöver kalkylerna visa 

vilken investering som bäst lever upp till kommuninvånarnas krav och behov (Fjertorp, 2010). 

Med hjälp av kalkyler ska politiker kunna ta beslut åt kommuninvånarnas vägnar. 

 

3.2 Investeringar  
Inom litteraturen för ekonomistyrning finns det ett flertal teorier och definitioner av vad 

investeringar är för något. Enligt Yard (2001, s. 23) innebär investering ”en resursuppoffring i 

utbyte mot framtida överskott”. En viktig aspekt med den beskrivningen är att det finns ett 

tidsutrymme mellan uppoffringen och överskottet. Vid tidpunkten för investeringen sker 

satsning i nutid medans överskottet för framtiden sker i dåtid. Det specifika tidsavståndet är en 

problematik vid kalkylering av investeringar. Det är svårt att beräkna värdet av framtida 

överskott samt uppskatta storleken av överskotten, för framtiden är ingenting vi känner till. 

Fjertorp (2010) menar att en investering och dess övergripande mål är att skapa nytta över en 

längre tid. Han poängterar även att investeringen innebär att avstå från omedelbar nytta för 

framtida nytta. Behållningen och utbytet kan ske både i monetära och icke-monetära termer. 

(SKR, 2018) menar också att det alltid finns en risk att den framtida nyttan inte sker därför 

krävs det en förväntan att nyttan ska ske med rimlig säkerhet för att investeringen ska göras. 

Det sker kontinuerligt resursförbrukning i kommuner men ett kriterium för en investering är att 

det ska skapa nytta över en längre tidsperiod. Begreppet investering har en nära koppling till 

ordet anläggningstillgångar som används i balansräkningen. En anläggningstillgång är enligt 

Kommunallagen (SFS 2019:835, kap. 6 § 1) “en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk 

eller innehav”. Ljung och Högberg (1996) menar att alla investeringar har något gemensamt 

vilket är att det krävs kapital för att genomföra dem och att det i sig ger konsekvenser över ett 

flertal år.  
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När investeringar ska ske krävs det en kategorisering eller klassificering av själva investeringen 

för att kunna bedöma kravnivåer eller identifiera bedömningskriterier (Segelod, 1986; 

Alpenberg & Karlsson, 2005). Olika investeringssituationer kräver olika bedömningar 

samtidigt som det dyker upp olika frågeställningar som behöver hanteras under processen. 

Genom att dela in investeringarna i olika kategorier kan behoven särskiljas och hanteringen av 

projekten blir enklare. En vanlig kategori som Alpenberg & Karlsson (2005) tar upp för företag 

är expansionsinvesteringar som avser antingen kapacitetsinvesteringar eller nyinvesteringar. 

Båda dessa investeringar avser att öka kapaciteten för nya eller befintliga produkter. Om 

indelning i kategorier inte görs eller om det inte finns kravnivåer riskerar företag att få en hög 

internränta som i sin tur konkurrerar ut de långsiktiga investeringarna (Alpenberg & Karlsson 

2005).  

 

3.3 Investeringar i kommuner 
Inom New Public Management har organiseringen och förvaltningen av den offentliga sektorn 

blivit mer lik privata företag (Thomasson, 2009). (Bringselius, 2015) förklarar NPMs 

grundtanke som en styrform där den privata sektorn är en förebild där resurserna ska användas 

effektivt och där ekonomisk återhållsamhet prioriteras. Begreppet bör användas i kombination 

med andra inslag för att förstå och förklara de utmaningar som finns inom den offentliga 

verksamheten idag. Agevall (2005) presenterar vanliga metoder och vad de innebär inom det 

komplexa fenomenet NPM. Genom styrning och kontroll uppstår produktivitet och 

kostnadseffektivitet. Konkurrens som både kan vara intern och extern är ett viktigt medel för 

hög effektivitet. Politikerna och cheferna inom förvaltningarna har mer makt och använder sig 

av både piska och morot som incitament för att målen ska uppnås. Medborgare får också större 

makt och betraktas som kunder. Ovanstående skillnader skapar ett nytt språk där även den 

offentliga sektorn använder sig av begrepp som främst förknippas med den privata sektorn, 

exempelvis att medborgare blir kunder. Samtidigt får NPM kritik för att innehålla 

motstridigheter (Agevall, 2005). Agevall (2005) tar också upp att kulturen i verksamheten kan 

komma att brista i moral, rättssäkerheten kan minska, en politisk ojämlikhet och en större 

tystnadskultur som konsekvenser med att offentliga verksamheter tar efter metoder från privata 

företag. Eftersom NPM handlar om styrning och kontroll så kommer det också att påverka 

underlaget till investeringar som görs i kommunen. Trots att det finns kritik mot NPM är det 

relevant i denna studie att ta reda på i vilken utsträckning som de undersökande kommunerna 

använder sig av styrmedel såsom kalkyler som främst förknippas med den privata sektorn. 
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När det kommer till investeringar i kommuner ser det lite annorlunda ut i jämförelse med privata 

organisationer. Enligt Fjertorp (2010) är det övergripande målet fortfarande detsamma för 

kommuner som för privata organisationer, investeringen ska skapa långvarig nytta. Materiella 

anläggningstillgångar avser fysiska tillgångar som har ett stadigvarande bruk och som ska skapa 

långsiktig nytta för invånarna (RKR, 2018). Men till skillnad från privata organisationer bedrivs 

kommunala verksamheter av politiker och tjänstemän. Det är dessa personer som beslutar om 

investeringar ska genomföras. För att kunna bedöma förslagen på investeringar på ett rättvist 

sätt måste målen för investeringen vara tydligt definierade (SKR, 2018).  Det krävs även ett 

beaktande av intressenterna och deras krav för att få en djupare förståelse för vilka investeringar 

som ska genomföras. Inom den offentliga sektorn uppstår en ständigt ökande klyfta mellan 

kravet på leverans av allmännyttiga tjänster samt deras förmåga att uppfylla dessa krav. Den 

offentliga sektorn har ofta brustit i att bygga upp tillräckliga kapaciteter för att kunna möta 

kraven vilket bland annat resulterar i att investeringsbehovet ökat kraftigt (Dominguez et al., 

2009). 

 

Enligt Fjertorp (2010) kan investeringar i kommuner delas upp i fyra olika kategorier bero-

ende på det specifika målet med investeringen:  

• Expansionsinvesteringar: investeringar som genom ny service ska utöka den befintliga 

servicekapaciteten. Det kan även vara investeringar inom ett nytt serviceområde. 

Befolkningstillväxten är en faktor som bidrar till fler expansionsinvesteringar då 

invånarna kräver en större mängd kommunal service, vilket är förståeligt. Invånarna 

måste ha skolor att gå i, tak över huvudet, gator att gå på etc.    

 

• Imageinvesteringar: investeringar som ska ge en mer abstrakt nytta. Tanken bakom en 

imageinvestering är inte att skapa service utan att ge trivsel och en attraktion till 

invånarna. Ett exempel på en sådan investering kan vara att förbättra upplevelsen i den 

offentliga miljön genom att investera i en park eller i ett torg.  

 

• Reinvesteringar: investeringar som ska bevara befintliga tillgångars servicekapacitet. 

Två faktorer som spelar stor roll vid sådana investeringar är ålder och befintligt skick. 

Genom olika kalkyler kan beräkningar göras ifall det är mer ekonomiskt att investera i 

nya tillgångar eller rusta upp de befintliga tillgångarna.  
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• Anpassningsinvesteringar: en investering som har syfte att förbättra befintliga 

tillgångars effektivitet, trygghet, miljöpåverkan och övriga funktioner. Dessa 

investeringar ska också hjälpa kommuner till ekonomisk besparing genom att istället för 

att bygga nytt ska befintliga tillgångar förbättras. Ett mål med anpassningsinvesteringar 

är att skapa samma nytta men för en lägre kostnad.  

 

För att få en kunskap om hur och varför vissa kalkylmetoder används samt vilka osäkerheter 

som uppkommer vid kalkylerna krävs det en undersökning ifall investeringarna delas in i 

kategorier utifrån mål och syfte. Utgångspunkten för planering och kalkylering av investeringar 

grundar sig i mål och utgör en vägledning för processen (SKR, 2018). Då kommuner har nytta 

och service som mål med investeringar krävs det att dessa mål definieras tydligt genom 

klassindelning.   

 

3.4 Investeringsprocessen 
Investeringar kräver omfattande arbete och beskrivs oftast som en process. En del i den 

processen är kalkyler. När en tanke om att en investering ska genomföras uppstår oftast frågor 

om vilken investering som ska göras och hur det ska gå till. En utgångspunkt är att olika 

verksamheter har olika målsättningar med investeringar (Alpenberg & Karlsson, 2005). För att 

kunna förstå och analysera investeringar krävs det en process eller modell som verksamheterna 

kan följa så rätt investering görs. Alpenberg & Karlsson (2005) belyser två typer av 

investeringsforskning vilka är processorienterad investeringsforskning samt beslutsorienterad 

investeringsforskning.  

 

Dessa två modeller kan appliceras vid investeringar i både kommunala verksamheter och 

privata företag. Genom att från början definiera tydliga mål och strategier med investeringen 

kan djupare kunskap och uppfattningar om komplexa faktorer belysas. Vid investeringar kan 

införandet av den materiella anläggningstillgången ses ur två perspektiv, antingen som en 

process för att identifiera investeringsbeteende eller som ett beslut där det finansiella målet och 

osäkerheterna kring kalkyleringar står i fokus. Dessa två alternativ kommer presenteras i 

nedanstående avsnitt.  

 

3.4.1 Processorienterad 
Enligt Bower (1970), finns det ett behov att studera ett flertal infallsvinklar när det kommer till 

investeringar i organisationer. Då kunskapen angående fördelningen av resurser i företagen var 
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bristfällig och för att förståelsen angående investeringsbeteende behövdes skapades ett nytt 

perspektiv, processorienterad investering. Alpenberg & Karlsson (2005) belyser att genom det 

processorienterade perspektivet fås en mer djupgående förståelse för hur investeringarna har en 

sammankoppling med företagets strategier och mål. Detta ger även en kunskap i varför det görs 

vissa satsningar i specifika investeringar.  

 

Processorienterad forskning menas med att se investeringarna som en process och Bower 

(1970) förtydligar att detta kan göras genom en modell där alla faser delas in i steg (Figur 1). 

Dessa stegen är initieringsfasen, integreringsfasen och fastställningsfasen. I den första fasen, 

initieringsfasen, uppstår behovet av investeringen. Det kan vara genom att investera i en ny 

anläggning eller uppdatera existerande resurser. Enligt Bower (1970) är det i initieringsfasen 

som affärsidén uppstår och där strategiska mål förvandlas till finansiella mål. Bower (1970) 

poängterar vidare att det finns tre anledningar till att företag investerar i anläggningstillgångar. 

Den första anledningen är att företaget har för höga kostnader och måste genom investeringar 

försöka sänka den kostnaden. Den andra anledningen beror på att kvaliteten i produktionen är 

bristfällande och investeringar måste göras för att öka kvaliteten igen. Den sista och tredje 

anledningen beror på kapacitetsbrist och där investeringar spelar en stor roll för att få bukt på 

problemet. När det kommer till kommunala verksamheter menar Fjertorp (2010) att det finns 

liknande anledningar och att de kan delas in i kategorier, som nämnts i föregående avsnitt. 

Enligt SKR (2018) ska investeringarna även delas in i prioriteringsordning när klassificeringen 

görs. Vid både indelningen av kategori och prioritering av investeringen står mål och syfte i 

fokus.  

 

I den andra fasen, integreringsfasen, sker datainsamlingen och framtagandet av information 

angående de olika investeringsförslagen. I denna fas ska investeringarna argumenteras samt 

jämföras med de kriterier verksamheterna har angett. Här ska en bedömning av investeringen 

göras vilket kan ske med hjälp av kalkyler, analyser eller andra metoder (Alpenberg & Karlsson, 

2005). Investeringskalkyler utgör ett viktigt underlag för beslut. Men beslut fattas inte endast 

på kalkyler. Andra aspekter kan till exempel vara sysselsättningseffekter och 

arbetsmiljökonsekvenser. Beslut fattas många gånger under osäkerheter och konsekvenserna av 

ett beslut kan såväl vara av finansiell karaktär som av icke-finansiell karaktär (Andersson, 

2013). Därmed utgör känslighetsanalyser och osäkerhetsanalyser en del i framtagandet av 

information (Bock & Trück, 2011).  
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I den sista fasen som Bower (1970) tar upp i sin modell är fastställningsfasen då 

företagsledningen, politikerna eller de ansvariga personerna tar ett beslut angående vilken 

investering som ska göras. Konsekvenser för respektive förslag jämförs för att sedan vägas 

samman med de resurser som redan finns tillgängliga i företaget (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

Den investering som bäst lever upp till strategi samt mål och som är mest resurseffektiv är den 

investering som väljs. Då investeringar är uppdelade i kategorier måste de investeringar som 

tillhör samma kategori jämföras emellan. Det går inte att jämföra de olika kategorierna mot 

varandra då de innehar olika mål och syften (SKR, 2018). Junnelius (1974) forskar vidare 

angående investeringsprocessen och anser att modellen kan utökas med en fas till, 

uppföljningsfasen (Figur 1). Genom att ta med en ytterligare fas kan processen bli mer 

djupgående och förbättrad. Uppföljningsfasen är den fas där verkställandet av investeringen 

sker och där uppföljningskontroller görs för att se om investeringen följer de uppsatta kraven. I 

den slutgiltiga fasen spelar kalkyler också en stor roll då slutsumman jämförs med de kalkyler 

som beräknades från början. Det finns alltid en risk att de beräknade kalkylerna inte stämmer 

med den slutgiltiga summan och för att reducera den risken krävs det fler analyser från de 

föregående faserna.  

 

Figur 1 

Processorienterad investering.  
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3.4.2 Beslutsorienterad 

Både Ljung & Högberg (1996) och Alpenberg & Karlsson (2005) belyser att den 

beslutsorienterade investeringsprocessen utgår från ett finansiellt perspektiv. I detta perspektiv 

har kalkyleringsmetoder som utgör ett beslutsunderlag en stor påverkan på 

investeringsbedömningar. Trots detta uppstår osäkerheter kring investeringsbesluten och fler 

aspekter bör beaktas (Bock & Trück 2011). För att undvika dessa osäkerheter så att felaktiga 

beslut inte tas gäller det att ställa investeringarnas för- och nackdelar mot varandra för att sedan 

välja det alternativ som uppfyller dess mål och syfte (Ljung & Högberg, 1996). Ett annat sätt 

att undvika felaktiga beslut är att identifiera kravnivån och inte godkänna investeringar som ej 

uppfyller just det specifika kravet. Kalkylräntan är en kravnivå och som är en central funktion 

för kalkyleringsmetoder (Alpenberg & Karlsson, 2005). Ur ett teoretiskt perspektiv utgör 

kalkylräntan den avkastning företaget kräver vid specifika kapitalinvesteringar (Yard, 1987).  

 

En modell som Ljung och Högberg (1996) tar upp och som kan användas vid 

investeringsbedömningar är den så kallade beslutsmodellen som ingår i den beslutsorienterade 

investeringsprocessen Modellen består av fyra steg och är en teoretisk bild som kan appliceras 

när beslut om investeringar ska tas (Figur 2). Det första steget är att precisera problemet vilket 

innebär att identifiera samt analysera ett problem där en investering behöver göras för att 

förbättra situationen. Det kan även vara en idé om förbättring av nuvarande resurser. Genom 

att precisera problemet uppstår en målsättning och ett syfte som gör att beslut angående rätt 

investering blir enklare. Om målet inte identifieras är det svårt att beakta för- och nackdelar 

med investeringen. Vad för målsättning och syfte en investering ska generera för ett företag kan 

variera och bestå av flera dimensioner. Det som står i centrum är framförallt överlevnad på lång 

sikt samt lönsamhet men ofta kan det även vara service, miljö och ansvar (Ljung & Högberg, 

1996). Fjertorp (2010) lyfter fram att investeringar ska uppfylla olika investeringsmål men 

eftersom kommuner inte är vinstdrivande så kommer andra icke-finansiella faktorer att ha stor 

betydelse. Målen i verksamheter som inte har vinstsyfte är ofta mer komplexa vilket skapar 

otydliga förutsättningar. Det är politiker och tjänstemän som utformar investerings-

verksamheten där målet i slutändan är att skapa nytta för kommuninvånarna.  

 

När problemet är identifierat kommer steg två i modellen som innebär att kartlägga och ta fram 

olika investeringsalternativ. Problemet som har preciserats i steg ett är grunden för analysen 

och utvärderingen av olika alternativ (Ljung & Högberg, 1996). Enligt Segelod (1986) krävs 

det att investeringar delas in i olika kategorier för att enklare kunna identifiera kravnivån samt 
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karaktärsdragen. Bierman och Schmidt (2007) belyser även att olika problem eller 

frågeställningar kring investeringar kräver olika bedömningar och metoder. Genom att dela in 

investeringarna i kategorier utifrån syfte och problem kan hanteringen av investeringar bli 

enklare (Nilsson & Persson, 1999; Fjertorp, 2010).  

 

I tredje steget krävs det att konsekvenser angående varje investering analyseras så osäkerheter 

kring investeringarna kan elimineras. Konsekvenser kan delas upp i antingen mätbara faktorer, 

såsom pengar, eller i icke mätbara faktorer, såsom kvantitativa variabler (Ljung & Högberg, 

1996). Vid kartläggningen av konsekvenser kan de mätbara faktorerna analyseras genom 

investeringskalkyler. Storleken på grundinvesteringen samt tidpunkten för alla in- och 

utbetalningar ligger i fokus och måste identifieras. Kravnivån, såsom kalkylränta, spelar en stor 

roll vid investeringskalkyler för att kunna mäta lönsamheten med investeringen. Eliasson & 

Norelid (2005) menar att kalkylen visar på ett projekts ekonomiska styrkor och svagheter men 

det behövs oftast mer för att kunna fatta ett beslut. Som ett komplement till kalkylen bör 

verksamheten ta fram underlag som belyser andra icke-finansiella aspekter som inte belyses av 

kalkylen. Vid mätning av de icke mätbara faktorerna krävs det andra analyser såsom 

känslighetsanalys eller osäkerhetsanalys (Ljung & Högberg, 1996). Dessa analyser görs för att 

kunna ta reda på vilka risker eller osäkerheter som uppstår vid investeringen och hur dessa kan 

förebyggas eller hanteras (Carmichael, 2011). 

 

Fjärde och sista steget i beslutsmodellen är att dra en slutsats om investeringen ska genomföras 

och vilken iså fall (Ljung & Högberg, 1996; Renck, 1966).    

 
Figur 2 

Beslutsorienterad investering.  
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Syftet med studien är att utforska investeringskalkyler inom den offentliga verksamheten samt 

att få en förståelse för hur och varför vissa metoder används. Syftet är också att skapa en 

förståelse för vilka osäkerheter som uppkommer vid kalkylering och hur dessa hanteras. Genom 

att se investeringarna i kommunala verksamheter som antingen en process eller som ett beslut 

och dela in investeringsprocessen i steg är det enklare att definiera hur och varför kalkyler 

används samt hur osäkerheter uppstår och bör hanteras. Vid den beslutsorienterade 

investeringsprocessen utvecklas kalkylmodeller som används som beslutsunderlag för att 

underlätta investeringsbedömningen. Vid den processorienterade är fokusen mer på att 

identifiera beteenden och varför investeringar görs. För att komplettera kalkylerna krävs det 

analyser om osäkerheter för att få en bredare och djupare kunskap. Båda modellerna använder 

sig av kalkyler men det är den beslutsorienterade som lägger större fokus på själva kalkylerna 

(Alpenberg & Karlsson 2005). Oavsett vilken investeringsprocess som används så är kalkylen 

viktig men den kan få olika utrymmen beroende på vilken investering som ska göras.  

 

3.5 Investeringskalkyler  
I föregående avsnitt belyses investeringsprocessen och vilken roll kalkyler spelar. Den 

beslutsorienterade investeringsprocessen har fokus på hur och varför kalkyler används. 

Kalkyler används som ett hjälpmedel och utgör ett beslutsunderlag för framtida investeringar i 

verksamheter. Den processorienterade investeringsprocessen har mer fokus på varför vissa 

investeringar görs samt beteenden kring dem. Oavsett vad är det viktigt med 

investeringskalkyler för företag och offentliga verksamheter för överlevnad och framgång 

(Eliasson & Norelid, 2005). Karaktärsdragen för en investeringskalkyl i jämförelse med andra 

kalkyler, till exempel produktkalkyl, är att investeringar är långsiktiga och ska vara lönsamma. 

Därmed behöver en investeringskalkyl ta hänsyn till att betalningar sker vid olika tidpunkter 

under en lång tidsperiod och betalningarna är därför värda olika mycket vid dessa tidpunkter 

(Andersson, 2013). Generellt ska en kalkyl avspegla verkligheten och bör därmed ta med all 

väsentlig information. Det finns dock ett dilemma angående hur pass detaljerad en kalkyl bör 

vara. Å ena sidan bör kalkylen vara så detaljerad som möjligt så den avspeglar verkligheten på 

bästa sätt. Å andra sidan bör kalkylen vara enkel och lätthanterlig för de som genomför den 

(Andersson & Greve, 2017).  

 

Det finns en rad olika investeringskalkyler att välja mellan och det är upp till verksamheten 

själv att bestämma vilken som bäst uppfyller investeringens syfte. Det kan finnas interna 

regelverk för rutiner kring hur en kalkyl ska upprättas men det finns inget tvingande regelverk 
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som styr. Det innebär att friheten är stor när det kommer till kalkylering samtidigt som kalkyler 

ofta har betydande roll som beslutsunderlag (Eliasson & Norelid, 2005). Andersson och Greve 

(2017) anser att valet av kalkylmodell bör avspegla den verklighet som kalkylen avser. 

 

Det finns ett flertal studier som har forskat kring vilka kalkylmetoder som används i svenska 

företag (Sandahl & Sjögren, 2003; Renck, 1966; Yard, 1987; Tell, 1978). Renck (1966) var den 

första forskaren att försöka kartlägga vilka investeringskalkyler och rutiner som används i 

svenska företag. Den vanligaste kalkylmetoden som Renck (1966) kunde identifiera var 

payback-metoden och internräntemetoden, dock användes inte bara en kalkylmetod vid 

beräkningar av investeringar utan ett flertal kombinerades. Vid genomförandet av studien var 

nuvärdesmetoden en metod som ännu inte hade fått sitt genombrott. På 70-talet utför Tell 

(1978) en liknande studie för att utveckla forskningen inom kalkylmetoder på svenska företag. 

Han kommer fram till ungefärlig samma slutsats som Renck (1966) med enda skillnaden att 

nuvärdesberäkningar hade ökat något. Tell (1978) menar att en ökad kunskapen angående 

kalkylmetoder samt utvecklingen av datorer, som kunde göra svårare beräkningar, gav 

nuvärdesmetoden en ökad genomförbarhet. I mitten av 80-talet genomförde Yard (1987) en 

studie som visade att 60% använde sig av metoder som grundar sig på kalkylränta medans de 

resterande 40% använde sig av payback-metoden. Detta visade på att utvecklingen gick framåt 

och fler företag började använda sig av mer avancerade metoder. Yard (1987) antyder även att 

kalkylpraxis i företagen förändrades. En annan större svensk studie som undersöker vilka 

kalkyler som används vid investeringar genomförs av Sandahl & Sjögren (2003). Studien 

fokuserar dock främst på privata bolag men berör även offentliga sektorn där det kom fram att 

payback-metoden fortsätter vara den mest använda kalkylmetoden bland svenska verksamheter. 

Sandahl och Sjögren (2003) konstaterar även att andra metoder vid investeringsbedömningar 

används och att inte enbart traditionella modeller görs.  

 

Då syftet med studien är att undersöka hur och varför specifika kalkylmetoder används vid 

kommunala investeringar krävs det en genomgång och överblick av de fyra vanligaste 

modellerna. Nedan kommer dessa investeringskalkyler att presenteras för att ge en överblick 

över de olika valmöjligheter som finns och vad som skiljer dem åt. De investeringskalkyler som 

presenteras är de vanligaste kalkylerna som används i företag samt i kommunala verksamheter 

och som oftast tas upp i litteraturen inom ekonomistyrning.  
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3.5.1 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdeskalkyler visar om en investering är lönsam genom att diskontera framtida förväntade 

betalningar (Figur 3). Om investeringen ger ett betalningsöverskott som överstiger 

kapitalinsatsen samt att överskottet är tillräckligt stort för att täcka avkastningskravet så är 

investeringen lönsam (Greve, 2016). Då framtida in- och utbetalningar inte går att jämföras 

under olika tidpunkter måste de diskonteras till samma tidpunkt som grundinvesteringen för att 

motsvara samma värde. En krona idag är inte värd lika mycket om till exempel tio år. För att få 

samma värde används en diskonteringsränta eller kalkylränta som företagen och 

verksamheterna själva får bestämma (Andersson och Greve, 2017). Enligt SKR (2018) består 

generellt kalkylräntan utav inflation, risk samt tidsvärdet av pengar utan inflation då människor 

till största sannolikhet vill ha pengar idag istället för att vänta.  

 

Nuvärdeskalkyl är en metod som används flitigt bland olika företag och kommuner men har 

fått kritik då metoden ger en förenklad bild av verkligheten (SKR, 2018). För att beräkna 

metoden krävs det prognoser för framtida positiva ekonomiska värden. Dessa värden bör vara 

någorlunda stabila och verklighetsförankrade. Problemet med dessa prognoser är att de 

uträknade värdena troligtvis kommer förändras under årens gång då den värld som existerar 

idag till största sannolikhet inte är stabil under ett flertal år. Därför bör konsekvenser, 

osäkerheter och risker även tas med i beräkningen för att få en så rättvis bild som möjligt 

(Pesaran et al., 2007). Nuvärdeskalkyler är användbart när flera investeringar ska jämföras med 

varandra för att se vilken som är mest lönsam. Det bästa investeringsalternativet anses vara det 

med högst nuvärde (Ljung & Högberg, 1996). 

 

Figur 3 

Nuvärdesmetoden.  
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3.5.2 Annuitetsmetoden  

Annuiteter är årliga betalningar som är lika stora och består av en del av grundinvesteringen, 

en del av restvärdet samt avkastningskravet (Figur 4). Om investeringen är lönsam ska 

annuiteter som diskonterats till ett nuvärde, vara lika med grundinvesteringen (Greve, 2016). 

Metoden går ut på att fördela grundinvesteringen, restvärdet och alla betalningsströmmar i 

annuiteter jämt över investeringens ekonomiska livslängd. Alla in- och utbetalningarna samt 

restvärdet diskonteras till nuvärde, med hjälp av en kalkylränta, för att få en mer rättvis bild 

över värdet på betalningarna över en längre period. Därefter multipliceras det beräknade 

resultatet med en annuitetsfaktor.  

 

Annuitetskalkyl är en lämplig modell att använda när olika företag eller verksamheter står inför 

ett dilemma när de ska välja investeringar som har olika ekonomiska livslängder. Den är också 

användbar när verksamheter ska välja mellan att nyinvestera eller att behålla gamla materiella 

anläggningstillgångar (Andersson & Greve, 2017).  

 

Figur 4 

Annuitetsmetoden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Internräntemetoden 

Genom att beräkna internräntan går det att fastställa vilken investering som ger högst 

avkastning. Internräntan jämförs med kalkylräntan för att avgöra om investeringen är lönsam. 

Vid lönsamhet ska internräntan vara högre än kalkylräntan (Figur 5). När kapitalvärdet är lika 

med noll då är avkastningen lika med avkastningskravet och investeringen är lönsam. Vid 
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internräntemetoden ska den kalkylränta som gör att kapitalvärdet blir noll beräknas fram. Den 

kalkylränta som hittas benämns internränta (Greve, 2016). Metoden används för att beräkna 

investeringens räntabilitet, med andra ord den avkastning investeringen genererar procentuellt 

per år (SKR, 2018). Ljung & Högberg (1996) belyser att metoden är användbar vid jämförelse 

mellan ett flertal investeringar. Den investering med högst internränta är den mest lönsamma 

investeringen och som bör göras. Det negativa med internräntemetoden är att den inte bör 

användas som jämförelse mellan investeringar som har olika ekonomiska livslängder (SKR, 

2018). En annan nackdel som Andersson och Greve (2017) tar upp är att metoden kan vara svår 

att beräkna rent tekniskt samt att den är arbetskrävande. Renck (1966) tar upp i sin studie att 

internräntemetoden är den modell som är den näst vanligaste bland svenska företag trots 

svårigheterna med beräkningar. Både Abubakr & Abuzar (2008) och Sandahl & Sjögren (2003) 

styrker detta påstående genom att visa att internräntemetoden är en metod som används flitigt 

både inom den offentliga sektorn och den privata sektorn.  

 

Figur 5 

Internräntemetoden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Payback-metoden  

Den metod som anses enklast och som inte tar hänsyn till att belopp har olika värden vid olika 

tidpunkter är payback-metoden. Metoden inkluderar inga diskonteringar eller räntor och mäter 

därmed inte lönsamheten utan visar snarare resultat vad investeringar har för likviditet 

(Andersson & Greve, 2017). Med payback-metoden beräknas återbetalningstiden för 

investeringen genom att relatera betalningsöverskotten till grundinvesteringen (Tabell 1). 

Kalkylen används för att avgöra vilken investering som har kortast återbetalningstid (Greve, 
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2016). För att beräkna återbetalningstiden tas grundinvesteringens värde dividerat på samtliga 

inbetalningsöverskott. Är återbetalningstiden mindre än den ekonomiska livslängden anses 

investeringen lönsam (Andersson & Greve, 2017). Forskningen betonar dock att det finns en 

nackdel med payback-metoden som anses viktigt och det är att modellen tar ingen hänsyn till 

avkastning och betalningsströmmar efter återbetalningstiden. Vid val av investering kommer 

den som anses ha minst återbetalningstid att väljas fast att den andra investeringen kan påvisa 

större betalningsströmmar efter återbetalningstiden. För att få en rättvisare bild borde fler 

kalkylmetoder beaktas och involveras (Lefley 1996; Remer & Nieto, 1995). Trots nackdelar är 

payback-metoden den mest använda modellen när det kommer till investeringskalkyler både i 

privata organisationer och offentliga verksamheter (Sandahl & Sjögren, 2003; Abubakr & 

Abuzar 2008). Yard (2001) belyser att metoden är snabb och enkel att använda och är därmed 

en anledning varför svenska företag använder den så pass mycket. De personer som genomför 

kalkylerna föredrar enklare metoder framför komplexa. Både Yard (2001) och Sandahl & 

Sjögren (2003) framhäver att företag ofta fokuserar på risker samt investeringens likviditet och  

menar därmed att payback-metoden uppfyller dessa krav. 

 

Tabell 1.  

Payback-metoden  

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Investering A -800 100 200 50 0 

Investering B -500 400 300 100 50 

 

 

Vilken metod som används av de fyra presenterade i ovan avsnitt beror helt och hållet på vad 

målet med investeringen är och vilket beslut som ska tas (Ljung & Högberg, 1996). Det är upp 

till verksamheterna själva att bestämma vilken metod som uppfyller investeringens mål och 

syfte samt vilken modell som avspeglar verkligheten bäst (Eliasson & Norelid, 2005; 

Andersson & Greve, 2017). Huvudsyftet med investeringar i kommunala verksamheter är inte 

att generera intäkter utan att skapa service, skapa samhällsnytta samt vara resurseffektiv för 

invånarna. Men då kommuner har en avsaknad för egna kalkylmodeller som beaktar dessa 

kvalitativa faktorer används de modeller som riktar sig mot privata organisationer istället (Kee 

& Robbins, 1991; Abubakr &Abuzar 2008). Enligt forskningen är dessa fyra de mest använda 

metoderna inom både den privata sektorn och den offentliga verksamheten. Genom att 

presentera de mest använda kalkylmetoderna skapas en förståelse för innebörden av de olika 
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metoderna. Den kunskapen är väsentlig när studien i ett senare skede ska besvara frågan om 

hur och varför vissa metoder används i de undersökta kommunerna.  

 

3.6 Osäkerheter  
Att förutse framtiden är inte enkelt och det krävs rätt verktyg som hjälper till att minimera 

osäkerheter. När utfallet av ett projekt inte blir som förväntat har det fattats under osäkerhet. 

Denna osäkerhet kan antingen vara positiv eller negativ (Eliasson & Norelid, 2005). Det finns 

olika grader av kunskap i en beslutssituation som leder till olika grader av konsekvenser. 

Konsekvenserna kan både vara finansiella och icke-finansiella. Ett beslut fattas antingen under 

säkerhet, risk, osäkerhet eller genuin osäkerhet. Vid beslut under säkerhet är utfallet känt, beslut 

under risk finns kunskap om vilka utfall som är möjliga och deras sannolikhet, beslut under 

osäkerhet finns kunskap om vilka utfall som är möjliga men inte deras sannolikhet och beslut 

under genuin osäkerhet finns varken kunskap om möjliga utfall eller deras sannolikhet 

(Andersson, 2013).  

 

Investeringsbeslut förknippas ofta med stor osäkerhet eftersom ett felaktigt beslut ger 

konsekvenser under lång tid. Det finns inga garantier för att en investering ger det utfall som 

antagits (Ljung & Högberg, 1996). Osäkerhetsfaktorer är en viktig aspekt att ta hänsyn till i 

investeringskalkylen. Bock & Trück (2011) menar att det finns stora osäkerheter med 

investeringar då världen utvecklas kontinuerligt. Vid beräkningar av stora investeringsprojekt 

kan osäkerheter angående till exempel kostnader för projektet och färdigställandetider vara 

extremt utsatta. Författarna argumenterar för att det finns tekniker att identifiera dessa risker 

för att göra kalkylen mer stadig. Studien undersöker olika bedömningstekniker för projekt 

inklusive risker och osäkerhetsfaktorer men tar även upp den praktiska användningen av de 

olika teknikerna för den offentliga sektorn. 

 

Investeringskalkyler präglas av osäkerhet och det är enkelt att glömma bort att siffrorna i 

kalkylen eventuellt är baserat på lösa antaganden eller grova uppskattningar. En 

känslighetsanalys tar hänsyn till osäkerheter i kalkylen. Metoden undersöker hur känsligt 

kalkylresultatet är om det sker förändringar i förutsättningarna (Ljung & Högberg, 1996). För 

att beräkna osäkerheten i ett projekt förespråkar Eliasson & Norelid (2005) en modell där 

analysen delas in i en känslighetsanalys och en riskanalys. I känslighetsanalysen ska de kritiska 

antagandena identifieras och genom att förändra antaganden identifieras de centrala 

parametrarna eftersom det förändrar resultatet mest. Nästa steg är att analysera de centrala 
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parametrarna och bedöma nivån på de olika utfallen samt testa dessa i kalkylen. Sista steget är 

att beräkna vilket scenarier som är det bästa samt det sämsta. I en riskanalys ska istället interna 

och externa risker identifieras. När listan över risker är färdig ska det utredas vad sannolikheten 

är samt vilka konsekvenser som de olika händelserna leder till. Därefter behöver det finnas 

möjliga lösningar för varje risk som kan minimera att den blir verklig och kostnaden för det bör 

anges. Sista steget är att utvecklingen ska följas upp.  

 

Piyatrapoomi et al. (2004) undersöker vilken praxis det finns för beslut under osäkerhet när det 

kommer till investeringar i infrastrukturprojekt. Studien kom fram till att många europeiska 

länder använder scenarier för att undersöka effekten av risker och osäkerhet i projekt-

investeringar. Många analytiker hävdade att scenarier inte förutspår vad som kommer att hända 

utan scenarier visar bara vad som kan hända med givna alternativ. 

 

Investeringsbeslut fattas under osäkra förhållanden om resultatet inte är känt på förhand och 

leder till att de kassaflöden som används i beräkningarna utgör en risk. Vid investeringsbeslut 

behövs det en förståelse för risker för att förstå vilka konsekvenser som besluten kan leda till 

(Lefley, 1997). Denna studie vill bidra med större förståelse och kunskaper för vilka osäkerheter 

som uppkommer vid kalkylering av investeringar. Det erhålls genom att fråga de undersökta 

kommunerna vilka osäkerheter som de står inför i sina investeringskalkyler och hur dessa 

hanteras. 

 

3.7 Summering – kalkyler i kommunal verksamhet  
Utifrån ovan avsnitt blev det tydligt att investeringskalkyler i den offentliga sektorn står inför 

många utmaningar och osäkerheter som kan hanteras på flera olika sätt. För att uppfylla syftet 

har en modell skapats av de ovan genomgångna områdena. Valet av kalkyler vid 

investeringsprocessen i kommunala verksamheter bör beakta ett flertal faktorer (Figur 6). Då 

syftet med studien är att analysera hur och varför vissa kalkylmetoder används samt hur 

osäkerheter som uppkommer vid kalkyleringarna hanteras krävs det teorier från tidigare 

forskning. Några teorier har presenterats i de föregående avsnitten som grundar sig i forskning 

och litteratur. Kommunernas intressenter har krav och kriterier som bör tas med i 

kalkyleringarna och investeringar bör inte göras ifall dessa krav inte kan uppnås (Alpenberg & 

Karlsson, 2005). Det finns däremot svårigheter att beakta alla intressenter då investeringarnas 

syfte inte är att skapa intäkter utan att generera samhällsnytta (Fjertorp, 2010). Målet med 

investeringen är därmed en annan faktor som måste beaktas under investeringsprocessen. Då 
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olika investeringar har olika syften och mål bör investeringarna delas in i kategorier för att 

särskiljas och därmed blir hanteringen av projekten enklare (Alpenberg & Karlsson, 2005). En 

annan faktor vid investeringar är därmed klassificeringen som bidrar till vilken kalkylmetod 

som ska användas för att få den mest rättvisa bilden (SKR, 2018). Ytterligare en aspekt vid 

investeringskalkylering är kvalitativa aspekter såsom samhällsnytta, behov, sociala perspektiv 

samt för- och nackdelar är exempel på andra faktorer som bör tas med i beräkningen 

(Alpenberg, 2019; Fjertorp, 2010; SKR, 2018).  

 

Det finns ett flertal investeringskalkyler som kommunala verksamheter kan använda sig av och 

det är upp till verksamheterna själva att bestämma vilken som är mest lämplig. Det kan finnas 

interna regelverk och rutiner för verksamheterna att använda sig av men det finns inget 

tvingande regelverk att följa (Eliasson & Norelid, 2005). De fyra vanligaste kalkylmetoderna 

enligt forskningen är nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och payback-

metoden. Dessa metoder används både i den privata och offentliga sektorn. Nuvärdeskalkyler 

visar om en investering är lönsam eller inte genom att diskontera framtida in- och utbetalningar 

för att sedan jämföras med grundinvesteringen och avkastningskravet (SKR, 2018). 

Annuitetsmetoden består av grundinvesteringen, en del av restvärdet samt avkastningskravet 

som är diskonterad till nuvärde. Dessa delas sen in i årliga betalningar och om investeringen 

ska vara lönsam krävs det att summan är lika med grundinvesteringen eller högre (Andersson 

& Greve, 2017). Internräntemetoden fokuserar däremot på vilken investering som ger högst 

avkastning. Den beräknade internräntan jämföras med kalkylräntan, är internräntan högre är 

investeringen lönsam. Den sista metoden som kommunala verksamheter har möjlighet att 

använda är payback-metoden. Det som beräknas i metoden är återbetalningstiden och den 

investeringen med lägst återbetalning bör göras (Andersson & Greve, 2017). Syftet med studien 

är att undersöka hur och varför vissa specifika kalkylmetoder används. Det är därmed av 

intresse att undersöka ifall dessa fyra mest använda metoderna används i kommunala 

verksamheter och iså fall på vilket sätt.  

 

Enligt Bock & Trück (2011) utvecklas världen kontinuerligt vilket gör att osäkerheter kring 

investeringskalkylerna uppstår. För att minimera dessa osäkerheter och så inte fel beslut tas i 

kommunala verksamheter måste andra analyser medtas. Eliasson & Norelid (2005) tar upp att 

det finns en modell som delar in kalkylen i en känslighetsanalys och en riskanalys. Det krävs 

att kommuner använder sig av dessa analyser för att på så sätt vara mer säker på att rätt beslut 
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tas. Trots detta finns det ändå en risk att fel beslut tas vid investeringar då framtiden är oviss 

(Ljung & Högberg, 1996).  

 

Genom att dela upp kommunala investeringar i olika steg eller faser kan processen ses ur två 

olika perspektiv, antingen som processorienterad eller beslutsorienterad. Bower (1970) 

förklarar att den processorienterade investeringen fokuserar på vilket mål eller syfte 

investeringen har och Fjertorp (2010) utvecklar det genom att dela in investeringen i kategorier 

eller klasser. På så sätt är det enklare att definiera vilka kalkylmetoder som bör användas, hur 

de används och varför. Vid den beslutsorienterade investeringen ses allt mer från ett finansiellt 

perspektiv där kalkylen står i fokus (Ljung & Högberg, 1996; Alpenberg & Karlsson 2005). 

Kalkylerna används som beslutsunderlag för att underlätta bedömningen av investering. 

Oavsett vilket perspektiv som används i kommunala verksamheter så är kalkylen viktig men 

får olika utrymmen beroende på vilken investering som ska göras och vad målet är med den. 

Val av kalkyl i kommunala verksamheter grundar sig i vilket beslut som ska tas eller vad för 

karaktär investeringen har (SKR, 2018).  

 

Figur 6 

Kalkyler och osäkerheter.  
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4. Metod  
I följande avsnitt kommer den forskningsansats som har använts i studien att presenteras. Det 

börjar med en introduktion av den hermeneutiska och explorativa forskningsstrategin och 

därefter beskrivs forskningsansatsen som är deduktiv och avslutningsvis presenteras den 

vetenskapliga metoden som är kvalitativ. Avsnittet efter beskrivs den empiriska metoden där 

valet landade på intervjuer som forskningsdesign för att få en djupare förståelse. Urval, 

genomförande, samt analys av empirin blir avslutningen på kapitlet. 

 

4.1 Forskningsansats 
Det hermeneutiska förhållningssättet har valts i denna studie eftersom syftet är att få en 

förståelse för hur och varför specifika kalkylmetoder används. Vid den typen av studier är 

hermeneutik mest lämpligt då det anses vara av den tolkande och förstående karaktären (Lind, 

2019). Det andra förhållningssättet kallas positivism och handlar om att förklara hur något är 

(Bell et al., 2019). Studien är även explorativ, det vill säga en utforskande studie. En explorativ 

ansats används när det finns begränsat med kunskap om ett fenomen. Den empiriska data som 

samlats in i studien ligger i fokus och är avgörande för den riktning som studien sedan tar 

(Jacobsen, 2002). Då syftet är att få information angående kalkyler och osäkerheter inom 

kommunala verksamheter utforskas ett område som till stor del är outforskat och därmed är 

studien av explorativ karaktär.  

 

En induktiv ansats förknippas enligt Bell et al. (2019) med kvalitativa studier och en deduktiv 

ansats förknippas mer med kvantitativa studier. Med en induktiv ansats menas att teorin är 

resultatet av forskningen och studien utgår från data som samlas in i tidigt skede. En deduktiv 

studie utgår från en teori och bildar hypoteser utifrån vad teorin säger. Därefter samlas data in 

och hypoteserna kan antingen bekräftas eller förkastas.  Det går också att kombinera de båda 

ansatserna vilket kallas abduktion (Bell et al., 2019). Denna studie har en deduktiv ansats trots 

att det är en kvalitativ studie. Genom att studien utgår från en teoretisk referensram som består 

av intressentteorin samt tidigare forskning inom området för investeringskalkyler så är en ren 

induktiv ansats inte möjlig. Med hjälp av den teoretiska referensramen har en modell skapats 

som utvärderas genom intervjuer för att sedan appliceras i analysen. 

 

4.2 Metodval   
Som tidigare nämnts finns det större kunskap om hur begreppet kalkyl används i den privata 

sektorn samtidigt som det är mer outforskat inom den offentliga sektorn. Eftersom syftet är att 
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utforska investeringskalkylering inom den offentliga sektorn och då det finns begränsad 

kunskapen gör det svårt att undersöka det kvantitativt. Följaktligen är det mer logiskt med en 

kvalitativ studie för att skapa förståelse på ett djupare plan samt kunna besvara mer komplexa 

frågor i studien. Bell et al. (2019) menar att en kvalitativ studie kommer djupare in på ämnet 

och kan besvara mer komplexa problem. Ahrne & Svensson (2015) beskriver den kvalitativa 

metoden som ett sätt att öka kunskapen inom samhälleliga fenomen. Det ger en ökad förståelse 

när de människor som är en del av fenomenet, till exempel de som arbetar inom en viss 

verksamhet, får komma till tals och beskriva sin syn på det som undersöks. Den kvalitativa 

forskningsstrategin hjälper studien att beskriva fenomenet och sätta det i ett sammanhang. 

Metoden ger också en möjlighet till flexibilitet eftersom studien skildrar den verklighet som 

blir beskriven av de personer som kommer till tals (Bell et al., 2019). 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara för subjektiv eftersom forskaren behöver tolka 

någon annans ord. Det finns också kritik för att kvalitativ forskning inte går att generalisera 

eller replikera. En ytterligare kritik handlar om kvalitativ forskning har brist på transparens 

(Bell et al., 2019). För att minska subjektiviteten har vissa intervjuer genomförts av två personer 

från samma kommun samt att materialet har tolkats på var sitt håll för att sedan stämts av 

tillsammans. Resultaten av kvalitativa studier kan ofta inte generaliseras men det är inte heller 

syftet med kvalitativa studier. Denna studie vill skapa en förståelse för hur och varför specifika 

kalkylmetoder används i de fyra utvalda kommunerna och läsaren får en inblick i de problem 

som kan uppstå och hur problemen hanteras i de undersökta kommunerna. De 

semistrukturerade frågorna gör att studien är svår att replikera. Om studien skulle göras om så 

skulle resultatet kunna bli annorlunda beroende på hur frågorna ställs och vilka som blir 

intervjuade. Trots att studien är svår att replikera så är resultaten fortfarande relevanta eftersom 

studien belyser de svårigheter som intervjupersonerna upplever i den kontext som studien 

verkat i. För att öka transparensen har studiens olika steg genomgående blivit dokumenterade 

vilket ger läsaren en inblick i hur de olika valen gick till. 

 

4.2.1 Kriterier  
Lincoln & Guba (1985, refererat av Bryman et al., 2019) tar upp att det finns fyra 

trovärdighetskriterier som kan bedöma kvalitén i en kvalitativ studie: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Om studien är tillförlitlig så betyder det att 

resultaten som forskningen lett till är sannolika. När studien kan appliceras i en annan kontext 

eller samma kontext fast i en annan tidpunkt besitter studien en överförbarhet. En studie är 
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pålitlig om den går att upprepa och konfirmering uppnås om studiens resultat inte påverkats av 

personliga värderingar. 

 

Tillförlitligheten i denna studie höjs av att två personer per kommun har intervjuats vilket gör 

resultaten mer sannolika. Däremot undersöks endast fyra kommuner vilket är ett lågt antal som 

kan påverka tillförlitligheten negativt. Överförbarheten är svår att bedöma och det är inte säkert 

att studien skulle ge samma resultat om den genomfördes på andra kommuner. Eftersom 

studiens alla steg är dokumenterade och den teoretiska referensramen är genomarbetad borde 

studien kunna upprepas och därför anses pålitlig. Intervjuguiden är tydlig, dock är frågorna 

semistrukturerade vilket innebär att vissa följdfrågor som ställts inte finns med. De 

semistrukturerade frågorna skulle kunna påverka studiens pålitlighet negativt. För att minimera 

att resultatet inte påverkats av personliga värderingar har de intervjuade fått möjlighet att se hur 

deras svar har tolkats och därmed kunnat revidera om något blivit fel. 

 

4.3 Litteraturöversikt 
Datainsamlingen till den teoretiska referensramen har skett via litteratur, vetenskapliga artiklar, 

samt webbsidor. Litteraturen har funnits i biblioteket på Högskolan i Kristianstad medan 

webbsidorna har hämtats från Google. De vetenskapliga artiklarna har samlats in genom 

Högskolan i Kristianstads databaser såsom summon och Google scholar och har varit den 

främsta informationskällan. Författarna har lagt stor vikt vid att finna relevanta och 

informationsrika artiklar för att få en djupare förståelse för det valda ämnet. De vetenskapliga 

artiklarna har bidragit till att andra informationskällor har samlats in genom referenser. Stöd 

från handledare och andra deltagare har gjort att tips angående källor har mottagits. De främsta 

sökorden i databaserna har varit investeringar, investeringsprocessen, offentliga verksamheter, 

kommuner, kalkylmetoder, osäkerheter och offentliga investeringar.  

 

4.4 Intervjuer  
Valet av undersökningsdesign landade på intervjuer. Valet grundar sig i att intervjuer lämpar 

sig bäst att använda på studier som är småskaliga och där forskningsfrågorna som ska besvaras 

är komplexa. Intervjuer är också lämpligt eftersom studien vill förstå ett fenomen på djupet och 

där erfarenheter och åsikter är viktiga aspekter (Denscombe, 2017). Intervjuer tillför en unik 

bild av erfarenheter och upplevelser som bara intervjupersonerna kan förmedla. Enligt Lind 

(2019) är intervjuer ett samtal som har någon form av syfte. De personerna som intervjuades 

förväntades ha kunskap om det fenomen som studeras. Författarna la även stor vikt vid att 
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respondenterna skulle känna sig bekväma och på så sätt öppna upp sig mer. För att få ett ökat 

utrymme för flexibilitet valdes semistrukturerade frågor. Det innebär att det rätt specifika ämnet 

återfinns i en intervjuguide men att det finns stort utrymme att gå utanför guiden och ställa 

följdfrågor under intervjuns gång (Bell et al., 2019). Författarna använde sig av en intervjuguide 

under intervjuerna men den följdes inte slaviskt eftersom det dök upp följdfrågor under 

intervjuernas gång (Bilaga 1). Till exempel gavs möjligheten att se vissa kommuners 

investeringskalkyler vilket gav upphov till fler frågor. Holme & Solvang (1997) menar att 

följdfrågor är en viktig del vid semistrukturerade intervjuer. De frågorna som har ställts under 

intervjun har berört mål, investeringsprocessen, kalkyler och osäkerheter vid investeringar i den 

offentliga sektorn.  

 

Svagheten med intervjuer anses vara att det endast ger en begränsad bild av fenomenet och att 

det finns risk att personen som intervjuas har syften som inte överensstämmer med det som 

intervjuaren har tänkt sig (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna i studien har haft olika 

karaktär. I en kommun intervjuades två personer med olika arbetstitlar individuellt. De kunde 

därför svara på frågor som utgick från samma intervjuguide men deras olika erfarenheter gav 

studien olika vinklar. I en annan kommun intervjuades två personer med olika arbetstitlar 

gemensamt vilket medförde att de kunde hjälpas åt att besvara frågorna utifrån sina olika 

kompetenser. I två kommuner genomfördes en intervju med en person. Eftersom intervjuerna 

har genomförts av olika antal personer med olika befattningar per kommun kan resultatet se 

annorlunda ut. De intervjuade personerna har angivit information utifrån både deras egna 

perspektiv och avdelningens perspektiv. Trots att en kommun blev intervjuad tillsammans kan 

svaren på frågorna se annorlunda ut. Styrkan med att intervjua person med olika befattningar 

är att resultatet blir bredare och att frågorna kan ses från olika perspektiv. Svagheten med att 

inte intervjua personer med samma befattning är att analysen av resultatet kan bli för brett och 

att inget generellt svar kan anges. Det blir därmed svårigheter att besvara och tolka 

forskningsproblemet.  

 

Jacobsen (2002) menar att intervjuer kan ske både ansikte mot ansikte och via telefon. Under 

rådande omständigheter, då världen lider av en pandemi, har intervjuerna skett via datorn och 

det program som har använts är Microsoft Teams. Det valet gjordes eftersom videointervju ger 

möjlighet till att se kroppsspråket på den intervjuade och därmed går det att avgöra om en 

person exempelvis skulle se förvirrad ut vilket inte är möjligt vid en telefonintervju (Bell et al., 

2019).  
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Enligt Bell et al. (2019) bör intervjuer inte vara för kortvariga då informationen sannolikt 

kommer vara oanvändbar. Frågorna i intervjuguiden utformades för att få en så djup och 

detaljerad bild som möjligt över kommunernas mål, investeringsprocess, kalkyler och 

osäkerheter. Intervjuerna beräknades ta cirka 60 minuter men i slutändan tog intervjuerna från 

22 minuter till 48 minuter vilket gav ett genomsnitt på cirka 40 minuter (Tabell 2). Trots att 

vissa intervjuer genomfördes på långt under 60 minuter ansågs tiden ändå lagom för att få de 

svar som krävdes för studiens syfte. 

 

Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna analyseras och sammanfattas i efterhand. Lind 

(2019) menar att dokumentation av intervjuer är av stor betydelse för att kunna gå tillbaka i 

efterhand och analyser vad som sagts. All information som har framkommit under intervjuerna 

är svårt att memorera och därmed kan en inspelning underlätta för analysering av empirin då 

materialet kan gås igenom flera gånger efteråt. Inspelningar är en fördel enligt Bell et al. (2019) 

då detaljerad information och citat kan fångas upp. En nackdel med att spela in är att de 

involverade personerna kan hålla tillbaka med svaren och åsikterna. Efter noga övervägande 

anses fördelarna vara fler än nackdelarna och därmed valdes intervjuerna att spelas in. Innan 

intervjuerna genomfördes fick respondenterna godkänna att de blev inspelade genom ett 

samtycke som författarna hade skickat ut i god tid innan den avtalade tiden. I samtycket 

framgick det även att intervjupersonerna skulle anonymiseras i undersökningen. Alla 

inspelningar skedde genom författarnas mobiltelefoner. Efter intervjuerna transkriberades 

materialet och sorterades in i kategorier som har baserats på modellen som utvecklats utifrån 

den teoretiska referensramen för att få en mer strukturerad empiri vilket underlättade 

analysarbetet (Figur 6). 

 

4.4.1 Intervjuguide  
En intervjuguide användes för samtliga intervjuer (Bilaga 1). Frågorna i guiden utformades 

semistrukturerat och möjliggjorde intressanta följdfrågor och omformuleringar till de frågor 

som ställdes (Bell et al., 2019). Strukturen i intervjuguiden följde den modell som presenteras 

i Figur 6 för att inte missa att täcka alla de aspekter som studien har haft för avsikt att undersöka. 

Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor till de personer som intervjuats för att kunna skapa 

en bild av vem personen är som har blivit intervjuad. I analysen har bakgrundsfrågorna 

möjliggjort en viss tolkning av de svar som kommit fram genom de olika individerna. Efter de 

inledande frågorna följde ett antal frågor som handlade om kommunens investeringskalkyler 
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för att få en uppfattning om hur kalkyler används i respektive kommun. De intervjuade bads 

sedan att berätta om hur deras investeringsprocess går till, om investeringarna delas in i 

kategorier, hur viktiga kalkylerna är i processen samt den intervjuades roll i 

investeringsprocessen. Frågor om kommunernas investeringsprocess var relevant för studien 

för att få en helhetsbild men även för att få en inblick i vilken roll som kalkylerna innehar. När 

frågorna om investeringsprocessen hade besvarats följde några frågor om osäkerheter där de 

intervjuade fick ge exempel på osäkerheter samt berätta hur dessa osäkerheter hanteras och om 

osäkerheterna fångas upp i kalkylerna. För att kunna uppfylla syftet med studien var det relevant 

att ställa frågor om osäkerheter. Intervjuerna avslutades med frågor om investeringar såsom 

målet med investeringar, vilka de främsta intressenterna är, om intressenterna har något 

inflytande samt om kommunerna har anammat NPM. Frågorna hade sin relevans i att undersöka 

om dessa faktorer hade någon påverkan på hur kalkyler används i de olika kommunerna.  

 

4.4.2 Urval   
Enligt Lind (2019) baseras urvalet vid en kvalitativ forskning av vilket fenomen som ska 

studeras. Då syftet med forskningen ligger på ett specifikt antal enheter krävs det personer som 

har rikligt med information som är relevant för analysen. Då forskningen fokuserar på 

kommunala verksamheter krävs det att personer som arbetar inom området intervjuas. 

Författarna har använt sig av snöbollsurval som Bell et al. (2019) beskriver som en slags 

urvalsprocess.  Processen har börjat genom att söka upp mailadresser till ansvariga över 

ekonomiavdelningen på fyra olika kommuners hemsidor. Därefter har ett mail med relevant 

information skickats till den ansvariga personen (Bilaga 2). Av de fyra kommunerna var det 

endast Kommun D som svarade att de ville medverka i undersökningen. Då responsen var dålig 

skickade författarna ut mail till 22 andra kommuner. Det var under den processen som Kommun 

A, B och C svarade att de ville medverka. Ekonomichefen på kommunerna vidarebefordra 

mailet till de personer som var mest lämpliga för att utföra intervjun. Därmed blev det en 

rullande effekt på urvalet av respondenter. Personerna som har medverkat i undersökningen har 

olika befattningar. Dessa befattningar är controller, förvaltningschef, mark- och 

exploateringschef, fastighetssamordnare och fastighetschef (Tabell 2). Det personerna har 

gemensamt är att alla ansvarar för kalkylerna av investeringar i materiella anläggningstillgångar 

i respektive kommun. Kontakten har fortsättningsvis skett med de respondenter som har 

medverkat i intervjuerna då uppbokning av tid via Microsoft Teams har skett samt utskickning 

av samtycke för inspelning har gjorts.  
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Tabell 2. 

Sammanställning av intervjuer.  

Namn Befattning Antal 

minuter 

Intervjuformat Datum 

Kommun A 

 

Controller 47 min Teams-video 3/5–2021 

Kommun A 

 

Förvaltningschef 47 min Teams-video 3/5–2021 

Kommun B 

 

Mark & exploateringschef 24 min Teams-video 4/5–2021 

Kommun C 

 

Fastighetssamordnare 24 min Teams-video 5/5–2021 

Kommun D 

 

Controller 48 min Teams-video 7/5–2021 

Kommun D Fastighetschef 22 min Teams-video 7/5–2021 

 

 

4.5 Analys av empiri 
Enligt Rennstam & Wästerfors (2015) bör det empiriska materialet sorteras för att få en lättare 

förståelse för innehållet. Transkriberingen av intervjuerna ser prydliga och lätthanterliga ut men 

för att få en bättre struktur har författarna sorterat ut befintliga kategorier. Innan författarna 

började med analysen transkriberades samtliga intervjuer för att sedan summera den väsentliga 

informationen i kapitel 5. Strukturen för summeringen är baserat på den teoretiska 

referensramen. Därefter har författarna analyserat det empiriska materialet mot den framställda 

modellen i kapitel 3 (Figur 6). För att göra analysen enklare och mer strukturerad har empirin 

delats in i kategorier utifrån den specifika modellen.  Författarna har kodat den empiriska texten 

med hjälp av olika färger som har representerat delarna i modellen vilket är mål, klassificering, 

investeringsprocess, regelverk, krav och kriterier, kalkyler, tekniker samt kvalitativa aspekter. 

Orden eller meningarna som har plockats ut från empirin har sedan summerats i tabeller, en för 

varje kommun (Bilaga 4). För att öka trovärdigheten av materialet gjorde författarna analysen 

av materialet separat för att sedan diskutera vilka likheter och skillnader de hade funnit. Det 

gjorde analysen mer djupgående och det blev en diskussion angående resultatet. Genom att dela 

in empirin i olika färger samt sammanställa det i tabeller gjorde att analysen blev enklare att 

utföra och att texten blev lättare att bearbeta. Däremot var det svårigheter att finna vissa 

kategorier såsom process eller beslutsorienterad. Det var svårt att tolka empirin utifrån den 

kategorin.  Kodningen och kategoriseringen var en viktig första del i analysen för att sedan 

kunna gå vidare och förstå hur och varför specifika kalkylmetoder används i den offentliga 
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verksamheten samt vilka osäkerheter som uppkommer vid kalkyleringar. Tabellerna ger även 

läsaren en tydlig överblick och sammanfattning av vad de olika intervjuade personerna har sagt. 

 

I studien används tre olika dokument, en investeringskalkyl som används i Kommun C (Bilaga 

3), en investeringskalkyl samt en komponentuppdelning som delades via Teams under första 

intervjun i Kommun D. Dokumenten används i studien som exempel på hur en 

investeringskalkyl och komponentuppdelning kan se ut i en kommun. Dokumenten ger en 

praktisk förståelse för hur det ser ut i verkligheten.  

 

4.5.1 Etiska övervägande  
Etiska överväganden är en väsentlig del av forskningsprocessen som återkommer flera gånger 

under studiens gång (Bryman et al., 2019). Diender & Grandall (1978, refererat av Bryman et 

al., 2019) har brutit ner de återkommande problemen för etiska principer i fyra områden. Första 

området tar upp ifall deltagaren i studien kan komma till skada på något sätt, andra området tar 

upp bristen på informerat samtycke, tredje området är integritetskränkning och fjärde området 

behandlar om deltagarna bedras genom att inte få tillräcklig information om vad studien 

egentligen går ut på.  

 

Genom att genomgående tänka på och förhindra uppkomsten av de ovanstående fyra områdena 

så har denna studie minimerat etiska problem. För att förhindra att någon deltagare kom till 

skada av studien var alla deltagare anonyma genom att inga namn, arbetsplats eller andra 

uppgifter framgick. På så sätt kan ingen deltagare identifieras. Alla deltagare som tackat ja till 

att medverka fick ett dokument med information om studien, deras anonymitet, inspelning av 

intervju och kontaktuppgifter till de ansvariga. Det framgick också av dokumentet att deltagaren 

när som helst kan välja att återkalla sitt samtycke. Dokumentet med samtycket skrevs på av 

deltagarna och lämnades till författarna före intervjuerna. Alla deltagare fick också möjlighet 

att ta del av sin transkribering för att minska risken för att något missuppfattats. 
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5. Empiri 
Empirikapitlet har sin utgångspunkt i de intervjuer som genomförts på de fyra olika 

kommunerna. Kapitlet är uppdelat med underrubriker i vilka empirin presenteras för respektive 

kommun.  

 

5.1 Kommun A 
Kommun A är en liten kommun i södra Sverige med cirka 7 500 invånare. Det genomfördes en 

intervju med två personer som tillsammans hjälpte till att svara på frågorna. I början av intervjun 

kom det fram att intervjuperson A har en befattning sedan snart två år tillbaka som 

förvaltningschef på teknik-och serviceförvaltningen på kommunen. Intervjuperson B har jobbat 

som controller i knappt ett år på tekniska förvaltningen samt har hand om plan och 

byggförvaltningen. Som controller gör intervjuperson B uppföljningar med prognoser, bokslut, 

räknar på investeringar och annat allmänt som kan komma upp däremellan. Intervjuperson A:s 

uppgift är att leda förvaltningen och förklarar sitt jobb med att hen är spindeln i nätet som måste 

hålla reda på alla trådarna. Ingen av intervjupersonerna har jobbat inom samma befattning i den 

privata sektorn. Intervjuperson A har tidigare jobbat som kock och intervjuperson B har jobbat 

inom statlig verksamhet. 

 

5.1.1 Investeringsmål 
De investeringar som genomförs i kommunen har olika mål. Det finns funktionsmål som 

innebär att exempelvis byggnaden som byggs ska kunna upprätthålla en funktion som den är 

ämnad till. Det finns också verksamhetsmål som exempelvis att byggnaden ska bli mer 

energieffektiv. Sedan finns även de politiska målen som måste vägas in och hanteras. De 

främsta intressenterna vid investeringarna är kommuninvånarna därefter kommer politiker och 

sedan kommer företagen. Kommuninvånarna har inflytande över investeringarna genom 

demokratin som skapar de politiska målen. I bakgrunden finns det dock lagar som innebär att 

kommunen kan genomföra de investeringar som ser till den stora massan även om enskilda 

individer misstycker. Samtidigt är investeringsbesluten svåra och på frågan om de aldrig är 

rädda att ta fel beslut svarar intervjuperson A att det är dem hela tiden. De känner överskådligt 

till begreppet NPM men säger att deras kommun inte har anammat styrformer som främst 

förknippas med den privata sektorn. Intervjuperson A förklarar att graden av NPM kan handla 

om vad kommunen har för politiskt styre. 
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5.1.2 Investeringsprocess 

Investeringsprocessen börjar med ett behov från verksamheten och förvaltningschefen lyfter 

upp behovet i olika forum, exempelvis lokalförsörjningsgruppen. Idéerna kan också gå upp till 

en politisk nämnd som kan ställa sig bakom beslutet. Därefter skickas förslagen upp till 

kommunstyrelsen som tar beslut i vad som ska prioriteras. När beslutet är taget kan förstudien 

ta fart där investeringen planeras i mer detalj och vad det ungefär kan kosta att genomföra 

investeringen. Det presenteras sedan igen för politikerna där kommunfullmäktige tar beslut om 

investeringen ska genomföras eller inte. De kategoriseringar av investeringar som kommunen 

konkret gör, förutom att de delas in på förvaltningsnivå, är om investeringen är 

skattefinansierad eller ej skattefinansierad. Kalkylen lyfts upp som en viktig del i 

investeringsprocessen för utan en kalkyl finns inga förutsättningar för att kunna genomföra 

några investeringar alls. Som förvaltningschef är intervjuperson A involverad i 

investeringsprocessen från A till Ö. Rollen består i att presentera de behov som finns och bolla 

idéerna med politikerna och andra förvaltningar. Intervjuperson B beskriver sin roll i form av 

controller som den person som håller i pengarna och kommunicerar ner i organisationen om 

hur det ser ut rent ekonomiskt 

 

5.1.3 Investeringskalkyler  
Vid beräkning av investeringar i Kommun A så är det viktigt för kommunen att få fram vad 

investeringen innebär för kvalité eller funktion och att därefter baka in det i den ekonomiska 

bilden för att kunna underbygga ett argument. Även driftanalyser lyfts upp som en viktig faktor 

för investeringar eftersom det är viktigt att kunna bära den kostnaden som uppstår i form av 

drift. Inom kommunen finns en lokalförsörjningsplan och olika styrdokument som används för 

att bygga planer och i vilka intervaller som de behöver bygga ut exempelvis en lekplats eller 

asfaltera om en väg. Det görs också besiktningar efterhand för att se var behovet finns. Det är 

viktigt för kommunen att underhålla anläggningstillgångar för att inte riskera att få en skuld. 

Intervjuperson A uttrycker att: ”de flesta kommuner idag arbetar med både asfaltsskuld och en 

VA-skuld i form av att man inte byter ut rören i marken till exempel i den takt man bör göra för 

att man ska klara av att underhålla det fullt ut”. De prioriteringar som läggs in i 

lokalförsörjningsplanen presenteras för politikerna som i sin tur kan ha helt andra prioriteringar. 

I denna process spelar kalkylen en stor roll samtidigt som de involverade personerna inte vill 

stirra sig blinda på kostnaden utan istället vill se helheten. Av nuvärdesmetoden, 

internräntemetoden, annuitetsmetoden och payback-metoden så använder Kommun A främst 

annuitetsmetoden om någon av metoderna ska väljas. De tittar på annuiteter för att se vad det 
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kostar att vänta med en investering några år eller om det bästa är att genomföra investeringen 

nu. Deras investeringar drivs dock främst av behov samt efterfrågan och mindre av kalkyler. 

När det kommer till uppföljning gör alltid Kommun A en revision på om de uppnådde målet 

med investeringen. Men det görs ingen riktig genomgång av siffrorna då det saknas resurser för 

att arbeta så noggrant. Eftersom kommunen inte har något vinstsyfte ska investeringar helst inte 

leverera ett plusresultat. Om investeringen ändå har ett plusresultat kan det antyda att uppdraget 

med att fullfölja alla funktioner inte har fullföljts. Vid minusresultat är det läge att analysera 

vad det beror på och så länge det finns en god grund till varför så kan politikerna acceptera ett 

minusresultat. 

 

5.1.4 Osäkerheter 
För att beskriva vilka osäkerheter som kan uppkomma vid en investering tar intervjuperson A 

upp ett exempel på att bygga ut ett äldreboende där de arbetsmiljötekniska förutsättningarna i 

byggnaden inte går att hantera om inte hela byggnaden byggs om. Två upplägg presenterades 

varav det ena innebar att en flygel byggs först för att i ett senare skede ha möjlighet att bygga 

en flygel till om det skulle behövas. Det innebär dock att etableringskostnaden blir högre 

eftersom den kostnaden kommer två gånger. Enligt befolkningsprognoserna finns endast behov 

av en flygel på lång sikt. Osäkerheteten landar i att kommunen inte vill riskera att stå utan 

lägenheter då det inte går att förutspå framtiden. För att fånga upp osäkerheter i investeringar 

har kommunen en post i sina kalkyler som heter oförutsägbara händelser. Kommun A jobbar 

också med konsulter och liknande där de tillsammans sätter sig ner och ritar och går igenom 

alla frågor. Det innebär en större initial kostnad men det förekommer inte lika många 

osäkerheter på grund av den fungerande kommunikationen som kan arbeta bort olika 

överraskningar.  

 

5.2 Kommun B 
Kommun B är en någorlunda stor kommun med cirka 29 000 invånare och är belägen i södra 

Sverige. Enligt (SKR, 2021e) klassas Kommun B som en mindre stad då invånarna överstiger 

15 000 stycken men understiger 40 000 stycken. Personen som blev intervjuad på kommunen 

är mark- och exploateringschef och har haft den befattningen i fyra år. Intervjupersonens ansvar 

och arbetsuppgifter består i att leda Kommun B:s exploateringsprojekt och investeringsprojekt 

genom att ansvara för om- och tillbyggnationer av fastigheter samt att hjälpa både nya och 

gamla företag att etablera sig i området. Hen har även ansvar över till exempel köp och 

försäljning av mark, arrenden och är även behjälplig vid vatten- och avlopps utbyggnader. 
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Intervjupersonen menar att “det är rätt så blandat och att det brukar bli så i de små kommunerna, 

att man gör väldigt mycket inom varje enhet”. Personen har inte arbetat inom den specifika 

befattningen innan men har däremot erfarenhet inom lantmäteri och exploatering så området är 

inte helt nytt för hen.  

 

5.2.1 Investeringsmål 
Investeringarna som görs i Kommun B har olika mål. Dels är det de kommunala 

kärnverksamheternas mål vilket är till exempel att det ska finnas skolor, vägar och bra 

anläggningar. Därefter finns det mål som är att de befintliga lokalerna som finns ska utvecklas 

och förbättras. När det kommer till exploateringsprojekt är målet att det ska finnas mark och 

områden för företag att bruka. Oavsett vad som ska göras är däremot det huvudsakliga målet 

att utveckla kommunen till det bättre. De främsta intressenterna för kommunen är invånarna 

samt företagen som lever och arbetar på platsen och därmed behövs det lokaler, infrastruktur 

och service som fungerar. Påverkan från intressenter borde däremot vara högre enligt den 

intervjuade personen. Den intervjuade personen menar att inställningen på Kommun B är lite 

svår att förändra och att själva kommunen gör lite som den själv vill. Det finns en stor avsaknad 

av att låta invånarna själva få påverka vad som ska investeras i kommunen.  

 

New public management är något Kommun B har börjat anamma under det senaste året. Den 

intervjuade personen menar att kommunalrådet har börjat arbeta mer mot ett företagsmässigt 

perspektiv istället för att vara en ren förvaltarkommun och på så vis drivs kommunen mer 

framåt och vill utvecklas. Den intervjuade personen förklarar att det nya perspektivet kan bero 

på det politiska styret.  

 

5.2.2 Investeringsprocess  
Investeringsprocessen börjar med att en idé uppkommer från en part vilket kan vara vem som 

helst eller vad som helst inom verksamheten. Den intervjuade personen menar att det finns ett 

flertal ingångar och att det kan till exempel vara en detaljplan, att en politiker vill införa något 

eller att en verksamhet har en idé. Processen ser däremot likadan ut för allihopa. Efter att idén 

har kommit upp ska investeringen beräknas genom kalkyler samt planeras. Kalkylerna har en 

stor påverkan då de används som beslutsunderlag och efterfrågas allt oftare i detalj. Det har 

däremot funnits en avsaknad när det kommer till kalkyler från ett historiskt perspektiv men då 

allt fler parter efterfrågar dem så har det blivit ett krav för att investeringen ska genomföras. Då 

investeringar oftast är stora projekt som löper under flera år måste den delas in i komponenter 

och olika potter för att få en enklare bild över hela processen. Detta görs för att få en överblick 
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på hela investeringens kostnader samt tidpunkten för när alla delar ska göras. På så sätt kan 

informationen kommuniceras ut till både kommunens invånare men även till alla involverade 

parter. Investeringen delas även in i olika kategorier och underkategorier för att kunna avläsa 

vad det är för sorts investering det handlar om, det kan till exempel vara mark eller byggnad.  

Därefter måste det delas in i en ännu mer detaljerad plan som till exempel gata, park, damm, 

tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. När den delen är identifierad delas investeringen in i 

komponenter som exempelvis tak, fönster, platta eller grus för ännu mer detaljer. När beslutet 

väl är taget från kommunfullmäktige och investeringen ska genomföras är investeringsmedlen 

uppdelade per år och per delprojekt men det kan ändras genom en uppdatering av 

budgetprocessen som sker varje år. När året är slut genomförs en undersökning från revisorerna 

men även internt hur långt investeringen har kommit, om det ligger inom ramarna för kostnaden 

och vad investeringen hitintills har bestått av. Allting bokförs även under årets gång för att få 

en enklare överblick. Kommunfullmäktige är den sista delen i processen som analyserar 

investeringen varje år för att godkänna att pengarna har använts till rätt saker.  

 

5.2.3 Investeringskalkyler  
Vid beräkning av investeringar används en egen kalkyl som ekonomiavdelningen på Kommun 

B har tagit fram specifikt till dem. Det är en förenklad kalkyl som endast tar upp ifall projektet 

går plus eller minus. Den intervjuade personen poängterar också att kalkylen används som ett 

beslutsunderlag men att politikerna har en tendens till att acceptera projekt fastän kalkylen visar 

på minus då intresset ligger i att genomföra investeringen ändå. Den intervjuade personen 

menar att det finns bättre kalkyler som borde användas och att Kommun B har börjat ta in andra 

metoder för att utveckla kalkylerna. Dessa nya metoder är mer detaljerade då den nuvarande 

kalkylen endast räknar på schablonsummor vilket gör att det kan bli stora differenser när det 

handlar om större och speciella ytor. Problem med kalkylerna kan då vara att dessa specifika 

områden kräver andra beräkningar och att schablonsummor inte räcker för att ge en rättvisande 

bild. Vid sådana tillfällen har Kommun B tagit in konsulthjälp för att komplettera kalkylerna. 

När det kommer till de fyra vanligaste metoderna inom kalkylering, vilka är nuvärdesmetoden, 

internräntemetoden, annuitetsmetoden samt payback-metoden förklarar den intervjuade 

personen att de använder sig av nuvärdesmetoden och payback-metoden allra mest när de 

beräknar projekten. Det viktigaste för den intervjuade personen när det kommer till val av 

kalkyler är att välja den kalkyl som är närmast sanningen. Då beslut fattas på grund av kalkylen 

bör den vara så sanningsenlig som möjligt så inga onödiga kostnader uppstår. Det finns inga 

regelverk eller styrdokument i Kommun B som säger att specifika kalkyler måste användas utan 
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det är fritt fram att välja. När det kommer till politiken krävs det inte att kalkylerna är så 

detaljerade eller tydliga men då alla kommuner blir granskade av revisorer varje år krävs det 

tydliga och välformulerade beräkningar. Den intervjuade personen har berättat att det har 

funnits ett problem med kalkyler från ett historiskt perspektiv och att det är idag extra viktigt 

med kalkyler som underlag för att resonemang angående beslut ska kunna understrykas. Något 

som det däremot finns brist på är efterkalkyler inom Kommun B. Den intervjuade personen 

menar att det finns men att de används inte särskilt ofta. 

  

5.2.4 Osäkerheter 
De osäkerheter som ofta kan uppkomma vid investeringskalkyler i Kommun B och som den 

intervjuade personen tar upp är markförhållanden vid byggnationer. Undersökningar görs i 

samband med beräkningarna men kostnader kan dyka upp under investeringens gång som varit 

oförutsägbara. Det kan vara föroreningar som de varit oförberedda på eller saneringskostnader 

som blivit högre på grund av mera jobb. Det är viktigt med tekniska undersökningar innan 

investeringarna görs men genom att vara förberedda räknas alltid en osäkerhetsfaktor in på 

mellan 15 och 20 procent som en post i kalkylerna. Den intervjuade personen förklarar att den 

osäkerhetsfaktorn har ökat successivt för varje år från 10 procent till 20 procent, vilket även det 

är nästintill för lite.  

 

5.3 Kommun C 
Kommun C är en ganska liten kommun med cirka 13 000 invånare och ligger i södra Sverige. 

Den intervjuade har en befattning som fastighetssamordnare vilket innebär att hen har hand om 

kommunens samtliga byggnadsbestånd. Ansvaret inom jobbet innebär att planera vad som ska 

ske med fastigheterna för att fastighetsbeståndet ska förbättras. För att matcha de behov som 

verksamheterna har krävs mycket kommunikation med de olika förvaltningscheferna. Den 

intervjuade berättar att hen jobbat som fastighetssamordnare i kommunen i två och ett halvt år. 

Tidigare har den intervjuade personen jobbat som byggprojektledare på en region och har ingen 

arbetserfarenhet från den privata sektorn. 

 

5.3.1 Investeringsmål 
Målet med investeringarna är att förbättra och effektivisera verksamheterna. En stor svårighet 

med projekten är att driften ofta måste vara i gång hela tiden. Skolorna stänger ner på 

sommarlovet men då har många entreprenörer även semester. Äldreboenden är väldigt svåra då 

där finns boende året runt som är störningskänsliga. De främsta intressenterna vid investeringar 

är förvaltningscheferna enligt den intervjuade personen. Förvaltningscheferna är drivande i 
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projekten och ansvarar för att det finns bra lokaler till respektive verksamhet. På frågan om 

kommunen har anammat NPM svarar den intervjuade att Kommun C har blivit mer 

affärsmässig sista åren. Kommun C har sett över hur de ska förvalta sina byggnader som de haft 

via deras kommunala bolag. Förvaltningen av byggnader kommer att gå tillbaka till kommunen 

för att kommunen vill att resultatet ska bli plus minus noll och ett bolag måste drivas med vinst. 

Fördelen med att Kommun C har blivit mer affärsmässig menar den intervjuade är att de inte 

bara kan göra som de vill utan det behöver kunna motiveras. 

 

5.3.2 Investeringsprocess.  
Investeringsprocessen börjar i augusti-september med att verksamheterna börjar diskutera och 

lämna önskemål om investeringar till sina chefer. Sedan går den intervjuade vidare med 

respektive förvaltningschef och försöker sålla samt begära förtydligande om det finns 

oklarheter. Framåt november blandas förvaltare in som ska komma med sina åsikter på 

underhåll och hitta de saker som kan samköras. Ska till exempel en entré byggas om så kanske 

taket kan bytas samtidigt. Efter det börjar kalkylarbetet på de projekt som valts ut som ska vara 

klart året efter i mars för att nämnderna ska kunna ta beslut i april-maj. Sedan tar 

kommunfullmäktige sitt slutgiltiga beslut i juni som gäller för nästkommande år. Under hösten 

kan sedan förberedelser ske med projektering och liknande. Investeringarna delas in i olika 

kategorier förvaltningsvis. Kommun C har fyra förvaltningar: utbildningsförvaltningen, kultur- 

och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. 

Investeringarna delas också in i de olika prioriteringarna låg, medel och hög. Den intervjuade 

förklarar att kalkylerna är väldigt viktiga i investeringsprocessen på så vis att de ligger till grund 

för om projekten ska genomföras. Även om exempelvis utbildningsförvaltningen har 

rangordnat sina projekt så ska det i sista skedet rangordnas tillsammans med 

socialförvaltningens projekt. Det kan leda till att tre av socialförvaltningen projekt måste gå 

före innan utbildningsförvaltningen får igenom något av sina projekt. Den intervjuade personen 

menar att det måste gå att göra en slags rimlighetsbedömning. Den intervjuade förklarar att hen 

är huvudansvarig i vad som ska läggas in i kalkylen för att projekten ska bli tillförlitliga. Den 

intervjuade personen ser till att önskemålen kommer in och säkerställer att rätt fakta finns 

tillgänglig. Det kan handla om att någon fakta behövs för att tydliggöra något eller att 

kommunen behöver anlita en konsult för att få hjälp med siffrorna eller göra en miljöutredning 

för att få mer bakgrundsinformation. 
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5.3.3 Investeringskalkyler  

Kalkylmetoden vid investeringar kommer från två håll. Den intervjuade är med och tar fram en 

byggkalkyl som innehåller det som kommunen vill göra. Kommun C använder också en egen 

modell av investeringskalkyl som verksamheterna fyller i med sina önskemål. 

Investeringskalkylen är enkel och den intervjuade delar kalkylen på skärmen via Teams (Bilaga 

3). Den intervjuade personen förklarar och visar att i kalkylen ska det beskrivas vad det är som 

verksamheten vill göra och varför det behövs. Det ska också framgå i kalkylen om 

investeringens prioritet är låg, medel eller hög. Det kan vara att det finns ett myndighetskrav 

från exempelvis miljöförbundet som ställt krav på att verksamheten behöver utökas på något 

sätt och det ska i så fall också framgå i kalkylen. Konsekvenserna av att inte göra investeringen 

ska också beskrivas sedan ska kostnaderna fyllas i som är uppdelade på olika komponenter som 

exempelvis konstruktion, tak och mark eftersom de har olika avskrivningstider. 

Schablonsumma används om exempelvis ett tak ska bytas, då antal kvadratmeter multipliceras 

med ett visst belopp. I investeringskalkylen är det oftast personalen på tekniska som fyller i 

beloppen i slutet av kalkylen medan det är verksamhetschefen över den verksamhet där 

investeringen ska ske som fyller i de kvalitativa aspekterna som finns i kalkylens början. 

Investeringskalkylen används som en bilaga i beslutsunderlagen som skickas till politikerna 

som ska fatta beslut. Om investeringen är tillräckligt omfattande måste kommunfullmäktige ta 

beslutet annars räcker det att respektive nämnd beslutar om investeringen ska genomföras. Det 

är en lång process så det gäller att vara ute i god tid. Ibland kan det hända något akut och då får 

det köras vid sidan av.  

 

Den vanliga processen börjar i september med de investeringar som ska gälla året efter. Vid 

omfattande investeringar har kommunen ofta en konsult som hjälper till med någon 

beräkningsmetod men första steget är alltid den kalkylen där verksamheten beskriver vad de 

vill uppnå. Det är respektive nämnd som kommer fram till om prioriteringen av investeringen 

är hög, medel eller låg. Prioriteringen blir ofta hög om bristen på investeringen påverkar driften 

negativt och prioriteten blir ofta låg om den är rent estetiskt. Den intervjuade anser att 

investeringskalkylen har sin begränsning i att det är olika personer som ska fylla i olika saker 

vilket resulterar i att den måste skickas fram och tillbaka. Men kalkylen i sig fungerar ändå bra. 

Den intervjuade berättar att kalkylen är extra svår att använda i de stora projekten. Hen ger ett 

exempel på en projektering av ett äldreboende som sker i Kommun C där många är inblandade. 

Bland annat måste kökschefen, omsorgschefen och lokalvården komma med information och 

då räcker inte deras investeringskalkyl eftersom den fungerar bäst när kraven kommer från ett 
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håll. Enligt den intervjuade är det viktigaste med en kalkyl att den fångar det behovet som 

verksamheten har. Sedan ska det finnas hänsyn för att olika komponenter har olika 

avskrivningstid vilket kan påverka driften. Ibland har verksamheterna svårt att förstå att något 

som är dyrare kan bli billigare i längden. Det finns en regel som säger att kommunens egen 

investeringskalkyl alltid ska fyllas i men andra metoder får användas som komplement. Andra 

kalkyler används vid större projekt när en konsultfirma hjälper till. När det kommer till 

efterkalkylering finns en förbättringspotential för kommunen. När Kommun C bokför 

komponenterna så har de en uppföljning och ser hur väl det stämde med den första kalkylen. 

Den intervjuade berättar att kommunen bör prata mer om det som skilts åt för att kunna förbättra 

sig.  

 

5.3.4 Osäkerheter 
Osäkerheter som kan förekomma i investeringskalkylen tar den intervjuade upp som exempel 

att kommunen inte har full koll på skicket på byggnaderna eftersom de har ett gammalt 

fastighetsbestånd. Schablonsiffrorna landar inte alltid rätt när skicket inte kan förutses. Till 

exempel kan en fuktskada upptäckas vid ett byte av ett tak som gör att takbjälkarna behöver 

bytas fast att det inte var med i planen från början, vilket gör projektet dyrare. För att fånga upp 

osäkerheterna åker kommunen själva ut och inventerar tillsammans med förvaltare som ofta har 

ganska bra koll på byggnaden. Ibland kan en miljökonsult behövas för att se om det finns Asbest 

och PCB eller liknande i byggnaden som kan påverka projektet. I investeringskalkylen finns en 

post för oförutsägbara utgifter och kommunen lägger vanligtvis på tio procent men i vissa mer 

komplicerade projekt kan det behövas mellan 15 och 20 procent. 

 

5.4 Kommun D 
Kommun D är en mindre stad med sina cirka 32 500 invånare. I Kommun D genomfördes två 

individuella intervjuer. Den första intervjun som genomfördes med Intervjuperson A har 

befattningen controller över den kommunala verksamheten. Intervjuperson A har jobbat i olika 

förvaltningar och började i Kommun D 2003. Hen jobbar med budget och finansiering men 

håller också ihop arbetet med kommunens investerings- och exploateringsprojekt och 

kommunens drift- och investeringsuppföljningar som rapporteras till politikerna varje månad. 

När det gäller drift- och investeringsuppföljningar handlar det om månadsuppföljningar, 

månads- och resultatrapporter, delårsrapporter samt bokslut. Intervjuperson B som var den 

andra personen som blev intervjuad jobbar som fastighetschef och även VD för ett av 

kommunens bolag. Befattningen som fastighetschef har intervjuperson B arbetat med i fem år 
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och hens främsta uppgifter är att förvalta, underhålla och bevara kommunens 

fastighetstillgångar. En annan arbetsuppgift som befattningen innebär är att ansvara för 

lokalförsörjningen där tillbyggnationer och ombyggnationer ligger i fokus. Både intervjuperson 

A och intervjuperson B har ingen erfarenhet av den privata sektorn utan har endast arbetat inom 

den offentliga sektorn.  

 

5.4.1 Investeringsmål 
Målet med investeringarna i Kommun D är att försöka anpassa investeringarna till 

verksamheternas behov. Det ska exempelvis finnas bra lokaler som är anpassade till de krav 

som finns på lokaler idag. De personer som vistas i lokalerna ska må bra och känna sig trygga, 

säger Intervjuperson B. Till exempel undervisningen i skolorna sker på ett annat sätt idag än på 

kanske 60-talet när vissa skolor är byggda. Eftersom världen förändras kontinuerligt gäller det 

att hänga med i dessa förändringar så mycket som möjligt som kommun. Intervjuperson B 

menar att ibland blir det billigare att riva gamla fastigheter och bygga helt nya istället för att 

renovera då utvecklingen idag ser helt annorlunda ut jämfört med 60-talet. Målet är också att 

samla eleverna på samma ställen och inte ha för många små enheter för att på så vis blir det mer 

kostnadseffektivt. Arbetsmiljö, kvalité i undervisningen och elevernas lärande är också mål som 

finns i kommunen. De främsta intressenterna till kommunens investeringar är deras invånare. 

Intervjuperson A säger att ” den kommunala verksamheten är till för invånarna”. Kommun D 

vill vara en attraktiv boendekommun som tar hand om invånarnas skattemedel på bästa sätt. 

Invånarna bjuds i till möten när det ska byggas i Kommun D där invånarna får ta del av 

information samt lämna synpunkter. Intervjuperson B säger att förvaltningarna också är deras 

främsta intressenter vilket är skola, vård och omsorg. Verksamheterna har ett stort inflytande 

på investeringarna och är med i processen från allra första början. De får berätta hur de vill 

bedriva verksamheten, hur de vill att byggnaden ska se ut, vad för lösningar de kräver samt 

andra praktiska delar. Den intervjuade personen menar även att ju mer verksamheterna är med 

i processen desto bättre blir det för alla involverade.  

På frågan om Kommun D har anammat NPM svarar intervjuperson A att de har mycket att 

förhålla sig till nu i kommunen. Hen berättar att det kommit nya rekommendationer som är 

hämtade från den privata sidan. Intervjuperson A säger också att det är en fördel för Kommun 

D att mer likna den privata sektorn men att det samtidigt inte är lika enkelt att tillämpa 

metoderna inom det offentliga. Kommun D försöker att förhålla sig till det nya metoderna 

tillsammans med andra kommuner för att göra det så bra det går. När det kommer till 

implementering av metoder som oftast förknippas med privata sektorn är det något som 
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intervjuperson B inte har märkt av särskilt mycket. Intervjuperson B menar att Kommun D är 

en liten kommun som är traditionell av sig. Däremot driver hen frågan framåt internt och menar 

att vissa kostnader kan sänkas genom att förvärva tillgångar istället för att hyra dem. 

 

5.4.2 Investeringsprocess 
Investeringsprocessen är något Kommun D arbetar med just nu för att förtydliga hur den ska gå 

till. Intervjuperson B berättar att det finns en strategi- och beredanderåd där alla verksamheterna 

ska komma med sina specifika behov och där ledningsgruppen ska komma överens om vad som 

ska genomföras samt prioriteringsordningen på investeringarna. Ledningsgruppen lägger en 

tio-årsplan över de investeringsbehov som finns i kommunen. Intervjuperson A belyser att det 

är nödvändigt att prioritera bland projekten eftersom behoven alltid är större än det utrymme 

som finns i kommunen. Det finns en problematik när det kommer till vilken investering som 

ska genomföras då verksamheterna har olika behov och mål. De olika förvaltningarna ställs 

emot varandra och de investeringar som anses mest nödvändiga är de som ska beräknas. 

Ledningsgruppen där både kommundirektören och förvaltningschefen sitter med ger förslag till 

politikerna på vilka byggnationer som ska genomföras de kommande fem åren. När 

prioriteringslistan är gjord görs en kostnadsuppskattning som sedan tas upp i kommunstyrelsen 

i juni. Om kommunstyrelsen godkänner igångsättningen, vilket sker i augusti, måste en ny 

beräkning som är mer ingående göras. Beräkningen tar med vad kapitalkostnad blir, det vill 

säga vilka avskrivningar och internränta det blir i projektet samt hur det kommer att belasta 

resultatet. Efter beräkningarna syns det om investeringen ryms inom den finansiering som finns 

eller om kommunen behöver låna pengar. Hela budgeten för investeringen tillsammans med 

driftbudgeten skickas till kommunstyrelsen i slutet på september. Den första januari finns en 

budget för de olika projekten och när förstudien är gjord behöver politikerna komma med ett 

beslut om igångsättning för att projekteringen av byggnationen och upphandlingen kan börja. 

Kommun D följer sedan projekten varje månad för att se om budgeten hålls eller om det finns 

någon avvikelse någonstans. Vid fem tillfällen per år har kommunen en analys och lämnar även 

helårsprognoser för innevarande år samt en prognos för hur hela projekten kommer att gå.  

 

Intervjuperson A berättar att de delar in investeringarna i olika kategorier. Investeringarna delas 

in i fastigheter och byggnader för sig, marken för sig, inventarier, immateriella tillgångar som 

exempelvis IT och konst. Intervjuperson B berättar att de även delas in i förvaltningsnivåer. 

Kategorier kan exempelvis vara utbildningsinvesteringar, infrastruktur och 

omsorgsinvesteringar. Det finns även en kategori som klassas som övrigt vilket är investeringar 
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som inte är lagstadgade men som måste göras ändå. Intervjuperson B berättar att den kategorin 

är en favorit hos politikern då den oftast innehåller roliga projekt som medborgarna i kommunen 

uppskattar extra mycket. Det kan till exempel vara en utomhusbassäng, torgbyggnader eller 

klubbstugor åt fotbollsklubbar. Det är däremot viktigt att investeringar som är lagstadgade 

också måste göras och det är det som intervjuperson B försöker visualisera för politikerna. 

Intervjuperson B förklarar att de olika kategorierna är viktiga för att kunna förklara samt visa 

vad det är som verkligen behövs göras och vad det finns för behov från de olika verksamheterna. 

Både Intervjuperson A och B berättar att kalkylerna spelar en stor roll i investeringsprocessen 

för att få en djupare förståelse för hur kostnaderna påverkar varje investering. Utan kalkylerna 

som beslutsunderlag blir det inte heller något beslut om ett projekt eller byggnation ska 

genomföras. Genom att analysera alla kostnader för varje investering kan besparingar göras och 

fler investeringar kan genomföras. Intervjuperson B har som ansvar i investeringsprocessen att 

beräkna alla kalkyler och se till att alla verksamheterna beräknar driftskostnaderna för varje 

avdelning. Det är även hens ansvar att detta sker inom tidsramen så investeringarna kan 

genomföras så snabbt som möjligt. Intervjuperson A är involverad i investeringsprocessen i det 

skedet då kommunen tar fram investeringsplanen för de kommande tio åren. Hen stödjer 

projektledare och fastighetschefen genom att ta fram de uppgifter som ska ingå i kalkylen. 

Intervjuperson A är också delaktig i att följa upp budgeten och är en av de som tar fram 

efterkalkylen och komponentuppdelningen. 

 

5.4.3 Investeringskalkyler 
På frågan om hur och vilka metoder som används vid beräkning av investeringar så förklarar 

intervjuperson A att kommunen sammanställer en investeringskalkyl för de olika projekten och 

processen börjar med en förstudie för att få fram vilka projekt som de ska gå vidare med. För 

de projekten som valts behöver kommunen ta fram en förkalkyl och sedan är det dags för 

projektering samt behövs ett igångsättningsbeslut från politikerna. Enligt intervjuperson B 

använder Kommun D sig av en enkel och rak modell som kommunen själva har tagit fram. Den 

kalkylen som görs är en avkastningsberäkning där endast likviditetsflödet granskas över tiden. 

Det finns ett par nackdelar med den specifika kalkylen vilket är att den är kortsiktig och att flera 

avdelningar måste involveras. Kalkylen som ska presenteras för politiken ligger endast fem år 

framåt vilket den intervjuade personen anser är för lite. Den avdelningen som den intervjuade 

personen ansvarar för räknar fram kostnaderna för fastigheten medans verksamheterna måste 

beräkna kostnaderna för allt annat såsom städ, personal, måltider och andra driftskostnader. Då 

två olika parter måste involveras kan det bli lite bekymmersamt att försöka få ihop det på ett 
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praktiskt och effektivt sätt. Just nu håller Kommun D på med ett projekt angående en förskola 

som håller på att byggas där kalkyleringen har varit lite problematisk. Verksamheterna har 

svårigheter att beräkna driftskostnaderna då det är faktorer och parametrar som är svåra att 

uppskatta. Den intervjuade personen berättar även att vid ett flertal tillfällen har olika 

parametrar glömts bort vid beräkningar och projekten har därmed blivit felkalkylerade. Det 

finns även tillfällen där kalkylerna för projekten ligger på gränsen inom budgeten då de 

involverade personerna inte vill lämna fram förslag till politikerna som är för dyra för då 

kommer investeringen att få nedslag. Vid felberäknade investeringar får pengar från andra 

projekt tas eller behöver de gå tillbaka till politikerna för att få ett beslut om att få mer pengar.  

 

När det kommer till regelverk och interna styrdokument berättar intervjuperson B att det finns 

en grundkalkyl som ska ligga till grund för samtliga beslut som går upp till politikerna. Det är 

en enkel intäkt- och kostnadskalkyl där endast granskning av kassaflödet görs med givna 

förutsättningar av räntor. Avskrivningarna för investeringarna kan variera beroende på hur 

komponenterna fördelas i K3. Kommun D använder sig av efterkalkyler men menar att det finns 

ingen systematik i det och att det borde förbättras. Vid en efterkalkyl utvärderas kostnaderna 

för att sedan följas upp med den framtagna förkalkylen. Det som ligger i fokus är 

driftskostnaderna då den intervjuade personen poängterar att det oftast är där kostnaderna 

springer iväg. 

 

Investeringskalkylen består av det som Kommun D aktiverar som en anläggningstillgång som 

får skrivas av under nyttjandeperioden. Kommunen delar upp investeringen i olika 

komponenter och de olika komponenterna har olika nyttjandeperioder till exempel håller 

stommen i byggnaden i många år i jämförelse med elen som sätts in. Komponenten belastar 

resultatet under nyttjandeperioden med linjär avskrivning och samtidigt så lägger Kommun D 

på en internränta som SKR rekommenderar. Det finns också rekommendationen över vad som 

ska betraktas som en anläggningstillgång och vad som ska betraktas som en driftkostnad. Under 

ett byggprojekt kan det behövas pengar till ersättningslokaler eller paviljonger under tiden som 

byggnaden byggs. Den stora massan i ett investeringsprojekt är en tillgång och om det är några 

intäkter i form av offentliga bidrag ska dessa bokas på tillgångssidan. 

 

Intervjuperson A visar på skärmen via Teams en skolkalkyl som tillhör ett projekt som just nu 

pågår i Kommun D. Som Controller är den intervjuades roll att delge olika uppgifter till 

projektkontoret samtidigt som fastighetschefen också är väldigt delaktig i projektet. Ibland 
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kopplas någon från verksamheten in för att hjälpa till att räkna på driftkostnader, vilka kostnader 

som minskar och vilka som ökar och så vidare. I större projekt beslutar fullmäktige på 

projektnivå medan på mindre projekt beslutar fullmäktige en summa per nämnd. På större 

projekt ska Kommun D ange projektnamn och vilken verksamhet samt vilken förvaltning som 

har projektet. Därefter tilldelas ett projektnummer och vilken prioritering som projektet har. 

Det ska framgå i kalkylen vilket relevant nämndmål som projektet hänförs till. Förutom 

måluppfyllelse ska konsekvensen av att inte genomföra projektet beskrivas. Längre ner i 

kalkylen presenteras utgifterna. Den intervjuade berättar att när projektet är genomfört är det 

dags att gå igenom driftkostnaderna. Via deras program Repab plockas det fram värden som 

multipliceras med antal kvadratmeter för byggnaden. Det är viktigt att ha med sig 

driftskostnaden eftersom det kostar inte bara att bygga, det kostar även att betala 

driftkostnaderna för byggnaden. Intervjuperson A förklarar att det sker en effektivisering av 

personalen i och med projektet då flera skolor ska bli en stor skola. Längre ner i kalkylen visas 

nedskrivningarna och avgående kostnader som exempelvis städ och lokalhyra samt att projektet 

inbringar intäkter för solceller. Längst ner i kalkylen finns avskrivningar och internränta. 

Kalkylen visar inte avskrivningar på komponentnivå utan det läggs på en högre nivå. 

Nettokostnaden summeras allra längst ner i kalkylen. De olika delarna går sedan upp till 

politikerna där kommunstyrelsen beslutar att projektet kan starta i gång. 

 

Intervjuperson A tar fram ett annat exempel på en komponentuppdelning som hen visar på 

skärmen via Teams. Exemplet som är på en träningshall i kommunen är på en detaljerad nivå. 

Kommun D har fått ett underlag från sin byggentreprenör på hur deras uppdelning ser ut och 

kommunen har i sin tur sorterat in det i sina egna komponenter. Komponenterna består av till 

exempel stommen, yttertak, fönster, innerdörrar, ytskikt, storkök, värme, sanitet, ventilation, el, 

solceller och så vidare och investeringen landade till slut på 121 miljoner kronor. Kommunens 

budget låg på 120 miljoner kronor så projektet drog över med en miljon kronor. Den intervjuade 

känner att kommunen höll budget rätt så väl. De regler som kommunen måste förhålla sig till 

är lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer som är kopplade till 

investeringssidan. När det kommer till kalkylerna så har inte Kommun D någon färdig mall 

men den mall som utformas i projekten ska innehålla de krav som finns. Kommunen har en 

dialog med fastighetsförvaltningen om vilka komponenter som är relevanta att använda. Den 

intervjuade visar på skärmen via Teams en rekommendation från RKR:s hemsida som heter R4 

och handlar om materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen finns det exempelvis 
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beskrivet vad som kommunen får lov att aktivera som materiell anläggningstillgång och vilket 

som ska vara driftkostnad. 

 

Intervjuperson A betonar att det är nödvändigt med en väl genomarbetad kalkyl eftersom 

kommunen behöver veta vad investeringen kommer att kosta. Det finns ett utrymme i 

kommunen som är självfinansierat men när exempelvis skolan ska byggas så ligger projekten 

på en nivå där kommunen behöver gå till banken och låna pengar. Det behövs en likviditetsplan 

till projekten för att kommunen behöver se till att det finns pengar på bankgirot till att betala 

fakturorna. Som med all finansiering i kommunen kan det hända att det blir dyrare att bygga än 

vad de räknat med vilket leder till att projektet får dra ner på något annat för att hålla sig till det 

tilldelade utrymmet. I alla projekt finns en post för oförutsedda utgifter där en viss procentsats 

ska täcka oplanerade utgifter. 

 

5.4.4 Osäkerheter 
Intervjuperson B berättar att osäkerheter som oförutsedda kostnader dyker ofta upp under 

byggnationen av investeringar. Det kan exempelvis vara kostnader i samband med markarbete 

där föroreningar dyker upp och som de ansvariga personerna inte visste fanns. Det kan också 

vara att en ny lagstiftning införs som gör att investeringen får fler kostnader. För att försöka 

täcka dessa oförutsedda kostnader och osäkerheter lägger Kommun D på mellan 5 och 10 

procent av byggkostnaden i kalkyleringen. Intervjuperson B förklarar även att investeringar är 

stora projekt som tar flera år att genomföra och under den tiden sker det stora utvecklingar, 

framförallt inom teknik. De beräknade komponenterna är för gamla och behöver bytas ut vilket 

oftast gör att kalkylen går utanför budgeten. Som exempel på en osäkerhet som förekom i en 

kalkyl tar intervjuperson A upp när ett prov på asfalten på en ny skolgård visade att det fanns 

förorening. På grund av föroreningen uppstod en saneringskostnad som gjorde projektet flera 

miljoner dyrare än beräknat. För att fånga upp osäkerheter tar projektledarna fram en risk- och 

möjlighetsanalys. Projektledarna har kunskaper om vilken risk som de olika projekten för med 

sig och de lägger på en procentsats i kalkylen beroende på vad analysen har kommit fram till. 
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6. Analys 
I följande avsnitt kommer en analys att göras som har en struktur utifrån den modell som 

summerades från den teoretiska referensramen. Först har en analys av varje kommun gjorts 

gentemot begreppen mål, klassificering, process eller beslut, regelverk, krav och kriterier, 

kalkyler, tekniker för osäkerheter samt kvalitativa aspekter vilket är summerat i bilaga 4. Varje 

kommun har analyserats var för sig för att få en djupare förståelse för hur och varför specifika 

kalkylmetoder vid investeringar i kommunala verksamheter används och vilka osäkerheter som 

uppkommer vid kalkyleringarna. Därefter har en analys av varje begrepp gjorts per kommun 

för att sedan jämföras mellan alla kommunerna för att få en djupare förståelse samt se likheter 

och skillnader. Avslutningsvis kommer modellen som presenterades i kapitel tre att modifieras 

och appliceras för att påvisa vilka faktorer som har framkommit i undersökningen och som 

beaktas vid valet av kalkyler i offentliga verksamheter.  

 

6.1 Mål och klassificering med investeringar  
Enligt Fjertorp (2010) är det övergripliga målet med investeringar i kommuner att skapa 

långvarig nytta. Baserat på de intervjuer som gjorts i studien verkar det stämma. Alla fyra 

kommuner har lyft fram att det främsta målet med deras investeringar är att förbättra och 

effektivisera verksamheten. Kommun D vill att alla ska trivas i deras lokaler och att det ska gå 

att bedriva den verksamheten som det finns krav på. I Kommun C är också de främsta målen 

att förbättra och effektivisera verksamheterna. Svårigheten med projekten i Kommun C är att 

driften i verksamheten många gånger måste vara igång samtidigt och på ett äldreboende kan 

det vara extra känsligt. Kommun B poängterar att det finns många olika sorters mål i 

kommunen. När det kommer till exploateringsinvesteringar är målet att det ska finnas mark och 

områden för företag att bruka. När kommunen gör anpassningsinvesteringar i befintliga lokaler 

är målet att verksamheten som bedrivs där ska utvecklas och förbättras. Oavsett vilken form av 

investering som kommunen genomför är det huvudsakliga målet att utveckla kommunen till det 

bättre. De investeringar som genomförs i Kommun A har olika mål. Funktionsmål innebär att 

byggnaden ska kunna upprätthålla en funktion som den är ämnad till. Det finns också 

verksamhetsmål där målet är att byggnaden ska bli mer energieffektiv. Sedan finns även de 

politiska målen som måste vägas in och hanteras. 

 

Thomasson (2009) påpekar att den offentliga sektorns organisering och förvaltning har blivit 

mer lik den privata sektorn men genom intervjuerna visade det sig inte gälla för de medverkande 

kommunerna i denna studie. Kommun C berättar att de inte vill drivas med vinstsyfte och därför 
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inte vill bedriva sina förvaltningar i kommunala bolag. Kommun D påtalar dock att det kommit 

nya rekommendationer som är hämtade från den privata sektorn och att kommunen behöver 

anpassa sig till dem. En fördel med NPM som framhävs av Kommun C är att det krävs att 

investeringar kan motiveras och kommunen kan inte längre göra som den vill hur som helst. 

NPM:s grundtanke är just att resurserna ska användas mer effektivt och att det ska finnas en 

prioritering i ekonomisk återhållsamhet vilket kan kopplas samman med att investeringar 

behöver motiveras (Bringselius, 2015). 

 

Investeringar i kommuner delas upp i fyra olika kategorier beroende på det specifika målet med 

investeringen. Första kategorin är expansionsinvesteringar som genom ny service ska utöka 

den befintliga servicekapaciteten. Andra kategorin är imageinvesteringar som ska ge trivsel och 

attraktion till invånarna. Tredje kategorin är reinvesteringar som ska bevara befintliga 

tillgångars servicekapacitet. Fjärde kategorin är anpassningsinvesteringar som ska förbättra 

befintliga tillgångars effektivitet, trygghet, miljöpåverkan och övriga funktioner (Fjertorp, 

2010). Ingen av de fyra undersökta kommunerna delar upp sina investeringar enligt 

ovanstående kategorier. Kommunerna delar upp sina investeringar på förvaltningsnivå men 

sedan skiljer sig deras kategoriseringar åt. Fastighetschefen i Kommun D berättar att 

kommunen har en övrig kategori där kommunen samlar de icke lagstadgade investeringarna. 

Hen berättar att den kategorin är en favorit hos politikerna då den oftast innehåller roliga projekt 

som medborgarna i kommunen uppskattar extra mycket. Hen uttrycker att: “problemet nu är att 

vi har lagt så mycket pengar på det som är roligt att vi knappt har pengar till det vi måste” 

 

Kategoriseringen av investeringar i Kommun D används därför för att förklara samt visa för 

politikerna vad det är som verkligen behövs göras och vad det finns för behov från de olika 

verksamheterna. Det stämmer väl överens med Alpenberg & Karlsson (2005) som anser att 

kategoriseringen av investeringar möjliggör att behoven kan särskiljas och hanteringen av 

projekten blir enklare. Andra kategorier som används i de olika kommunerna är vilken 

prioriteringsnivå som investeringar har (Kommun C), om investeringen är skattefinansierad 

eller ej (Kommun A), vilken form av investering det är såsom mark eller byggnad (Kommun 

D; Kommun B).  

 

Sammanfattningsvis har kommunerna ett flertal mål som måste vägas in i 

investeringsbedömningen. Det övergripande målet för samtliga kommuner är att generera 

långvarig nytta för kommunens invånare. Målet med långvarig nytta stämmer väl överens med 
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de mål som litteraturen tar upp. Hansson & Martinsson (2008) lyfter fram att kommuner bör 

anpassa och utveckla verksamheterna utifrån omvärldens behov och förändringar. Fjertorp 

(2010) anser också att samhällsnytta är det stora övergripande målet för kommunen men att 

nyttan av en investering kan vara svår att bedöma. Merchant & Van der Stede (2017) håller 

med om att det är svårt att mäta prestationer och förhållandet mellan nytta och relation. De 

lyfter även fram att offentliga verksamheter ofta har otydliga mål. Även om de fyra 

kommunerna som medverkade i studien har ett gemensamt övergripande mål har de samtidigt 

framhävt att de har många olika mål att förhålla sig till. Ingen av de fyra kommunerna anser att 

de anammat NPM i någon större uträckning. Samtliga kommuner delar också in sina 

investeringar i olika kategorier, men hur uppdelningen ser ut skiljer sig från kommun till 

kommun. Med tanke på att de intervjuade i den här studien har olika befattningar i kommunen 

kan svaren på hur de delar in sina investeringar skilja sig beroende på personens befattning 

eftersom de har olika syn på investeringar. Till exempel förklarar en controller i Kommun D 

hur investeringarna delas in i anläggningsreskontran medan fastighetschefen i samma kommun 

berättar att kategoriseringen sker förvaltningsvis. Kategoriseringen av investeringar i 

kommuner används dock främst för att förklara samt visa för politiken vad det är som verkligen 

behövs göras och vad det finns för behov från de olika verksamheterna. Alpenberg & Karlsson 

(2005) anser också att kategoriseringen av investeringar möjliggör att behoven kan särskiljas 

och hanteringen av projekten blir enklare. Kategoriseringarna i de undersökta kommunerna 

verkar därmed uppfylla sitt syfte att underlätta projekten och särskilja de behov som finns i de 

olika verksamheterna. 

 

6.2 Process- eller beslutsorienterad investeringsprocess  
Investeringar är stora projekt som sträcker sig över ett flertal år och är därmed en omfattande 

process. Enligt Kommun D är det många personer som är involverade i investeringsprocessen 

vilket indikerar på att en välstrukturerad och välinformerad investeringsprocess är nödvändigt. 

För att enklare kunna förstå investeringsprocessen kan den ses ur två olika perspektiv, antingen 

som beslutsorienterad eller processorienterad (Alpenberg & Karlsson, 2005). Båda 

perspektiven tar hänsyn till kalkylen men den får olika utrymmen beroende på vilken modell 

som appliceras. Den processorienterade investeringen har ett större fokus på 

investeringsbeteenden medans den beslutsorienterade har de finansiella aspekterna som mål 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). Vid analysen framkom det att investeringsprocessen liknar det 

processorienterade perspektivet för samtliga kommuner men att vissa steg i modellen ser 

annorlunda ut. Enligt Bower (1970) ger det processorienterade perspektivet en mer djupgående 
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förståelse för sammankopplingen mellan investeringen och verksamhetens mål och strategier 

som i sin tur motiverar varför investeringen genomförs. Ett problem som Kommun D tog upp 

var att deras investeringsprocess är under utveckling för tillfället. Eftersom det är ett flertal 

personer inblandade med olika mål och strategier finns det svårigheter att välja ut vilken 

investering som ska tas vidare i processen. 

 

För att få en djupare förståelse för vilka kalkylmetoder som används i den offentliga sektorn 

krävs det kunskap om kalkylens betydelse i investeringsprocessen. Investeringsprocessen i 

Kommun A kan delas in i fyra steg som liknar modellen som Bower (1970) och Junnelius 

(1974) förespråkar men adderar ett steg till i början av processen (Figur 7). Processen startar 

med att ett behov från verksamheterna presenteras för de ansvariga i investeringsgruppen vilket 

är initieringsfasen i modellen. När de har gått igenom alla förslagen skickas idéerna upp till 

kommunstyrelsen som tar ett beslut vilket som ska prioriteras. Därefter börjar steg två, 

integreringsfasen, i att beräkna kostnaderna av att genomföra investeringen samt ta fram 

underlag. De främsta modellerna som används är en annuitetskalkyl och en driftkalkyl. I 

samband med kalkyleringarna uppkommer osäkerheter då framtiden är oviss. Det kan vara 

frågor och funderingar kring hur mycket som ska byggas, om det är bättre att bygga dubbelt nu 

eller vänta några år och endast bygga en del. Dessa osäkerheter är svåra att fånga upp men 

genom att ta med en post för osäkerheter i kalkyleringen kan investeringen vara förberedd på 

oförutsägbara kostnader. Kalkylen utgör en viktig del i beslutsunderlaget men Kommun A vill 

ändå poängtera att det krävs fler faktorer såsom kvalitet, mål, funktion, efterfrågan och behov 

när beräkningarna för investeringen görs. Därmed får kalkylen en mindre plats i 

investeringsprocessen. När underlaget är färdigställt går investeringen in i fas tre, 

fastställningsfasen, där kommunfullmäktige tar ett beslut om investeringen ska genomföras 

eller ej. Om investeringen genomförs görs uppföljningar och kontroller om investeringen 

uppnådde de uppsatta målen vilket utgör fjärde och sista fasen, uppföljningsfasen, i modellen.  
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Figur 7 

Investeringsprocess i Kommun A. 

 

 
 

 

Investeringsprocessen i Kommun B utgörs av fyra steg precis som modellen som Bower (1970) 

och Junnelius (1974) har utvecklat men har andra kategorier i varje steg (Figur 8). För att få en 

förståelse för varför specifika kalkylmetoder används i kommunala verksamheter måste en 

kunskap angående kalkylens plats i investeringsprocessen göras. Valet av kalkyler kan grunda 

sig i hur betydelsefull kalkylen är för hela processen. 

 

 Initieringsfasen startar med att en idé uppkommer från en part vilket kan vara vem som helst 

inom kommunen. När idén har uppkommit krävs det beräkningar samt underlag för att 

investeringen ska kunna presenteras för beslutsfattarna vilket utgör integreringsfasen. Kalkylen 

utgör en stor del i processen och allt fler människor har börjat efterfråga den. Den kalkyl som 

används i Kommun B är en egengjord som ekonomiavdelningen har framställt. Kalkylen 

beräknar endast ifall investeringen går plus eller minus och har inga detaljerade faktorer. 

Samtidigt som kalkylen utgör en viktig del i investeringsprocessen uppkommer det osäkerheter 

vid beräkningarna. Dessa osäkerheter kräver andra metoder såsom tekniska undersökningar och 

för att räkna med oförutsedda kostnader läggs en osäkerhetsfaktor på i kalkylbladet. När 

beräkningarna är klara inleds fas tre, fastställningsfasen. I den fasen är det kommunfullmäktige 
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som tar beslutet om investeringen ska genomföras eller ej. När investeringen väl är utförd görs 

det uppföljningar för att se om kostnaderna ligger inom ramarna, vilket sker i uppföljningsfasen. 

 

Figur 8 

Investeringsprocess i Kommun B 

 

 
 

Kommun C har också en investeringsprocess som liknar Bower (1970) och Junnelius (1974) 

modell men som har annorlunda kategorier i varje steg (Figur 9). Då syftet med undersökningen 

är att få en förståelse för hur och varför specifika kalkylmetoder används i offentliga 

verksamheter och vilka osäkerheter som uppkommer vid kalkyleringarna krävs det en kunskap 

om hela processen. Genom att få en överblick över hela processen kan information angående 

valet av kalkyler analyseras. Det kan finnas förklaringar i både första och sista steget som visar 

varför en viss kalkylmetod används. Det är även viktigt att se vilken roll kalkylerna har i hela 

processen.  

 

Första steget i investeringsprocessen i Kommun C är initieringsfasen. Steget börjar med att 

verksamheterna diskuterar och lämnar önskemål om investeringar de vill införa. Första steget, 

initieringsfasen, börjar med att verksamheterna diskuterar och lämnar önskemål om 

investeringar de vill införa. Därefter sker en sortering av projekten eftersom alla ej kan 

genomföras. De investeringar som väljs ut går vidare till fas två, integreringsfasen. I fas två 

sker kalkylering av projekten, insamling av underlag samt förtydligande för de oklarheter som 

har uppstått. Kommun C använder sig främst av en byggkalkyl och en egengjord 
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investeringskalkyl. Kalkylerna utgör en viktig del i processen och är ett underlag för 

beslutsfattandet. Det är även viktigt att försöka fånga alla aspekter, även kvalitativa 

aspekter, som ska vara med för att få en så rättvisande bild som möjligt. Trots det uppkommer 

det osäkerheter precis som Bock & Trück, (2011) påstår. I Kommun C är byggnader och 

ritningar en stor osäkerhet som är svåra att ta med i kalkylerna. Under byggnationen kan 

oförutsedda kostnader uppkomma och därmed tas alltid en osäkerhetsfaktor med i 

beräkningarna. Det görs även inventeringar av kommunen själva av byggnaderna och ibland 

hjälper utomstående konsulter till. När andra fasen är klar övergår investeringen i tredje fasen, 

fastställningsfasen, där beslut angående investeringen görs. Om investeringen är stor är det 

kommunfullmäktige som tar beslutet annars är det respektive nämnd som väljer om det ska 

göras eller ej. Efter att ett projekt är färdigställt görs en uppföljning för att se hur väl kostnaderna 

stämmer med kalkylen, vilket görs i uppföljningsfasen.  

 

Figur 9  

Investeringsprocess i Kommun C 

 
 

 

Investeringsprocessen i Kommun D har också en process som kan delas in i fyra steg (Figur 

10). Det första steget som Bower (1970) har benämnt är initieringsfasen. Det är den fasen där 

alla verksamheterna får komma med specifika behov och förslag som sedan de ansvariga 

personerna ska försöka komma överens om vilken investering som ska genomföras. Alla 

investeringarna delas in i en prioriteringsordning utifrån mål och behov. När parterna är överens 

görs en enkel kostnadsuppskattning som presenteras för kommunstyrelsen. Om styrelsen 
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godkänner investeringen sker en igångsättning som gör att investeringen går in i fas två, 

integreringsfasen. I det steget sker en mer djupgående och detaljerad beräkning av 

investeringen vilket görs genom en investeringskalkyl, en driftkostnadskalkyl och en 

avkastningsberäkning där likviditetsflödet granskas. Trots att ett flertal kalkyler används 

uppstår osäkerheter vid investeringar. För att komplettera dessa kalkyler används risk- och 

möjlighetsanalyser för att fånga upp osäkerheterna och därmed läggs en procentsats på för varje 

projekt. När kalkylen är färdigställd presenteras den en gång till för kommunstyrelsen som tar 

beslutet om investeringen ska göras eller ej därmed är investeringen inne i fastställningsfasen. 

När projektet är genomfört görs en efterkalkyl för att jämföra de faktiska kostnaderna med de 

kalkylerade kostnaderna vilket utgör den sista fasen, uppföljningsfasen som Junnelius (1974) 

argumenterar för.  

 

Figur 10 

Investeringsprocess i Kommun D  

 
 

Enligt Alpenberg & Karlsson (2005) bör investeringsprocessen delas in i steg för att få en 

djupare förståelse för varför vissa investeringar genomförs och vilken roll de specifika 

kalkylerna spelar i processen. Efter intervjuerna med kommunerna framkom det att kalkyler 

har en viktig roll i investeringsprocessen då de ligger till grund för beslutet. Alla kommunerna 

har en tydlig investeringsprocess där första steget börjar med att ett behov uppstår. Vilken 

kalkyl som används är olika men en sak alla har gemensamt är att de krävs andra metoder samt 
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kvalitativa aspekter för att komplettera kalkylerna. Då kommuner är annorlunda i jämförelse 

med privata företag baseras besluten av investeringarna oftast på behov och efterfrågan snarare 

än kostnaden. För att motivera politikerna involveras kvalitativa aspekter om varför 

investeringen bör göras och vad konsekvenserna blir om investeringen inte genomförs. Något 

som alla kommunerna även har gemensamt är att besluten tas från politikerna vilket kan påverka 

kalkylerna. Kommun D säger att det finns en rädsla av att få ett nedslag av en investering och 

därmed kan kalkylerna förfinas för att minimera risken att just få ett nedslag. I den avslutande 

fasen görs kontroller från alla kommunerna för att jämföra de beräknade kostnaderna med de 

faktiska kostnaderna. Samtliga kommuner anser att den kontrollen kan förbättras men då 

resurserna är få är det en svårighet. Enligt Fjertorp (2010) är kommunala verksamheter inte 

vinstdrivande och kräver därför att investeringar tar hänsyn till andra icke-finansiella aspekter. 

Valet av kalkyl grundar sig därmed inte på vilken sorts investering det är utan kommunerna har 

själva framställt egna kalkyler som kombinerar finansiella termer och icke-finansiella termer. 

Kommun A påpekar att fördelen med dessa kalkyler är att de involverade personerna inte stirrar 

sig blinda på finansiella mål utan prioriterar de investeringar som är av störst behov. Kommun 

B menar att nackdelen med kalkylerna är att de kan bli slarvigt utförda för att motivera 

politikerna och kostnaderna kan bli mycket högre än vad de borde vara. Kommun D poängterat 

att antalet involverade personer kan också påverka investeringen och dess kalkyler för ju fler 

personer som involveras desto fler mål och viljor måste beaktas.  

 

6.3 Regelverk  
Det finns inget tvingande regelverk som styr hur en kalkyl ska utformas vilket innebär en stor 

frihet för kalkylens struktur. Det är upp till varje verksamhet att upprätta interna regelverk som 

styr kalkylen i en viss riktning (Eliasson & Norelid, 2005). I Kommun A finns styrdokument 

som kommunen använder för att bygga planer och där det också framgår i vilka intervaller som 

vissa investeringar måste göras. När det kommer till kalkyler använder kommunen sig av olika 

metoder och det finns således inget internt regelverk som styr. Däremot finns en viss intern 

kontroll av revisionen som kontrollerar att målet nåddes med investeringen och om kommunen 

klarade av att uppfylla behovet som fanns. I Kommun B får kalkylmetoden också väljas fritt. 

Politiken kräver inte att kalkylerna är så detaljerade eller tydliga men revisorerna granskar 

kommunen varje år och kräver tydliga och välformulerade beräkningar. I Kommun C finns en 

kalkyl som måste fyllas i inför varje investering men istället får andra metoder användas som 

komplement. Andra kalkyler används vid större projekt när en konsultfirma hjälper till. 

Controllern i Kommun D påpekar att kommunen måste förhålla sig till lagen om kommunal 
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bokföring samt rekommendationer som är kopplade till investeringssidan. Det finns ingen 

färdig mall som används vid kalkylering men det är viktigt att kalkylen innehåller de delar som 

det finns krav på. När det kommer till komponenterna hålls en dialog med 

fastighetsförvaltningen om vilka komponenter som är relevanta att använda. 

 

Enligt Eliasson & Norelid (2005) finns det stor frihet för verksamheten själv att bestämma hur 

kalkylerna ska utformas men att det ofta finns interna regelverk som styr kalkylens form. Det 

är tydligt att det råder stor frihet för de fyra undersökta kommunerna att använda vilka kalkyler 

de vill eftersom det inte finns några interna regelverk som styr utformningen av kalkylerna. 

Endast Kommun C har en intern regel som säger att en viss investeringskalkyl alltid måste 

fyllas i inför varje investering. De andra kommunerna har inga färdiga mallar som styr. Alla 

kommuner ska förhålla sig till lagen om kommunal bokföring och följa de rekommendationer 

som finns, dock står det inget om hur just kalkylen ska utformas. Det innebär att kommunerna 

har stor frihet att själva bestämma över hur kalkylerna ska användas i de olika investeringar 

precis som Eliasson & Norelid (2005) skriver om. Efter undersökningen av kommunerna 

framgick det att det fanns nackdelar med de befintliga kalkylerna och trots en stor frihet att 

välja vilken kalkyl som helst fortsätter kommunerna att använda de befintliga. Valet av kalkyl 

grundar sig till stor del i att kommunerna har knappa resurser, politikerna kräver enkla kalkyler 

vid beslutsfattande och att avancerade samt detaljerade kalkyler kräver tid vilket de ansvariga 

människorna har brist på. Antalet personer som är involverade i kalkylen är också en faktor till 

valet av kalkyl. Då många personer från olika nivåer är involverade krävs det mindre 

avancerade beräkningar och mer kvalitativa aspekter.  

 

6.4 Krav och kriterier  
Krav och kriterier från intressenterna är en aspekt som beaktas vid kalkylering av investeringar 

i kommunala verksamheter. Makten hos starka intressenter kan tvinga verksamheten att agera 

efter deras förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). De främsta intressenterna i Kommun A 

är kommuninvånarna, politikerna och företagen. Kommuninvånarna får lov att påverka 

kommunens investeringar via demokratin genom att påverka politikerna. Kommun A vill 

klargöra att de vill hålla god ton till sina intressenter men att det alltid finns i bakgrunden att 

det finns lagar som möjliggör att kommunen kan köra över en fastighetsägare till exempel om 

de måste dra en vattenledning på den marken. När investeringen uppfyller den stora massans 

behov kan enskilda personer behöva stå tillbaka.  
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Enligt Kommun D är deras ansvar att förvalta invånarnas skattemedel på bästa sätt. 

Kommuninvånarna bjuds in till möten för att möjliggöra för invånarna att framföra sina 

synpunkter inför nya projekt i kommunen. ”Den kommunala verksamheten är till för invånarna” 

säger en av intervjupersonerna i Kommun D. Alpenberg & Karlsson (2005) menar att de 

investeringar som inte uppfyller intressenternas krav och kriterier inte bör genomföras, därmed 

är invånarnas åsikter viktiga. 

 

Det är tydligt att kommuninvånarna är kommunernas främsta intressent när investeringar ska 

genomföras vilket också är någon som Thomasson (2009) tar upp. Förvaltningarna, politiker 

och företag tas upp av vissa kommuner som viktiga intressenter. Dock nämner inte den 

intervjuade i Kommun C något om invånarna på frågan om vilka de främsta intressenterna är. 

Den intervjuade i Kommun C jobbar som fastighetssamordnare och frågorna är tydligt 

besvarade utifrån hens arbetsroll där arbetsuppgifterna ofta är att ha kontakt med 

förvaltningscheferna vid investeringar. Tidigare i intervjun framhäver den intervjuade i 

Kommun C att behoven i verksamheten är drivande och underförstått kommer behoven från 

kommuninvånarna. Kommuninvånarna är alltså en viktig intressent i Kommun C även om det 

inte blev uttalat genom intervjun. Det är stor skillnad på vilket inflytande som intressenterna 

har på investeringarna i de olika kommunerna. I Kommun D är det tydligt att kommunen är 

måna om kommuninvånarna eftersom de har för vana att bjuda in medborgarna till möten när 

det ska byggas i kommunen. De boende kan bli mer positiva till de byggen som genomförs när 

de bjuds in och blir delaktiga i processen och det rimmar väl med kommunens mål om att vara 

en attraktiv boendekommun. I Kommun B gör kommunen mer vad den själv vill och invånarna 

involveras inte särskilt mycket. Kommun A framhäver demokratin som ett sätt för invånarna 

att påverka investeringar och det gäller såklart för alla kommuner. I det stora hela verkar 

Kommun D utmärka sig i att de involverar sina invånare mycket i och med att de bjuder in till 

möten. I övriga kommuner kommer synpunkterna framförallt från verksamheterna. Om 

kalkylerna lyckas skildra vilken investering som bäst lever upp till kommuninvånarnas krav 

och behov skapas en trovärdighet för kommunen (Fjertorp, 2010). Enligt denna studie var det 

endast en av fyra kommuner som involverade sina invånare till att ge synpunkter vid 

investeringar. Genom att involvera sina intressenter kan kalkylerna innehålla deras krav och 

kriterier vilket de bör göra enligt Alpenberg & Karlsson (2005). 

  

Sammanfattningsvis är krav och kriterier från kommunens intressenter en viktig faktor vid 

investeringar. Intressenternas krav och kriterier beaktas i kalkylerna som kvalitativa aspekter. 
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Det är olika från kommun till kommun hur pass involverade intressenterna är men målet med 

investeringarna är alltid att förbättra samhället. Det är svårt för kommunerna att göra alla 

intressenter nöjda vid genomförandet av investeringar och att det är politikerna som avgör.  

 

6.5 Kvalitativa aspekter 
En aspekt som måste beaktas vid investeringskalkyler är de kvalitativa aspekterna (Alpenberg, 

2019; Fjertorp, 2010; SKR, 2018). Det framkom av intervjuerna med de fyra olika kommunerna 

att kalkylen utgör en viktig del i beslutsunderlaget då kostnaden för att inför investeringen ligger 

som grund om investeringen ska genomföras eller ej. Däremot poängterades det att det krävs 

ett flertal andra perspektiv och inte endast en kalkyl för beräkning av investeringen. Då hela 

processen startar med ett behov, mål eller idé från verksamheterna som i sin tur grundar detta 

från kommuninvånarna krävs det att dessa faktorer även beaktas. När en investering ska 

beräknas används oftast enkla och raka modeller för att motivera beslutsfattarna att genomföra 

projektet.  

 

Det finns ett flertal studier inom kalkylmetoder som tar upp de fyra vanligaste metoderna inom 

företag och kommunala verksamheter (Sandahl & Sjögren, 2003; Renck, 1966; Yard, 1987; 

Tell, 1978). Dessa fyra metoderna är internräntemetoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden 

samt payback-metoden. Vid intervjuerna med de fyra kommunerna framkom det att dessa 

metoder inte är så vanliga inom beräkningar av investeringar i kommunala verksamheter utan 

enklare och egengjorda metoder används. Då kommunerna inte vill stirra sig blinda på endast 

siffror utan de måste beakta andra kvalitativa aspekter krävs det annorlunda metoder än de fyra 

vanligaste. Dessa modeller som kommunerna själva har framställt tar hänsyn till varför 

investeringarna måste göras, vad konsekvenserna blir om investeringarna inte genomförs och 

vilken prioritet de ska ha. Kommun A menar att kalkylen måste ta hänsyn till behoven och 

efterfrågan som finns och inte endast de ekonomiska bitarna. Enligt Bock & Trück (2011) finns 

det även en stor osäkerhet när det kommer till investeringar och kalkyler då världen förändras 

kontinuerligt. Att förutse framtiden är inte enkelt vilket utgör en osäkerhet när det kommer till 

kalkyler i Kommun A. Genom att försöka fånga upp osäkerheterna i kalkylen kan kostnaderna 

för projekten minimeras. Detta kan göras med hjälp av prognoser eller analyser, lägga på en 

osäkerhetsfaktor samt jämföra olika objekt med varandra.  

 

Kommun B har också en egen kalkyl som är specifikt framtagen för dem. Kalkylen är väldigt 

enkel och visar endast ifall investeringen går plus eller minus. Andersson & Greve (2017) 
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menar att generellt ska en kalkyl vara lätthanterlig men bör ändå avspegla verkligheten genom 

att ta med väsentlig information. Motiven bakom den enkla beräkningen i Kommun C är att 

kalkylen används som ett beslutsunderlag gentemot politikerna. Skulle en beräkning för ett 

projekt resultera i ett minusresultat finns det ändå möjligheter att gå igenom investeringen då 

intresset ligger i att genomföra det. Enligt Fjertorp (2010) är kalkyler ett viktigt verktyg för att 

hitta den investering som är mest lönsam men då politikerna inte kräver några avancerade 

kalkyler och kan acceptera investeringar med ett minusresultat krävs det andra kvalitativa 

aspekter. Dessa kvalitativa aspekter är resonemang bakom investeringen, vilka mål 

investeringen har samt vilka intressenter investeringen kommer att gynna. Kalkylen i Kommun 

B används också som ett kommunikationsmedel både till invånarna och till de involverade 

personerna i projektet. En annan kvalitativ synvinkel som beaktas vid beräkningar av 

investeringar i Kommun B är tekniska undersökningar för att identifiera osäkerheter som kan 

uppkomma i samband med byggnationerna. För att minimera kostnaderna samt vara förberedd 

på osäkerheter görs dessa tekniska undersökningar i samband med beräkningen av 

investeringen.  

 

Vid investeringar i Kommun C utgör kalkylen en viktig del och används som beslutsunderlag. 

Den består inte endast av siffror utan innehåller ett flertal kvalitativa avseenden. Fjertorp (2010) 

lyfter fram att investeringar har olika mål och eftersom kommuner inte är vinstdrivande måste 

andra kvalitativa aspekter beaktas. Kalkylen som används i Kommun C är en egen kalkyl som 

kräver beräkningar för kostnaden på genomförandet av investeringen. Kalkylen tar även upp 

varför investeringen bör göras, vad är målet med investeringen, finns det några myndighetskrav 

och vilken prioritet har investeringen. Genom att kombinera kalkyler och kvalitativa perspektiv 

blir det enklare för politikerna att ta ett beslut angående vilken investeringen som bör 

genomföras. Enligt Lefley (1997) behövs det en förståelse för risker när det kommer till 

investeringsbeslut. Kommun C försöker fånga upp osäkerheter genom att använda sig av egna 

tekniker eller hyra in konsulter som hjälper dem och därmed komplettera kalkylerna så det blir 

en så rättvis bild som möjligt.  

 

Enligt Kommun D krävs det kvalitativa synvinklar vid beräkningar av investeringar. Kalkylen 

utgör ett viktigt underlag vid beslutsfattandet av investeringar men måste kompletteras med 

andra aspekter. Vid investeringar i Kommun D kompletteras kalkylen med information 

angående prioritering och mål samt konsekvenser om projektet ej genomförs. Eftersom 

processen börjar med att ett behov uppstår krävs det motivering varför investeringen ska 
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genomföras vilket gör det enklare för politikerna att fatta ett beslut. Osäkerheter är också en 

faktor som bör beaktas vid kalkyleringar i kommuner. Enligt Bock & Trück (2011) finns de 

olika tekniker för att fånga upp dessa osäkerheter för att göra kalkylen mer stadig. Kommun D 

kompletterar sina kalkyler med en risk- och möjlighetsanalys för att minimera oförutsägbara 

kostnader.  

 

Kvalitativa aspekter är en viktig faktor när det kommer till beräkningar av kalkyler vilket 

framgår från alla kommunerna. I en kommunal verksamhet räcker inte endast siffror i 

kalkylerna utan andra icke-finansiella synvinklar måste beaktas och tas med i kalkylen. 

Framförallt är det behov och mål som styr ifall investeringen ska genomföras eller ej. Då 

kommuner har ett flertal intressenter att ta hänsyn till blir det ofta en problematik när det 

kommer till prioritering av olika investeringar. De finansiella siffrorna i kalkylen utgör ett 

viktigt underlag men de kvalitativa aspekterna motiverar beslutsfattarna (Alpenberg, 2019; 

Fjertorp, 2010; SKR, 2018). Om politikerna endast skulle analysera siffrorna hade de billigaste 

investeringarna gjorts vilket kanske inte hade varit de mest nödvändiga. För att utöka kalkylerna 

ytterligare borde kommunerna involvera andra intressenter såsom kommuninvånare och företag 

då det är de personerna som vistas i lokalerna samt finansierar dem till stor del. Enligt Bock 

och Trück (2011) finns det olika tekniker för att identifiera osäkerheter. Vid beräkningar av 

investeringar uppkommer det ett flertal osäkerheter som kommunerna försöker fånga upp. Det 

används olika tekniker för att identifiera osäkerheterna beroende på vad det är för slags projekt 

men något som alla kommunerna har gemensamt är att en osäkerhetsfaktor läggs på för att täcka 

de oförutsedda kostnaderna.  

 

6.6 Summering - kalkyler i kommunala verksamheter 

Utifrån modellen i den teoretiska referensramen finns det ett flertal faktorer som måste beaktas 

vid valet av kalkyler i den offentliga sektorn (Figur 11). Målet med investeringen är en faktor 

som påverkar kalkyleringen. Det främsta målet med investeringar av materiella 

anläggningstillgångar i kommunala verksamheter är att förbättra och effektivisera lokalerna. 

Vid en investering börjar alltid processen med ett behov eller en idé som sedan utformas i form 

av mål. Enligt alla de fyra kommunerna måste argumentationer angående varför investeringen 

bör genomföras och vad målet är tas med i kalkylen. Därmed kan inte kalkylerna endast bestå 

av siffror utan kräver även icke-finansiella aspekter. Målet med kalkylerna är även att motivera 

samt visualisera investeringarna för politikerna. För att lyckas med det krävs det enkla 

beräkningar som endast visar ifall projektet går plus eller minus.  
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Investeringsklassificering är en annan faktor som också måste beaktas. Enligt Fjertorp (2010) 

kan investeringar dels upp i fyra olika kategorier vilka är expansionsinvestering, 

imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. Efter undersökningen av de 

fyra kommunerna framgick det att investeringarna delas in i kategorier men att det skiljer sig 

från kommun till kommun. Kategoriseringen av investeringarna i de undersökta kommunerna 

följer inte det som litteraturen säger om att investeringarna delas in beroende på deras mål 

(Fjertorp, 2010). De fyra kommunerna i studien kategoriserar sina investeringar beroende på 

vilken sorts investering det handlar om för att göra kalkylen mer överskådlig samt enklare att 

beräkna. Kategoriseringen används för att visualisera och förklara för politikerna vilket behovs 

som finns och vad som måste göras för att uppfylla det behovet.  

 

En annan faktor är att dela in investeringen i olika steg eller faser för att se vilken roll kalkylen 

har. Två perspektiv har tagits upp i undersökningen vilka är processorienterad och 

beslutsorienterad investeringsprocess (Bower, 1970; Junnelius, 1974; Alpenberg & Karlsson, 

2005). Resultat från de fyra kommunerna är att investeringarna oftast ses ur ett processorienterat 

perspektiv där mål och syfte ligger i fokus. Kalkylerna har en stor roll i processen men får inte 

lika mycket utrymme som i en beslutsorienterad process. Siffrorna i kalkylen spelar en stor roll 

men det är behovet, målet och motiveringen bakom som ligger till grund för genomförandet. 

För att göra det enklare för politikerna att ta ett beslut har kommunerna slagit samman de 

finansiella och icke-finansiella aspekterna i samma kalkyl. Processen i de fyra kommunerna såg 

någorlunda lika ut och visade att kalkylen är viktig men att det krävs mer än endast siffror.  

 

Fjärde faktorn som påverkar valet av kalkyler är regelverk. Enligt Eliasson & Norrelid (2005) 

är friheten stor när det kommer till kalkylering av investeringar vilket stämde överens med 

resultatet från kommunerna. Det fanns inget tvingande regelverk för kommunerna när det kom 

till val av kalkyler men däremot fanns det styrdokument och rekommendationer hos några. Alla 

kommunerna använde därmed egna kalkyler som funkar bäst för deras verksamheter som 

beaktar både finansiella och icke-finansiella synvinklar. Ett flertal kommuner hade synpunkter 

angående kalkylerna och ville utveckla dem till det bättre så de avspeglar verkligheten mer. Då 

kommuner inte har tvingande regelverk är det fritt fram att välja vilken kalkyl som helst.  

 

Kommunerna intressenter har krav och kriterier som bör beaktas vilket kan påverka valet av 

kalkyler. Enligt Alpenberg & Karlsson (2005) bör inte investeringar genomföras ifall 
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intressenternas krav och kriterier inte uppfylls. Då kommuner har många intressenter att ta 

hänsyn till är det svårt att uppfylla allas krav och kriterier. Kommunerna försöker involvera 

intressenterna till den mån det går för att få med deras åsikter och synvinklar. Dessa omvandlas 

sedan till mål och behov som tas med i kalkylerna. Investeringar i kommuner är till för samhället 

och för att skapa nytta.  

 

Den sista faktorn som bör beaktas är de kvalitativa aspekterna vilket utgör en viktig del i 

kalkylen som används som beslutsunderlag. För att ta hänsyn till de kvalitativa aspekterna krävs 

det annorlunda kalkyler än de fyra vanligaste som har tagits upp i undersökningen. 

Kommunerna vill inte stirra sig blinda på endast siffror utan beaktar även varför investeringen 

bör göras, konsekvenser om investeringen inte genomförs samt vilken prioritet det har. Mål och 

syfte är också synvinklar som tas med i modellerna som kommunerna själva har framställt. De 

finansiella siffrorna utgör ett viktigt underlag men de kvalitativa aspekterna motiverar 

beslutsfattarna. 

 

Sammanfattningsvis finner studien stöd för att alla dessa faktorer påverkar och utformar valet 

av kalkylmetoder i kommunala verksamheter. Enligt tidigare forskning är de fyra vanligaste 

metoderna inom den kommunala sektorn internräntemetoden, nuvärdesmetoden, 

annuitetsmetoden samt payback-metoden (Sandahl & Sjögren, 2003; Renck, 1966; Yard, 1987; 

Tell, 1978). Undersökningen i den här studien visar att kommuner använder sig av tre av dessa 

metoder men att oftast används egna enkla modeller för att motivera och visualisera 

beslutsfattarna. Kalkyler utgör ett viktigt beslutsunderlag men det krävs även andra metoder. 

Det uppstår även osäkerheter vid beräkningar av investeringar som fångas upp genom olika 

tekniker. Kommunerna tar hjälp av utomstående konsulter eller genom risk- och 

möjlighetsanalyser. När osäkerheterna är identifierade och beräknade läggs en osäkerhetsfaktor 

på kalkylen. Dessa metoder används för att komplettera kalkylen. Avslutningsvis har författarna 

gjort en egen modell som visar vilka faktorer som påverkar valet av kalkyler i offentliga 

verksamheter (Figur 11). Modellen är baserad på teorin som har presenterats i tidigare avsnitt 

men har justerats. Efter analysen av de fyra kommunerna finns det ett behov att ta hänsyn till 

faktorerna som presenterats innan men att vissa kan modifieras samt utvecklas.  
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Figur 11 

Val av kalkyler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eriksson & Ståhl  

70 

 

7. Slutsats och diskussion  
I detta avsnitt kommer en slutsats och diskussion att göras där frågeställningen angående hur 

och varför vissa kalkylmetoder används i kommunala verksamheter och vilka osäkerheter som 

uppstår vid kalkyleringar. Därefter kommer ett flertal bidrag att belysas såsom teoretiskt, 

praktiskt och samhälleligt. Avslutningsvis kommer ett avsnitt med kritisk hållning till studien 

samt idéer för framtida forskning att presenteras.  

 

7.1 Summering  
Syftet med studien har varit att utforska investeringskalkyler inom den offentliga sektorn samt 

att få en förståelse för hur och varför specifika kalkylmetoder används vid investeringar av 

materiella anläggningstillgångar. Syftet har också varit att skapa en större förståelse för vilka 

osäkerheter som uppkommer vid kalkylering av investeringar och hur dessa hanteras. Större 

delen av den tidigare forskningen inom området har fokuserat på privata företag vilket har gjort 

det mer intressant att fokusera på den offentliga sektorn i denna studie (Segelod, 2000; 

Alpenberg & Karlsson, 2005; Chan, 2004; Sandahl & Sjögren, 2003; Yard, 2001; Renck, 1966; 

Yard, 1987; Tell, 1978; Alkaraan & Northcott, 2006; Farragher et al., 1999). Tidigare forskning 

har visat att det saknas investeringskalkyler som riktar sig mot den offentliga sektorn (Kee & 

Robbins, 1991; Abubakr & Abuzar, 2008). Problemet med kalkyler är att det är svårt att få med 

kvalitativa aspekter som är viktiga inom den offentliga sektorn då deras främsta mål inte är att 

generera vinst. I den tidigare forskningen kom det också fram att investeringskalkyler präglas 

av osäkerhetsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till (Ljung & Högberg, 1996; Bock & Trück, 

2011).  

 

Studien har visat att de undersökta kommunerna inte vanligtvis använder de fyra mest vanliga 

kalkylmetoderna som har tagits upp i studien nämligen internräntemetoden, nuvärdesmetoden, 

annuitetsmetoden samt payback-metoden. Kommunerna använder till största delen av enkla 

investeringskalkyler som de har skapat själva. Det har visat sig att NPM inte var utbrett i de 

undersökta kommunerna men i vissa kommuner har det märkts av en affärsmässighet som 

hämtats från den privata sidan. Det affärsmässiga ligger i att kommuner behöver motivera sina 

investeringar mer än vad som behövts förut. Det politiska styret anges av två kommuner som 

en faktor som avgör hur mycket av metoderna som hämtas från den privata sidan. Det är inte 

lika enkelt för den offentliga sektorn att använda de metoder som förknippas med den privata 

sektorn.  
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Varför kommuner väljer att använda sig av egna enkla kalkyler grundar sig i att de används 

som beslutsunderlag gentemot politiken. Politikerna kräver inga stora, avancerade kalkyler med 

mycket siffror utan är mer intresserade av motiven bakom investeringen. Målet bakom 

investeringar i kommunala verksamheter är att generera materiella anläggningstillgångar för 

kommunens intressenter och kalkylen utgör en viktig del i processen, men de kvalitativa 

aspekterna såsom behov och syfte väger tyngre. Genom att kombinera kalkyler som har både 

finansiella och icke-finansiella synvinklar får kommunerna med all information som är 

nödvändig att använda som grund för beslut.  

 

Det framkom i studien att det förekommer en mängd olika osäkerheter vid kommunens 

investeringar som ofta resulterar i oförutsedda kostnader. En upptäckt av fuktskador eller 

föroreningar kan göra ett projekt väsentligt dyrare än vad ursprungstanken var. Det kan också 

finnas en osäkerhet i hur stort ett projekt måste vara för att exempelvis kunna möta 

befolkningstillväxten i kommunen. För att kunna fånga upp osäkerheter som förekommer vid 

investeringar kan en post i investeringskalkylen för oförutsedda kostnader tillämpas. Förutom 

en post i kalkylen används tekniker som risk- och möjlighetsanalyser och tekniska 

undersökningar för att minimera osäkerheterna. Vid avancerade projekt hyr kommunerna in 

professionell hjälp genom utomstående konsulter.  

 

Syftet med studien är att utforska investeringskalkyler inom den offentliga sektorn samt få en 

förståelse för hur och varför specifika kalkylmetoder används vid investeringar i materiella 

anläggningstillgångar. Syftet är också att skapa en större förståelse för vilka osäkerheter som 

uppkommer vid kalkylering av investeringar och hur dessa hanteras. Efter undersökningen av 

kommunerna framgick det att investeringskalkyler används som ett beslutsunderlag gentemot 

politikerna. Eftersom politikerna inte kräver komplicerade kalkyler utan fokuserar mer på 

kvalitativa aspekter använder sig kommunerna av enkla modeller som de har framtagit själva. 

Målet med investeringar i kommunala verksamheter är inte att gå med vinst utan att generera 

nytta för samhället. Kalkylerna används därmed som ett argument till varför investeringarna 

ska genomföras både finansiellt och icke-finansiellt. Det uppkommer även ett flertal 

osäkerheter vid beräkningar av investeringar. Dessa osäkerheter kan vara till exempel 

markförhållanden, konkurser av byggföretag eller osäkerheter från politiken och omvärlden. 

Kommunerna försöker fånga upp dessa osäkerheter genom konsulthjälp, risk- och 

möjlighetsanalyser eller genom tekniska undersökningar. För att vara förberedd och kunna 

hantera osäkerheterna tillkommer det alltid en osäkerhetsfaktor på kalkylerna.  
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Det finns en problematik med kalkylmetoder i kommunala verksamheter. Privata företag har 

tydliga mål där vinst står i fokus medan kommunala verksamheter har mer kvalitativa aspekter 

att ta hänsyn till. Kommuner måste också ta hänsyn till många intressenter och det är därmed 

svårt att tillfredsställa alla. För att göra kalkylerna enklare har kommunerna framtaget egna 

modeller som fokuserar till mestadels på icke-finansiella mål för att motivera politikerna. 

Eftersom fokus ligger på de kvalitativa aspekterna blir det ofta att siffrorna hamnar i skymundan 

och därmed behöver kalkylerna utvecklas så invånarnas resurser hanteras på bästa sätt.  

 

7.1.1 Teoretiskt bidrag 
Det finns en hel del forskning inom investeringskalkyler men de flesta fokuserar på hur kalkyler 

används i privata bolag (Segelod, 2000; Alpenberg & Karlsson, 2005; Chan, 2004; Sandahl & 

Sjögren, 2003; Yard, 2001; Renck, 1966; Yard, 1987; Tell, 1978; Alkaraan & Northcott, 2006; 

Farragher et al., 1999). Tidigare forskning om investeringskalkyler i den offentliga sektorn har 

visat att den offentliga sidan måste använda kalkyler som är riktade mot privata organisationer 

eftersom det saknas specifika kalkyler för den offentliga sektorn (Kee & Robbins, 1991; 

Abubakr & Abuzar, 2008). Kommuner har dock andra mål och syften med sina investeringar 

såsom att generera service, vara resurseffektiv eller att underhålla staden (SKR, 2018). Kalkyler 

har svårt att fånga upp de kvalitativa aspekterna och Dominguez et al. (2009) beskriver att det 

finns en klyfta mellan allmänhetens krav på allmännyttiga tjänster och kommunens förmåga att 

uppfylla dessa krav. 

 

Denna studie har undersökt vilka mål som kommuner har med sina investeringar och hur dessa 

mål är kopplade till kommunens intressenter. Eftersom studien endast har undersökt ett fåtal 

kommuner är det svårt att generalisera resultatet. Studien har givit ett resultat som visar att 

kommuner har använt sig av enkla kalkyler som de har utformat själva. Valet av kalkyl grundar 

sig i att politikerna inte kräver avancerade kalkyler utan att målet med investeringarna är att 

generera nytta för intressenterna och därför behöver kalkylerna innehålla kvalitativa aspekter 

såsom behov och syfte. Resultatet bidrar till att bekräfta tidigare forskning som visar att det 

saknas kalkyler för den offentliga sektor vilket leder till att kommuner utformar sina egna 

kalkyler.  

 

7.1.2 Praktiskt bidrag 
Studien vill ge kommuner i Sverige en insyn i hur kalkyler används i de medverkande 

kommunerna samt hur de handskas med de osäkerheter som uppstår vid investeringar. Eftersom 
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det inte finns några tvingande regelverk som styr hur kalkyler i kommuner ska utformas har 

kommuner en stor frihet att själva välja hur detaljerad deras kalkyler ska vara (Eliasson & 

Norelid, 2005). Det är inte underligt om kalkylerna skiljer sig åt från kommun till kommun. 

Studien har visat att kommunerna har utformat sina egna kalkyler som innehåller både 

kvalitativa och kvantitativa aspekter. Resultatet visar också att alla kommuner i studien har en 

post för oförutsedda kostnader i investeringskalkylen men vissa kommuner jobbar också 

förebyggande med hjälp av inventeringar eller risk- och möjlighetsanalys. Med hjälp av 

resultaten kan även andra kommuner få en uppfattning om hur kalkyler används framgångsrikt 

av kommuner samt hur osäkerheter kan minimeras vid investeringar. På så sätt kan 

kommunernas resurser används på bästa sätt.  

 

7.1.3 Samhälleligt bidrag  
Genom studien får alla människor som bor i Sverige en inblick i hur kommuner använder 

kalkyler vid investeringar samt vilket inflytande som invånarna har på de investeringar som 

genomförs. Kommuninvånarna finansierar de kommunala verksamheterna genom skatter och 

andra avgifter (Häggroth & Peterson, 2002; SKR, 2021a). Det kan vara betydelsefullt för 

kommuninvånarna att förstå hur kalkyler används som beslutsunderlag samt hur osäkerheter 

hanteras vid investeringar eftersom invånarna är med och finansierar de investeringar som 

genomförs. Fjertorp (2010) menar att målet med investeringar i kommuner är att generera nytta 

för kommuninvånarna vilket också stämde överens med studiens resultat. Ett annat resultat av 

studien visar att det finns olika sätt för kommuninvånarna att påverka de investeringar som 

genomförs vilket kan uppmuntra invånare i Sverige att undersöka vad som gäller i deras 

kommun.  

 

7.2 Kritisk hållning till studien  
Det finns ett antal saker i studien som kan kritiseras. Eftersom studien är baserad på intervjuer 

måste författarna tro på det personerna sa vilket inte behöver vara sanningen. På grund av den 

pågående pandemin genomfördes samtliga intervjuer via videolänk vilket medförde en 

begränsning i det hermeneutiska förhållningssättet som valdes för studien.  Begränsningen låg 

i att kroppsspråket hos de som intervjuades inte syntes lika väl och det småpratades inte lika 

mycket före och efter intervjun som är brukligt vid personliga intervjuer. Det går även att 

kritisera tillförlitligheten i materialet då det baseras på hur författarna har tolkat det. Materialet 

och resultatet hade möjligtvis kunnat tolkas på annat vis av andra forskare. 

 



Eriksson & Ståhl  

74 

 

Studien hade också en begränsning i att få kommuner medverkade och studien baserades endast 

på ett fåtal intervjuer. Endast fyra kommuner medverkade och fem intervjuer genomfördes på 

totalt sex personer. Hade studien varit kvantitativ så hade fler kommuner kunnat medverka men 

studien hade inte varit lika djupgående. Det hade varit en fördel för studien om de personer som 

intervjuades hade haft samma befattning. I och med att de intervjuade hade olika arbetsuppgifter 

så tolkades frågorna under intervjun på olika sätt. De olika synvinklarna gav studien en bredd 

men samtidigt var det svårare att sammanställa och generalisera svaren. Storleken på 

kommunerna är också en faktor som troligtvis har bidragit till att empirin är olika från kommun 

till kommun. Hade studien fokuserat på kommuner i samma storlek hade svaren troligtvis blivit 

annorlunda.  

 

7.3 Förslag på framtida forskning  
Förslag på framtida forskning är att göra om studien fast genom ett kvantitativt metodval. Om 

studien hade varit kvantitativ hade ett större urval möjliggjort att resultatet skulle kunnat 

generaliseras. Vid ett större urval hade studien även kunnat undersöka om kommunens storlek 

är en faktor som påverkar hur kalkyler används vid investeringar. 

 

En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka skulle vara hur prioriteringen av 

investeringarna görs av politikerna samt hur de använder sig av kalkylerna som tas fram av 

tjänstemännen i kommunen. Det hade varit av intresse att undersöka vilken betydelse en kalkyl 

har vid beslutsfattanden.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

 

Introduktion 

• Vad har du för befattning i kommunen? 

• Hur länge har ni arbetat inom er befattning? 

• Vad har du för arbetsuppgifter/arbetsansvar?  

• Hur lång erfarenhet har du inom området?  

• Har du alltid jobbar inom den offentliga sektorn?  

• Berätta om kommunens organisationsstruktur 

 

Investeringskalkyl 

• Hur och vilka kalkylmetoder använder ni vid beräkning av investeringar?  

• Varför använder ni just dem?  

• Vad anser ni det finns för för- och nackdelar med dem? 

• Kan ni ge ett exempel på ett scenario när ni tyckte det var svårt att använda en kalkyl? 

• Vi har studerat de fyra vanligaste metoderna, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, 

internräntemetoden och payback-metoden, är dessa fyra några ni brukar använda?  

• Vad tycker ni är viktigt med en kalkyl? 

• Har ni några givna ramar/styrdokument eller ni får välja fritt när det kommer till 

kalkyler? 

• Använder ni er mycket av efterkalkyler?  

 

Investeringsprocess 

• Hur går er investeringsprocess till? 

• Delar ni in investeringarna i kategorier/klasser? 

• Är kalkylerna viktiga vid investeringsprocessen?  

• Hur är du involverad i investeringsprocessen?  

 

Osäkerheter  

• Vad finns det för osäkerheter som uppkommer i investeringskalkylen? 

• Hur hanterar ni dessa osäkerheter? 

• Hur fångas dessa osäkerheter upp under kalkyleringen? Speciella tekniker? 
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Investeringar  

• Vad har ni för mål med de investeringar som genomförs? 

• Vilka är era främsta intressenter när det kommer till investeringar? 

• Har era intressenter ett inflytande på investeringarna?  
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Bilaga 2 
Mail som skickats angående intervjuerna  

 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar ekonomprogrammet på högskolan i Kristianstad och håller just 

nu på med vårt examensarbete som handlar om investeringskalkyler i kommuner. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilka kalkylmetoder som används vid investeringsbedömning av 

materiella anläggningstillgångar och varför just de specifika metoderna används inom den 

kommunala verksamheten. Syftet är också att skapa en större förståelse och kunskap för vilka 

osäkerheter som uppkommer vid kalkylering av investeringar och hur dessa hanteras. Detta är 

ett intressant område som det finns lite forskning inom och vi hoppas vår studie kan bidra med 

större kunskaper både för samhället men även för er, genom en inblick i andra kommuner. För 

att få material till vår uppsats skulle vi vilja be om er hjälp genom att få intervjua två personer 

separat från er kommun som har insyn över era investeringskalkyler. Är detta något ni hade 

kunnat tänka er ställa upp på tänkte vi genomföra intervjuerna vecka 18 eller 19 genom 

videolänk. Intervjuerna kommer max ta en timme vardera och vi hade blivit väldigt glada & 

tacksamma om ni hade velat ställa upp. 

 

Om ni tackar ja kommer vi skicka med ett samtycke där det framgår mer specifikt för vilka 

åtgärder vi kommer ta för att anonymisera er och era uppgifter. 

 

Vi ber om återkoppling så fort som möjligt om detta är av intresse. 

  

Tack på förhand! 

Hälsningar Hanna Eriksson & Emma Ståhl. 
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Bilaga 3 
Investeringskalkyl Kommun C 
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Bilaga 4 
Analys av empiri 
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