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Purpose:  The purpose of this study is to examine and present what investment 

criteria’s Swedish municipals used in 2011 when investing in buildings, 

and in what extent consultants were used in investment appraisal and 

implementation of building investments. 

Research question: Is there a connection between the amount invested in buildings in 

proportion of net turnover and cost overrun? 

Is there a difference between large and small municipals with regards to 

investment appraisal of buildings? 

Did collaboration occur between municipals with regards to investment 

appraisal of buildings?  

To what extent was consultants used to calculate and appraise building 

projects? 

Method: This study is based on a Web survey with 44 answers from municipals 

and one personal interview. The survey was analyzed and compared with 

the frame of reference based on secondary sources. 

Conclusion:  Larger municipals need to improve their planning and control their 

investments in buildings because the investments are usually large and 

more numerous things can go wrong than for smaller municipals. 

Municipals should collaborate more when investing in buildings and 

therefore better be able to match the construction companies when 

negotiating terms.  

The municipals should continue controlling the external help they use 

when they invest in buildings and make contracts with clear terms. 
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Syfte:  Syftet med studien är att undersöka och presentera vilka 

investeringskriterier som svenska kommuner använde år 2011 vid 

byggnadsinvesteringar, samt i vilken utsträckning extern hjälp vid 

investeringsbedömning och utförande av byggnadsinvesteringar 

användes. 

Frågeställning: Vilka samband fanns mellan investeringsandel per omsättning och i hur 

stor utsträckning beslutade byggnadsinvesteringar blev dyrare än 

beräknat? 

Vilka skillnader fanns mellan större och mindre kommuner med hänsyn 

till investeringsbedömningar i byggnader? 

I vilken utsträckning förekom samarbete mellan kommuner gällande 

byggnadsinvesteringar?  

I hur stor utsträckning anlitades extern hjälp med projektledning och 

kalkylering vid byggnadsprojekt? 

Metod:  Studien är baserad på en webbenkätundersökning med 44 deltagande 

kommuner och en personlig intervju. Denna undersökning analyserades 

och jämfördes sedan med en referensram baserad på sekundära källor. 

Slutsats:  Större kommuner behöver förbättra sina planeringar och kontrollera sina 

byggnadsinvesteringar i och med att investeringarna ofta är större och 

fler saker kan gå fel än för mindre kommuner. 

Fler kommuner borde samarbeta mer vid byggnadsinvesteringar för att på 

det viset kunna matcha byggföretagen vid upphandling. 

Kommunerna bör fortsätta kontrollera den externa hjälp de använder vid 

byggnadsinvesteringar och göra tydliga kontrakt. 



 

 

Förord 
Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra utan svar på webbenkäten som skickades ut 

till Sveriges alla 290 kommuner. Vi vill därför lämna ett stort tack till alla våra respondenter 

som deltog i undersökningen. Vi vill också tacka Frederick Cederborg som ställde upp på en 

personlig intervju för insyn i hur investeringsbedömning går till inom Västerås kommun. I 

förarbetet innan enkätfrågorna skickades ut och på seminarierna under kursens gång var 

handledaren Esbjörn Segelod ett stort stöd och därför vill vi tacka även honom för många bra 

råd och förslag till uppsatsen. Vi tackar även våra opponenter i seminariegrupperna och 

slutseminarieledaren Magnus Linderström som bidrog med värdefulla åsikter för att förbättra 

vår studie. 

Västerås, 1 juni 2012 

Sanna Hamrin och Carina Sipi 
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1 Inledning 
Ett företags syfte med att göra en investering är i huvudsak att förbättra den långsiktiga 

lönsamheten men kan även initieras av till exempel ny miljölagstiftning (Karlsson 1999: 208-

209). För att företag ska kunna ta beslut om ny- och ersättningsinvesteringar krävs det 

lönsamhetsberäkningar (Ljung & Högberg 2004: 8). Att ett företags syfte med att göra 

investeringar är i huvudsak är att förbättra den långsiktiga lönsamheten stämmer dock inte 

överens med Sveriges kommuners syfte. Kommunernas främsta uppgift är inte att gå med 

vinst utan att tillgodose behov och för det krävs också olika sorters investeringar. 

Begränsningen i storleken på kommunernas skattemedel gör att de måste prioritera mellan 

investeringar. 

Kommuner utgör tillsammans med stat och landsting den offentliga sektorn 

(Nationalencyklopedin). En kommun är ett geografiskt avgränsat område med lokalt 

självstyrelse som har rätt att ta ut skatt av invånarna (Nationalencyklopedin). I Sverige finns 

290 kommuner och tillsammans med landstingen och regionerna i Sverige ansvarar de för 

merparten av samhällsservicen (Sveriges Kommuner & Landsting). För att uppnå ett 

fungerande samhälle har Sveriges kommuner uppgifter som de måste utföra inom 

arbetsområden som till exempel plan och byggfrågor, socialtjänst, skola, hälso- och 

miljöskydd, avfallshantering, renhållning, räddningstjänst, vatten och avlopp. Frivilligt kan 

kommuner även arbeta med idrotts-, fritids- och kulturverksamhet. Kommunfullmäktige har 

ansvaret för stadens verksamheter. (Västerås stad)  

1.1 Problemdiskussion 
Kommuner är intressanta att studera då alla människor i en kommun har någon form av 

koppling till den kommun de bor i, till exempel barnomsorg, vägar eller äldreomsorg. Skälet 

till att investeringar görs i kommuner är ofta exempelvis ökad befolkning, fler elever eller 

pensionärer, eller nya myndighetskrav, inte att ge ägarna hög monetär avkastning. Välfärden i 

Sverige finansieras till viss del av offentlig sektor med privata utförare vilket medför 

privatisering av offentlig sektor (Hartman 2011: 7). ”New Public Management” (NPM) har 

karaktäriserat de senaste två decenniernas förändringar i offentliga sektorn mot privatisering, 

målstyrning och decentralisering (Institutet för kommunal ekonomi, New Public 

Management). Offentliga organisationen påminner därför om formeringen av den privata 

sektorn, vilket gör att referensramar med utgångspunkt i privata företag är relevanta att 

använda vid analys i denna studie. Kommuner är inte såsom företag vinstdrivande. Alla 

kommuner har dessutom verksamheter som innebär att de behöver använda lokaler. För att 

kunna göra jämförelser mellan hur kommunernas investeringsbedömning går till finns det 

därför anledning att undersöka hur deras byggnadsinvesteringsbedömning går till, om de gör 

investeringskalkyler och vilka räntenivåer de räknar med. Fjertorp presenterar att studier i 

praktiken visat på att investeringsprocessen i verkligheten inte är såpass välstrukturerad och 

att den är ett dynamiskt samspel mellan aktörer och förutsättningar (Fjertorp 2010: 6-7). 

Eftersom kommuner är offentliga organisationer medför det en öppen och synlig struktur och 

därför bör en formell investeringsprocess finnas. Ett steg i investeringsprocessen innebär val 
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av kriterier som finns för att avgöra om en investering ska genomföras. Exempel på sådana 

kriterier är återbetalningstid, diskonterat nuvärde, internränta och avkastningsgrad. (Arwidi & 

Yard 1986: 29, 56, 73) 

Återbetalningsmetoden, där ett kriterium av en viss återbetalningstid sätts, är enkel att 

använda och tar upp minst resurser jämfört med andra kalkyleringsmetoder (Ax et.al. 2009: 

391). Därmed skulle det kunna innebära att mindre företag, som har mindre resurser, 

investerar kortsiktigt med kort återbetalningstid och större företag ser mer långsiktigt och har 

råd att göra större investeringar som löper långsiktigt. Gäller detsamma i kommuner? Det 

skulle kunna vara så att det i större kommuner i större utsträckning används längre 

återbetalningstider vid investeringskalkylering i och med att de gör större investeringar. Det 

går även att fråga sig om den ränta som kalkyleras med är lägre för större än mindre 

kommuner. I och med detta uppkom funderingar på om det förekommer några väsentliga 

skillnader mellan mindre och större kommuner, vilket det verkar göra i mindre och större 

företag. Då politiska majoriteter är kortlivade i förhållande till effekterna av ekonomiska 

beslut kan politiker ha som strategi att minska det långsiktiga ekonomiska handlingsutrymmet 

(Fjertorp 2010: 133). Detta för att hindra att andra politiker med andra agendor skulle bli 

valda vid nästa mandatperiod eller hindra dem att göra ekonomiska förändringar. Innebär 

detta att för att politiker ska bli omvalda därmed tar kortsiktiga och populära beslut angående 

byggnadsinvesteringar eller är det långsiktiga investeringar som prioriteras? I studien 

undersöks även vilka andra investeringskriterier som kommunerna använde år 2011. Utifrån 

svaren i studien önskas lärdom fås om vilka kriterier som är bättre än andra för att få 

effektivare resursanvändning och mer korrekta beräkningar på hur mycket 

byggnadsinvesteringsprojekt kostar. Dessutom om kriterierna hjälper mot splittring i mål för 

projekt i organisationerna. 

Kommuner i Sverige omfattas även av Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket är ett 

förlopp där bland annat kommuner köper tjänster, varor och byggentreprenader. Syftet med 

upphandling är att ge möjligheter till leverantörer att konkurrera med varandra om att leverera 

till de offentliga verksamheterna. Den ska även säkerställa att skattebetalarnas pengar används 

på bästa sätt. (LOU) I kommuner används dessutom konsulter bland annat när de är i behov 

av en särskild kompetens eller när tidsfristen är kort (Wik & Sturesson 2009: 4). Upphandling 

och användning av konsulter bidrar till en utveckling av det lokala näringslivet (Sveriges 

Kommuner & Landsting, Upphandlad verksamhet). Trenden som utvecklats i Sverige har 

varit att det blivit vanligare att använda konsulter och konsultbolag har ökat i antal. 

(Bemanningsföretagen, Bemanningsbranschen allt större på svensk arbetsmarknad) 

Om kommunen år 2011 använde konsulter vid kalkylering och projektledning kan det ha 

medfört att upphandlingar för byggnadsinvesteringar blev dyrare för kommunen. Detta i och 

med att beslutsfattarna inte direkt är insatta i investeringsfrågorna och kan få svårigheter att 

matcha byggföretagen. Detta kan i sin tur ha lett till att de valda upphandlingarna framtvingat 

beslut om att ytterligare kapital behövt tillskjutas då en byggnadsinvestering överskridit 

budget. Att budgeten inte hållits kan bero på att beslutsfattarna inte varit tillräckligt insatta 

och därmed inte kunnat se att den offert som valts inte tagit med alla kostnader. Enligt 

agentteorin kan det för kommuner och för av dem inhyrda konsulter och byggföretag uppstå 
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problem med att de har olika mål. Exempelvis vill konsulten och byggföretaget ha uppdraget 

så länge som möjligt för att tjäna pengar medan kommunernas mål är att bli klara vid utsatt tid 

och med effektiv resursanvändning. Därmed kan en koppling finnas mellan agentteorin och 

kostnadsöverdrag vid byggprojekt.  

Användandet av konsulter, leasing och hyrning av lokaler för att uppgifter ska lösas och 

behov tillfredställas innebär för kommunen att de kan hålla på med kärnverksamheten, att se 

till att kommunen fungerar. Beroende på svaren från webbenkätundersökningen i studien 

finns det dock även anledning att undersöka vidare för att se om kommunerna bör ändra 

strategi från att förlita sig på konsulter till att se till att kunskapen finns inom kommunen.  

I flera kommuner har revisionsbyråer fått i uppdrag att göra granskningar av kommunernas 

investeringsprocesser. Detta har utmynnat i flera förbättringsförslag. Granskningarna på bland 

annat Mjölby, Jönköpings och Upplands-Bro kommun har fokuserats på kvaliteten i budgetar, 

projektstyrning och redovisning och slutsatser som dragits är att uppföljning och efterkalkyler 

bör förbättras. (Knutsson & Leskelä 2007; Lindblad 2004; Ädel 2012) Granskningar har 

därmed inte gjorts översiktligt och jämförelsevis för kommunerna varför detta är intressant att 

undersöka. Ett forskningsprojekt har utförts av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 

(SNS) där en undersökning om det ökade inslaget av konkurrens inom offentlig sektor infriat 

förhoppningar om effektivitet och högre kvalitet. Slutsatsen blev att kunskapsläget inom 

många av områdena är begränsat vilket medförde att det inte gick att dra några generella 

slutsatser om det. (Hartman 2011: 262) Vidare kan webbenkätundersökning i denna studie 

bidra med mer underlag för jämförelser. 

Frågan är om det är en stor del av kommunerna som gjorde någon byggnadsinvestering som 

överskred budget såpass mycket att ytterligare kapital behövde tillskjutas och vad detta i 

sådana fall berodde på. Det är även värt att fundera på hur stor del av omsättningen i 

kommunerna som användes till byggnadsinvesteringar. Där kan möjligen samband finnas 

mellan storleken på summorna och användningen av konsulter eller om kommunerna är stora 

eller små. Såvida svaren från denna studie visar på att det finns skillnader mellan större och 

mindre kommuner är ett lösningsalternativ att kommuner samverkar med varandra vad gäller 

planering, upphandling och även genomförande av byggnadsinvesteringar. Detta för att bli 

konkurrenskraftiga och få en effektivare resursanvändning. Det finns kommuner som redan 

idag samarbetar med varandra. Studien reder även ut om dessa är stora eller små och ifall 

deras samarbete minskat kostnader för byggnadsinvesteringar i förhållande till omsättningen.  
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och presentera vilka investeringskriterier som svenska 

kommuner använde år 2011 vid byggnadsinvesteringar, samt i vilken utsträckning extern 

hjälp vid investeringsbedömning och utförande av byggnadsinvesteringar användes. 

1.3 Frågeställningar 
Uppsatsen ska besvara följande frågor:  

 Vilka samband fanns mellan investeringsandel per omsättning och i hur stor 

utsträckning beslutade byggnadsinvesteringar blev dyrare än beräknat? 

 Vilka skillnader fanns mellan större och mindre kommuner med hänsyn till 

investeringsbedömningar i byggnader? 

 I vilken utsträckning förekom samarbete mellan kommuner gällande 

byggnadsinvesteringar?  

 I hur stor utsträckning anlitades extern hjälp med projektledning och kalkylering vid 

byggnadsprojekt? 

1.4 Målgrupp 
Uppsatsen riktas mot studenter som läser företagsekonomi och Sveriges kommuner. Den 

riktas också till andra intressenter som redan har en viss kunskap inom ämnet. 

1.5 Avgränsning 
I Sverige finns 290 kommuner. Studien avgränsas till 44 av dem och deras 

investeringsbedömningar år 2011 i byggnadsinvesteringar. Denna avgränsning gjordes på 

grund av att det var 44 kommuner som svarade fullständigt på webbenkätundersökningen om 

investeringsbedömning som skickades ut.  
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1.6 Disposition 
 

  

2  Metod 

• I detta kapitel presenteras metoden och hur tillvägagångssättet i studien gick till. 
Kapitlet har underrubrikerna tillvägagångssätt, enkätmetodik, 
informationsinsamling, validitet och reliabilitet samt urval och respondenter med 
en bortfallsanalys. 

3  Referensram 

• I tredje kapitlet presenteras referensramen i studien och går igenom 
investeringsbedömning, kriterier för investeringsbedömning, 
investeringskalkylering, leasing, offentlig upphandling med presentation av 
upphandlingsprocessen, principerna för offentlig upphandling och 
konkurrensverkets roll. Kapitlet avslutas med en presentation av agentteorin. 

4  Resultat från undersökning 

• Kapitel fyra innehåller studiens empiri bestående av intervju med Frederick 
Cederborg på Västerås stad och resultatet från webbenkätundersökningen.  

5  Analys 

• Femte kapitlet består av en analys där undersökningen analyseras med hjälp av 
referensramen. 

6  Slutsatser 

• I sista kapitlet presenteras de slutsatser som undersökningen utmynnat i och 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

Bilagor 

• Bilagor med intervjufrågor, webbenkätfrågor, organisationsscheman för en stor 
och en liten kommun och beskrivning av beslutsväg i investeringsmodell. 
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2 Metod 
I kapitlet beskrivs tillvägagångssätten och metoderna som användes under studien för att 

skapa tillförlitlighet, trovärdighet och relevans. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med val av ämne där investeringsbedömning kom upp som ett alternativ, 

detta är ett viktigt ämne då ett av de största besluten som tas inom företag är vilka projekt de 

ska investera i. Under möte med handledare föreslogs byggnadsinvesteringar i svenska 

kommuner som inriktning och detta väckte ett stort intresse. Detta då svenska kommuners 

investeringar påverkar hela den svenska befolkningen och investeringarna som görs i stor del 

kommer från skattebetalningar.  Nästa steg var då att formulera en frågeställning och ett syfte 

med uppsatsen. Syftet blev då att undersöka vilka investeringskriterier som användes och i 

vilken utsträckning extern hjälp vid investeringsbedömning och utförande av 

byggnadsinvesteringar Sveriges kommuner använde år 2011. År 2011 valdes eftersom detta år 

var de senaste fullständiga årsredovisningar som gick att få tag i vid studiens 

genomförandetidpunkt. Eftersom alla kommuner har verksamheter som innebär att de behöver 

använda lokaler och för att kunna göra jämförelser mellan hur kommunernas 

investeringsbedömning går till valdes därför hur deras byggnadsinvesteringsbedömning går 

till. När teori om byggnadsinvesteringar söktes och gicks igenom utmynnade det i ett antal 

frågor. Dessa frågor avgränsades sedan till 10 stycken. För att få en bred bild av hur detta går 

till och möjligheten att göra jämförelser gjordes en webbenkät bestående av dessa 10 frågor 

med hjälp av programmet Survey Monkey och denna skickades ut till samtliga 290 kommuner 

i Sverige. Anledningen till att webbenkät användes som undersökningsmetod och inte 

intervjuer var att detta passade bättre till den aktuella undersökningen. Med webbenkäter går 

det att snabbt få ut och snabbt samla in svar. Genom att skicka ut enkäter införskaffades ett 

stort underlag och detta krävdes för att kunna göra jämförelser mellan större och mindre 

kommuner samt för att kunna analysera och dra slutsatser.  

Innan webbenkäterna skickades ut testades den på Frederick Cederborg, verksamhetschef på 

fastighetskontoret i Västerås stad. Han bedömde att enkäten var bra utformad, enkätfrågorna 

finns sammanställda i bilaga 2, och upplyste om att det tog 5 minuter att svara på den efter 10-

15 minuters förarbete. Cederborg ställde även upp på en personlig intervju den 2 maj 2012, 

kl.14–14.30, på Västerås kommun. Intervjun gjordes för att få ett exempel och tydliggöra, för 

fördjupad förståelse, hur en kommun agerar när en byggnadsinvestering görs. 

Intervjufrågorna, som finns i bilaga 1, skickades i förväg till Cederborg, för att ge honom 

möjligheten att förbereda sig. Intervjun spelades även in för att kunna gå tillbaka och lyssna 

på för att undvika missförstånd samt för att säkerställa att informationen var korrekt. 

Av de 290 kommunerna som webbenkäter skickades till svarade 32 stycken inom en och en 

halv vecka. Dessutom inkom 16 svar efter ännu en och en halv vecka efter påminnelse 

skickats ut.  

De kommuner som hade svarat på alla tio webbenkätfrågorna valdes att innefattas i studien. 

Det upptäcktes dock sedan att en av frågorna resulterat i fel svar. Denna webbenkätfråga var: 
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Hur stor var kommunens investeringar i byggnader år 2011 enligt kommunens 

årsredovisning? Vidare, hur stor var kommunens omsättning 2011 enligt samma 

årsredovisning? Frågan innehöll egentligen två frågor vilket resulterade i att en del kommuner 

endast svarade på den första frågan. Med anledning av detta, och för att en del kommuner 

istället för omsättningen angav nettokostnaden, fick siffrorna hämtas från kommunernas 

årsredovisningar istället. Omsättningen beräknades enligt följande: 

Intäkter + Skatteintäkter + Generella stadsbidrag och utjämning + Finansiella intäkter = 

Nettoomsättning 

En del årsredovisningar hittades inte på Internet därför skickades e-post med fråga om 

omsättning till Gävle, Karlshamns, Kungsbacka, Rättviks, Sotenäs och Upplands-Bro 

kommun och Helsingborgs stad. En del kommuner angav heller inget svar angående 

investeringar i byggnader, och e-post med fråga om detta skickades till Kungsbacka kommun.  

E-post skickades även till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge eftersom de hade 

hand om en del av Haninges kommuns byggnadsinvesteringar. De flesta kommunerna svarade 

med att skicka årsredovisningar för år 2011 och beräkningar för omsättningen kunde göras 

och siffror om byggnadsinvesteringar avläsas. Rättviks kommun skickade, istället för 

årsredovisning, resultaträkningen för år 2011. Karlshamns och Kungsbacka kommun skickade 

siffror via e-post och Sotenäs kommun gav siffrorna per telefon. 

En av webbenkätfrågorna lydde: Om kommunen använde sig av återbetalningstid, hur lång 

återbetalningstid räknade kommunen då med vid investering i byggnader år 2011? I svaren 

från kommunerna angav en del att det var avskrivningstiden för byggnader de syftade till och 

i jämförelse med siffrorna från majoriteten av de andra kommunernas svar kunde slutsats dras 

att även de hade angivit avskrivningstider och inte återbetalningstider. Även om det 

egentligen inte var svar på frågan som insamlades kunde svaren ändå användas i studien och 

presenteras under rubriken 4.5. 

I studiens referensram presenteras ämnena som webbenkätfrågorna rör vid. Detta för att 

läsaren ska få förståelse för ämnena och även skapa förutsättningar för analys. I kapitlet 

utmynnar referensramarna i webbenkätfrågorna som skickades ut till kommunerna. De svar 

från undersökningen som samlades in, granskades och sammanställdes med hjälp av Excel i 

tabeller som sorterades efter olika kategorier och variabler och sedan lades de in i 

empirikapitlet. I tabellerna i empirin sorterades kommunerna efter storlek utifrån de 

gruppindelningar som gjorts av Sveriges Kommuner & Landsting (SKL), se rubrik 4.1.1. 

Tabellerna analyserades utifrån medianvärden, andelar och variationsområden. Dessa 

jämfördes sedan med varandra i analysen med hjälp av referensramen. Utifrån detta kunde 

sedan slutsatser dras. Studiens slutsatser generaliserades för Sveriges samtliga 290 kommuner 

utifrån de 44 deltagande kommunerna i undersökningen. 
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2.2 Enkätmetodik 
Webbenkäterna som undersökningen är byggd på inleddes vid utskick med en beskrivning av 

undersökningens syfte och vad syftet med frågorna var. Detta för att skapa förståelse och 

engagemang. Då det är vanligt med stort bortfall när det gäller webbenkätstudier gjordes 

enkäten kort och tydlig och med beräknad genomförandetid på en och en halv vecka då en 

påminnelse skickades ut. I och med att undersökningen gjordes i programmet SurveyMonkey 

begränsades även sättet att ställa frågor på. Webbenkätfrågorna utformades tydligt angående 

vilken variabel svaren ville has i och laddade ord och ledande formuleringar undveks. Vid 

utskicket av påminnelser utrycktes önskan om svar och en förklaring om hur viktig svarandes 

insats var för uppsatsen. Det största problemet med webbenkäter som undersökningsmetod är 

att det är besvärligt att få insikt i svarssituationen. En länk till webbenkäten skickades till 

kommunerna via e-post och adresserna hämtades från SKL:s hemsida. I meddelandet bads om 

att webbenkäten skulle vidarebefordras till den person som inom kommunen skulle kunna 

svara på frågorna om investeringsbedömning. Detta sätt valdes då det i kommunerna inte 

alltid finns till exempel fastighetschefer som kan kontaktas utan personerna kan ha olika titlar. 

Möjligheten till kontakt förmedlades också vid utskicken genom kontaktuppgifter i e-post 

meddelandet för att eventuella missförstånd skulle kunna avhjälpas. Svaren till fråga 10 i 

webbenkäten, se bilaga 2, användes för att kunna avgöra vilken kommun som svaren gällde. 

Detta för att det i Survey Monkey annars inte var möjligt att se vem som svarat och svaren 

gav möjligheten att göra en bortfallsanalys och se hur stor andel av de svarande kommunerna 

som var stora respektive små. 

2.3 Datainsamling 
De primära källor som användes var svenska kommuner och informationen erhölls genom 

webbenkäter och en personlig intervju med Cederborg. Webbenkäterna skickades ut med 

hjälp av tjänsten Survey Monkey som tillåter max 10 frågor och max 100 svar. Eftersom en 

vanlig svarsfrekvens sades vara 30,0 % efter två påminnelser skickades webbenkäten till 

samtliga 290 kommuner, då en 30,0 % svarsfrekvens skulle ge strax under 100 svar. 

Sekundära källor vid datainsamlingen gjordes på sekundärdata från hemsidor, böcker, artiklar 

och rapporter. Artiklar söktes genom Mälardalens högkolas databaser ABI/INFORM Global 

(ProQuest) och Discovery med sökorden investeringskalkylering, kalkylering, investering, 

”investment”, ”calculation”, ”investment decision”, Bower, beslut, bedömning och kriterier.  

För att säkerställa kvaliteten söktes och användes endast artiklar som är peer reviewed. 

Granskningar för att artiklarna inte skulle innehålla författares ogrundade antaganden eller 

generaliseringar gjordes. 

För studiens struktur och formalia användes rekommendationer från boken Rapporter och 

uppsatser av Backman (1998). För metodval i studien användes inspiration från boken 

Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2006), Researching and Writing a Dissertation: 

A Guidebook for Business Students av Fisher (2007) och för sammanställning av 

webbenkätsvaren Praktisk statistik av Körner och Wahlgren (2009). För stöd vid intervju- och 

webbenkätfrågornas utformning användes boken Att fråga av Wärneryd, Davidsson, Wikman, 

och Langlet (1990). Boken Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera av 
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Björklund och Paulsson (2003) användes framför allt inför förberedelser inför 

oppositionstillfällena under kursens gång. Utöver litteraturen användes och lästes material 

från kurshemsidan på BlackBoard på Mälardalens högskolas hemsida. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
För att få en hög tillförlitlighet på undersökningen informerades respondenterna om syftet 

med studien. Genom att välja webbenkät som undersökningsmetod minskar frågornas omfång 

och det finns en risk missförstånd. Detta ställer höga krav på frågornas utformning, för att 

minska denna risk utformades frågorna enkelt och tydligt med lättbegripligt språk. Vid 

webbenkäter undviks den påverkan intervjuaren har på respondenten och därmed ges en 

neutral svarssituation. I och med att risk för missförstånd fortfarande fanns fick 

respondenterna därför möjligheten att kontakta undersökarna via e-post om 

tolkningssvårigheter uppstod. Vid granskning av enkätsvaren upptäcktes att en del av 

respondenterna endast svarade på en del av den första webbenkätfrågan. Detta på grund av att 

det var två frågor i en och endast den första frågan besvarades. Detta klargjordes därför i 

efterhand genom e-postkontakt med de aktuella respondenterna vars årsredovisningar inte 

gick att få tag i på Internet. För att undersökningen ska gå att göras om under ett senare 

tillfälle har tillvägagångssättet noggrant beskrivits och en redogörelse av vilka kommuner som 

svarade på undersökningen.  

2.5 Urval och respondenter 
Urvalet av respondenter består av dels en intervju med verksamhetschefen för Västerås stads 

fastighetskontor, Frederick Cederborg som ställde upp på en personlig intervju på sitt kontor 

den 2 maj 2012, kl.14–14.30, och dels en webbenkätundersökning som skickades till Sveriges 

kommuner. Eftersom Sveriges kommuner är väldigt många med stor geografisk spridning 

valdes webbenkät som undersökningsmetod. Webbenkäterna skickades ut till samtliga av 

Sveriges 290 kommuner och inom en och en halv vecka hade svar erhållits av 32 kommuner. 

Vid denna tidpunkt skickades en påminnelse ut och efter ytterligare en och en halv vecka hade 

16 svar till kommit in och undersökningen avslutades för att fortsatt arbete med studien kunde 

påbörjas. Svarsfrekvensen var därmed 16,6 %. Av de 48 svar som inkommit eliminerades 

sedan fyra kommuner på grund av ofullständiga svar. Därmed var den slutgiltiga andelen 

svenska kommuner i undersökningen 15,2 %. På grund av tidsbrist kunde inte ännu en 

påminnelse skickas ut, vilket borde ha ökat antalet svar ytterligare. Utöver nedan kommuner 

kontaktades även för Haninge bolaget Tornberget Fastighetsförvaltnings AB. Kommunerna 

som svarade på webbenkäten redogörs nedan i bokstavsordning: 
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1. Boden 25. Mora (eliminerad för ofullständiga svar) 

2. Degerfors 26. Mullsjö 

3. Eda 27. Mölndal 

4. Finspång 28. Norsjö 

5. Grästorp 29. Nyköping 

6. Gävle 30. Rättvik 

7. Hallstahammar 31. Simrishamn 

8. Halmstad 32. Skara 

9. Haninge 33. Skinnskatteberg 

10. Helsingborg 34. Sotenäs 

11. Hylte 35. Staffanstorps 

12. Höganäs 36. Storuman 

13. Högsby 37. Strömsund 

14. Höör (eliminerad för ofullständiga svar) 38. Söderhamn 

15. Karlshamn 39. Sölvesborg 

16. Klippans kommun 40. Trollhättan 

17. Kristinehamn 41. Upplands-Bro 

18. Kungsbacka 42. Vaggeryd (eliminerad för ofullständiga svar) 

19. Köping 43. Varberg 

20. Landskrona stad 44. Vingåker 

21. Lekeberg 45. Vänersborg 

22. Lerum 46. Västerås 

23. Lomma 47. Åmål (eliminerad för ofullständiga svar) 

24. Luleå 48. Örnsköldsvik 

2.5.1  Bortfallsanalys 
Av de 290 kommuner som webbenkäten skickades till erhölls svar från 48 stycken. Av de 48 

svarade 16 stycken efter påminnelsen. De kommuner som svarade gav ett brett underlag då de 

är spridda över hela landet och inte lokaliserade i endast södra, norra eller mellersta Sverige, 

se nedan figur 1. Figuren består av en karta av Sverige där de kommuner som svarade på 

enkäten är rosamarkerade. Av de 48 kommuner som svarat på webbenkäten var svaren från 

fyra kommuner, Höör, Mora, Vaggeryd och Åmål inte fullständiga och plockades därmed bort 

ur undersökningen. Därmed består undersökningen av 44 kommuner. Utifrån den indelning i 

stora och små kommuner som gjordes, se rubrik 4.1.1, erhölls svar från 27 stora kommuner 

och 17 små kommuner. Dock svarade ingen av landets tre storkommuner Stockholm, 

Göteborg eller Malmö på webbenkäten. 
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Forts. 
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Figur 1, Karta över Sveriges kommuner där de rosamarkerade kommunerna är de som 

svarade på webbenkätundersökningen (Statistiska centralbyrån, Karta över Sveriges 

kommuner 2008. Rosa markeringar egen bearbetning). 
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3 Referensram 
I kapitlet beskrivs de referensramar som ligger till grund för webbenkätundersökningen. 

Kapitlet går igenom investeringsbedömning, kriterier för investeringsbedömning, 

investeringskalkylering, leasing, offentlig upphandling med presentation av 

upphandlingsprocessen, principerna för offentlig upphandling och avslutas med agentteori. De 

olika referensramarna utmynnar i webbenkätfrågorna som användes i undersökningen. Istället 

för en avslutande teoridiskussion diskuteras och argumenteras det löpande i texten för varje 

presenterad referensram. 

3.1 Investeringsbedömning 
I en översikt av utvecklingen inom NPM refererar Groot och Budding (2008) till Gernod 

Gruening (2001) som i sin bok Origin and theoretical basis of New Public Management 

skriver att utvecklingen påbörjades i slutet av 1970- och i början av 1980-talet, som referera 

till och var ett försök av praktiker att förbättra den offentliga sektorn. I Non-financial 

Enterprises Financial Statistics 1993 av Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) (1994) sammanfattades det att den offentliga sektorn skulle bli mer 

konkurrenskraftig och bättre på att svara på samhällsmedborgarnas behov. Detta genom att ge 

bättre valuta för deras pengar, tillhandahålla mer flexibla val och genom transparens. (Groot 

& Budding 2008: 1-2) 

Groot och Budding (2008) refererar till böckerna Frederick Taylor and the Public 

Administration Community: A Re-evaluation av Hindy Lauer Schachter (1989) och The Lost 

Promise of Progressivism av Eldon Eisenach (1994) som visar att det redan i början av 1900-

talet i USA gjordes en reform i offentliga sektorn i riktning mot NPM idéer. Det gjordes 

genom att separera politik och administration för att få en mer kompetent styrning. Styrningen 

innebar att civila arbetade i klara linjer av auktoritet, användning av finansiella 

styrningstekniker som budget, en strävan efter effektivitet och ansvarsfördelning. (Groot & 

Budding 2008: 1-2) Länder har olika problem och följer olika idéer vad gäller lösningsförslag 

inom NPM (Groot & Budding 2008: 2). I Sverige valdes att i den offentliga sektorn utvecklas 

genom decentralisering till kommunala nivåer (Olson et al. 1998: 247) och enligt Groot och 

Budding (2008) enligt Modernising Government; The Way Forward av OECD (2005) måste 

den offentliga sektorn fortsätta att justera sin struktur för att förbli relevant (Groot & Budding 

2008: 9). 

Groot och Budding (2008) refererar till Public Management Reform; A Comparative Analysis 

av Christopher Pollitt och Geert Bouckaert (2000) som menade att många av NPM-

reformerna innebar förändringar inom planering och kontroll. Det började med att utöka 

arbetet med budgetering i samband med planering, operationell styrning, prestationsmätning 

och prestationsbedömning. Detta för att ett behov av att minska slöseri med den offentliga 

sektorns resurser skulle motverkas med effektivitet. Groot och Budding (2008) refererar 

vidare till Managerialism and the Public Services: or Cultural Change in the 1990s? av 

Christopher Pollitt (1993) som menade att det skulle delegerades operationella beslut till lägre 

nivåer i organisationen som agerade som entreprenörer inom angivna ramar. Mätningar och 
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belöningar av resultat skulle göras vilka visade sig vara svåra att implementera och kunde 

även leda till oönskade resultat. (Groot & Budding 2008: 5)  

Enligt Statistiska centralbyrån ökar andelen av verksamheter inom vård, skola och omsorg 

som finansieras av kommunerna men utförs av privata företag. Effekterna av privatisering av 

kommunala verksamheter är ännu svåra att analysera på grund av att det saknas jämförbara 

mått på volym och produktion i offentlig sektor och näringslivet. Produktivitet och effektivitet 

mäts på olika sätt. Enligt byrån är förhoppningen att statistiken utvecklas så att jämförelser 

lättare kan göras mellan verksamheter i offentliga sektorn och näringslivet. (Statistiska 

centralbyrån, Privatiseringar ökar inom kommunala sektorn) 

Enligt Institutet för kommunal ekonomi (IKE) (2010), på Stockholms universitet, är det NPM 

som karaktäriserat de senaste två decenniernas förändringar i offentliga sektorn. Metoder som 

i begreppet förespråkats är bland annat konkurrensutsättning, privatisering, målstyrning och 

decentralisering. I Sveriges kommuner har målstyrning, beställar-/utförarmodell, 

resultatstyrning och resultatenheter fått genomslag för organisatoriska lösningar. Enligt IKE 

har NPM som koncept fått mycket kritik under senare år om dess relevans som modell för 

styrning i offentliga organisationer och även om dess aktualitet. Det har uppmärksammats ett 

behov av modernare modeller för styrning. (IKE, New Public Management) 

Sedan 1990 har andelen privata utförare ökat i den offentligt finansierade välfärden i Sverige, 

som nämndes ovan. År 2011 hade en femtedel av de anställda i välfärdssektorn privata 

arbetsgivare och mer än var femte gymnasieelev gick i en friskola. Studieförbundet Näringsliv 

och Samhälle (SNS) har i ett forskningsprojekt undersökt om det ökade inslaget av 

konkurrens infriat förhoppningar om effektivitet och högre kvalitet. Detta inom 

välfärdsområdena förskola, skola, ungdoms- och missbrukarvård, arbetsmarknadspolitik, 

hälso- och sjukvård samt insatser för äldre och funktionshindrade. (Hartman 2011: 7) 

Forskningsprojektet kom fram till slutsatsen att kunskapsläget inom många av områdena är 

begränsat vilket medför att det inte gick att dra några generella slutsatser om vare sig vinster 

eller förluster av konkurrensen (Hartman 2011: 262). Varför inga klara vinster kunde ses 

berodde enligt Hartman (2011) möjligen på att inte alla av aktörerna är vinstdrivande och 

ekonomiska incitament har inte samma effekt som i vinstdrivande verksamheter (Hartman 

2011: 266). Även om NPM inte ännu har visat sig fungera fullt ut i Sveriges kommuner är en 

del av syftet med denna studie att se i vilken utsträckning de har använt sig av referensramar 

som används i den privata sektorn i företag och koncerner. 

I en koncern bedrivs verksamheten, ur juridisk synpunkt, i separata bolag men i realiteten har 

bolagen en gemensam ledning (Lönnqvist 2009: 16). En koncern består enligt 

årsredovisningslagen (ÅRL) av ett moderbolag med ett eller flera dotterbolag (ÅRL). Ett 

bolag räknas som del av en koncern om moderbolaget direkt eller indirekt har avgörande 

inflytande över dotterbolaget. Varje enskilt bolag i en koncern ska upprätta en egen 

årsredovisning. (Lönnqvist 2009: 12, 16) I en divisionaliserad organisation kontrollerar 

ledningen resultaten av beslut som tas av divisionerna själva (Mintzberg 1983: 217). 

Kommuner i Sverige är organisatoriskt divisionaliserade, eller decentraliserade, som 

koncerner där kommunfullmäktige är högsta ledningen. Under kommunfullmäktige finns 
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kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och även företag som ägs helt eller delvis av 

kommunerna. Även om förvaltningar och nämnder inte själva gör årsredovisningar 

presenteras det i kommunernas årsredovisningar separat information för dem och för 

företagen görs koncernredovisning. Exempel på organisationsschema för en stor kommun, se 

definition för stor och liten kommun under rubrik 4.1.1, finns i bilaga 3 och för en liten 

kommun i bilaga 4. Referensramar med utgångspunkt i privata företag kan användas vid 

analys i denna studie. Detta för att privatisering av offentlig sektor, med att välfärden i 

Sverige till viss del finansieras av offentlig sektor med privata utförare, och att offentliga 

organisationen påminner om de i privat sektor. 

Ribeiro och Scapens (2006) refererar till The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality av Paul DiMaggio och Walter Powell (1983). De menar för att få 

legitimitet, samt säkerställa resurser, tenderar organisationer ta efter strukturer och processer 

som värdesätts i dess sociala och kulturella miljö. Det är förklaringen till varför vissa 

organisationsformer och processer är spridda i organisationer som verkar inom samma miljö, 

sociala sektor eller områden. (Ribeiro & Scapens 2006: 96) Johansson och Silverbo (2009) 

refererar även de till DiMaggio och Powell (1983) som menar också att institutionella och 

kulturella förklaringar kan finnas varför det kan vara att uppfattat koncept för effektivitet gör 

att organisationer tar efter dessa för att få legitimitet. (Johansson & Siverbo 2009: 202-203) 

Därmed är det inte endast behov utan också tryck från uppfattade krav inom den sociala och 

kulturella miljön som styr kommuner, vilka tar efter för att få legitimitet och säkerställa 

resurser. Även detta hänger ihop med privatiseringen av offentliga sektorn. 

Investeringsbeslut innebär för företag att avstå från att idag utnyttja befintliga resurser till 

exempelvis utdelning, och att istället utnyttja dem i syfte att förverkliga visioner och mål om 

nya resurser i framtiden. Alternativutnyttjandevärdet förväntas alltså bli större. 

Investeringsbeslut kan också innebära organisatoriska förändringar och då tas även beslut om 

vem eller vilka som ska ta ansvar för investeringarnas förverkligande och budget. (Bergknut 

et.al. 1993: 14-15) Vid användning av konsulter vid investeringsprojekt kan ansvaret för olika 

delar hamna utanför organisationen. I kommuner tas också investeringsbeslut men inte i syfte 

att få nya resurser i framtiden utan tillgodose behov i samhället (Frederick Cederborg, intervju 

2.5.2012). I bilaga 5 finns en figur som exempel på beslutsväg i investeringsmodell från 

Karlskrona kommun. 

Beslutsfattande avser framtiden. Information för beslutsunderlag kan vara kvantitativ, 

kvalitativ, finansiell eller inte finansiell och kan tas fram genom undersökningar, kalkylering, 

från rapport- och registreringssystem. Vid kalkylering måste beslut tas om vilka data som ska 

ingå och beaktande måste tas för alla konsekvenser som ett beslut kan ge upphov till, till 

exempel finansiella sådana. Beslutskriterium är mått som används för val av 

handlingsalternativ, ett exempel på mått är restriktioner om högsta acceptabla buller. I 

beslutssituationer kan beslut fattas under säkerhet, risk eller osäkerhet. Vid beslut måste 

tidsperspektivet iakttas då ett investeringsalternativ som på kort sikt verkar ogynnsamt istället 

på lång sikt kan vara gynnsamt. När ett besluts konsekvenser förutses måste hänsyn tas till 

både de positiva och negativa konsekvenserna. Likaså måste hänsyn tas till de direkta 

konsekvenserna och eventuella följdverkningar som kan uppkomma. (Andersson 2008: 48-
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51) Beslut kan inte enbart baseras på kalkyler då de innehåller förenklingar. Vid beslut i 

kommuner finns möjlighet att vid kalkylering värdera kostnader och intäktssidan kan ersättas 

med en eftersträvad prestation Intressenter lägger olika vikt på olika konsekvenser och även 

detta måste tas hänsyn till vid beslut. (Andersson 2008: 317-318, 320) Grund för beslut kan 

för både för kommuner och företag komma från ny lagstiftning, om till exempel minskat 

utsläpp för miljöns skull, och det innebär olika konsekvenser för en verksamhet. Beslut måste 

tas om hur det ska lösas på bästa sätt. Byggnadsinvestering innebär att många beslut måste tas 

och vid en sådan investering finns många intressenter att ta hänsyn till. Det är en såpass stor 

investering att konsekvenser kan bli betydande finansiellt sett, till exempel om det en tid efter 

investeringsprojektets slutförande visar sig att människor som lever eller arbetar i byggnaden 

blir sjuka av något material som används i byggnaden. 

I mindre företag där beslutsfattare tillsammans med medarbetare bestämmer över 

investeringar saknas ofta investeringsmanualer men däremot i stora decentraliserade 

organisationer har de ofta sådana. Investeringsmanualerna i stora organisationer kan vara 

utformade på sådant sätt att en mer generell manual finns för verksamheten som helhet som 

sedan fungerar som ramverk för investeringsmanualer som enheter skapar själva. För att 

jämförelser och rangordningar ska kunna göras finns det i manualerna kategorier för 

investeringar, instruktioner för hur investeringsförslag ska läggas upp och vilka 

beräkningsmetoder som ska användas. Enligt manualer ska även mål för investeringar 

presenteras. Manualer hjälper även till att skapa företagskultur och gemensamt språk för 

investeringsfrågor. (Segelod 1995: 8-9) 

En anledning till att det i små företag inte sprids någon investeringsmanual kan vara att det är 

färre personer som medverkar i beslut och rutiner skapas gemensamt istället. Eftersom 

manualer innehåller krav och riktlinjer, för till exempel hur beräkningar ska göras, skulle det 

ändå kunna vara till hjälp som en checklista för att inget ska förbises innan beslut tas. En del 

större kommuner, precis som större företag, har också behov av att strukturera organisationen 

med manualer. En del har manualer men enligt granskningar på kvaliteten i budgetar, 

projektstyrning och redovisning har det visats att förbättringar behövs göras inom områdena 

uppföljning och efterkalkyler (Knutsson & Leskelä 2007; Lindblad 2004; Ädel 2012). 

Enligt Segelod (1995) kommer investeringsidéer i divisionaliserade företag främst från lägre 

hierarkiska nivåer i en organisation. Processen börjar med ett investeringsäskande från 

medarbetare som ofta gör den tillsammans med en ekonom på enheten. Om en beslutsfattare 

på enhetsnivå inte skulle ha befogenhet att bestämma om en investering kan denne skriva på 

investeringsäskandet och skicka den uppåt i organisationshierarkin för godkännande och 

finansiering. Större investeringsförslag brukar komma från ledningsnivån i organisationer. 

(Segelod 1995: 4) Att investeringsförslag kommer från lägre hierarkiska nivåer i en 

organisation borde vara en naturlig ordning då de som arbetar i den dagliga verksamheten kan 

se var förbättringar kan ske. För att detta ska hända måste ändå ledningen för organisationen 

sprida en anda om effektivitet genom hela verksamheten. Detta för att medarbetare ska ta tid 

till att fundera över om förbättringar kan göras som leder till vinst i tid, kvalitet och därmed 

också lönsamhet. De större investeringsförslagen som brukar komma från ledningsnivå är 

också en naturlig ordning då ledningen har det strategiska perspektivet som medarbetare inte 
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är insatta i detalj. I kommuner kan investeringsförslag uppkomma på grund av exempelvis 

befolkningsökning eller från beslut som tagits på ledningsnivå av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen. Förändringar medför att enheter som berörs kan behöva göra 

byggnadsinvesteringar och ett exempel hur processen ser ut i kommuner presenteras i empirin 

i kapitel 4, under rubrik 4.3. 

Ledningen för en organisation kan fördela medel till investeringar genom att godkänna 

äskande men processen kan också gå till genom ett godkännande av en investeringsram för en 

viss typ av investeringar. Enheterna i organisationen får sedan själva bestämma vilka 

investeringar som ska genomföras inom ramen för budgeten. (Segelod 2008: 307) 

För att få till en struktur klassificerar företag investeringarna och då ofta efter syften eller den 

typ av problem som de löser i företaget. När en brist i överensstämmelse mellan krav på 

företaget och dess struktur eller sätt att arbeta uppdagas uppstår problem som investeringarna 

ska lösa. Investeringars syfte är att förändra eller skapa ny resursstruktur i företag för att 

uppfylla krav. Exempel på klassificeringar av investeringar är kvalitetsförbättrande-, 

rationaliserings-, miljö-, ersättnings-, kapacitets-, ny-, försörjnings- och service-, IT- och 

forsknings- och utvecklingsinvesteringar. (Persson och Nilsson 2001: 34-36) Reala, 

immateriella och finansiella investeringar är exempel på klassificering utifrån 

investeringsobjekt (Ax et.al. 2009: 382-383). Investeringar i byggnader kan till exempel 

hamna inom klassificeringar som ny- eller miljöinvesteringar. Det senare om gamla 

byggnader till exempel behöver saneras på grund av material som använts blivit olagliga men 

klassificeringen gäller inte om det bara gäller underhåll (Frederick Cederborg, intervju 

2.5.2012). Klassificeringarna kan också ligga till grund för resursfördelning (Persson och 

Nilsson 2001: 34). 

Lönsamhet, finansiering, strategi, koordination och genomförande är enligt Segelod (1995) 

uppställda krav som organisationer har och som måste uppfyllas för att en investering ska 

genomföras. Vanligtvis enligt investeringsmanualer ska det för enhetsnivån endast presenteras 

ett lösningsalternativ per investering. Finansieringsbiten av investeringar arbetas det med på 

ledningsnivån då de arbetar med bolagets strategi och kontrollerar att investeringen 

överensstämmer med tidigare godkända strategier. (Segelod 1995: 4-5) Att kraven på 

lönsamhet, finansiering, strategi, koordination och genomförande har blivit standard för att en 

investering ska genomföras medför en effektivisering av investeringsprocessen. Att 

finansieringsbiten centraliseras skapar också effektivitet vilket även betyder att på central nivå 

är de experter på området och bör klara av att arbeta fram bättre räntor och omvärldsanalyser 

om finansieringsalternativ. På medarbetarnivå är det inte något alternativ för effektivitetens 

och tidens skull att arbeta med de frågorna. I kommunallagen i 8 kap. Ekonomisk förvaltning 

enligt 1§ är målet för den ekonomiska förvaltningen att ”Kommuner och landsting skall ha en 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 

andra juridiska personer” (Notisum, kommunallag). Detta betyder att även kommuner måste 

arbeta effektivt och inte slösa med resurser. Det innebär att även i större kommuner att beslut 

måste tas i flera beslutsnivåer och att vissa beslut är bra att centralisera som till exempel 

finansiering. 
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Det är vanligt i företag att arbeta med budget och då även investeringsbudgetar. Det finns 

kritik mot att investeringar ska godkännas i flera organisatoriska nivåer för att detta kan 

innebära splittringar. Kritiker menar att investeringsarbetet borde vara mer centraliserat. Ett 

lösningförslag enligt Segelod (1995) är att genom att i investeringskrav lägga till att inga 

investeringsförslag får läggas fram som innebär flera investeringar framöver. Istället måste 

hela stora investeringar som kan delas upp i självständiga steg godkännas som helhet och 

sedan kan delinvesteringar i denne senare godkännas. (Segelod 1995: 6-7) Om en organisation 

är stor är det svårt att komma ifrån en del splittring som det har riktats kritik mot. Att 

investeringar ska godkännas i flera beslutsnivåer i en organisation borde innebära att det är 

olika delar av investeringar det beslutas om på nivåerna. Det kan ses som effektivt då det i 

beslutsnivåerna godkänns delar av investeringar som personerna i de respektive nivåerna är 

insatta i och kan ta det bästa beslutet. Sedan måste ledningen lita på medarbetarna i 

beslutsnivåerna att de tagit rätt beslut. Ställda krav från ledningen medför styrning mot de 

strategiska mål som är satta för organisationen som helhet, även om beslut tas på flera 

beslutsnivåer. Även lösningsförslaget om att i kraven ha med att stora investeringar ska 

godkännas som helhet och senare godkänns delinvesteringarna i denna medför effektivitet. 

Fjertorp (2010) har sammanfattat den formella investeringsprocessen från litteraturen till åtta 

steg av aktiviteter; precisering av målet för handlandet, val av mått för måluppfyllelse, 

sökande och precisering av handlingsalternativ, kartläggning av alternativens konsekvenser, 

beslut, genomförande och kontroll av implementering och utvärdering. En del av litteraturen 

menar att uppföljning ska ske med hänsyn till de uppställda målen och omfattar kontroll både 

under implementeringen och också utvärderingen. Fjertorp presenterar vidare att empiriska 

undersökningar visat på att investeringsprocessen i verkligheten inte är välstrukturerad och att 

den är ett dynamiskt samspel mellan aktörer och förutsättningar. (Fjertorp 2010: 6-7) En 

intervju har gjorts med Västerås kommun för att få ett exempel på hur det ser ut i verkligheten 

i kommuner i Sverige och intervjun presenteras under rubrik 4.3. Det andra steget av 

aktiviteter i investeringsprocessen innebär val av kriterier som organisationer kan ha för att 

avgöra om en investering ska genomföras, exempel på kriterium som företag använder vid 

kalkylering är kort eller lång återbetalningstid. 

På SKL:s hemsida står det om hur viktigt det är med uppföljning under 

upphandlingsverksamhet. Sveriges kommuner arbetar med SKL:s anvisningar (Frederick 

Cederborg, intervju 2.5.2012). Uppföljning anses som grunden i det förbättringsarbete som 

ständigt ska pågå inom offentlig verksamhet. Uppföljningen ska kopplas till de kvalitetskrav 

som krävts och i förfrågningsunderlaget ska det tydligt stå vad som ska följas upp. I 

förfrågningsunderlaget ska det även stå vem som ska följa upp och när samt hur det ska ske. 

En bra uppföljning visar vad som gjordes rätt och vad som kan förbättras för att till exempel 

undvika över eller underskridande av investeringsbudgeten. (Sveriges Kommuner & 

Landsting, Upphandlad verksamhet) I en granskning av investeringsprocessen i Jönköpings 

kommun visade det sig att uppföljningen av investeringarna sker löpande i 

budgetuppföljningsrapporten som upprättas av stadskontoret. Denna uppföljning är dock 

endast en likviditetsuppföljning mot budgeterat kassaflöde. (Lindblad 2004: 3) Det står även 

råd om att den löpande budgetuppföljningen bör kompletteras med kostnadsberäkningar och 
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färdigställandegrad för att minska risken för överskridande av investeringsbudgeten (Lindblad 

2004: 8). I en revisionsrapport av Mjölby kommun påpekas liknande saker och för att undvika 

över- eller underskridande av budgeten rekommenderas en grundlig behovsanalys. (Knutsson, 

Leskelä 2007: 4) I en revisionsrapport, granskning av investeringsprocessen i Upplands-Bro 

Kommun, av KPMG står det att kommunen bör förvärva bättre IT-verktyg för projektstyrning 

och uppföljning av investeringar. (Ädel 2012: 7) 

I de riktlinjer, från 18 december 2008, som presenterats för investeringar i Karlskrona 

kommun står det att samtliga investeringar ska följas upp enligt anvisningar. Uppföljningen 

bör inte endast fokusera på de ekonomiska delarna och avvikelser som uppstår från 

kostnadsberäkningen ska analyseras löpande och förslag på lösningar ska läggas fram. Om det 

förekommer eller kan anas avvikelser ska detta anmälas till den berörda nämnden och till 

kommunstyrelsen så fort de upptäcks. När investeringarna avlutas ska en efterkalkyl göras där 

de ekonomiska delarna jämförs med förkalkylen, nämnderna ansvarar själva för uppföljningen 

av investeringarna. Till kommunstyrelsen ska alla större projekt sedan slutredovisas. I 

Karlskrona klassas större investeringar som investeringsprojekt som innebär en högre utgift 

än 5 miljoner kronor. (Kommunfullmäktige 2009: 14) 

En del av frågeställningen i denna studie är i hur stor utsträckning som 

byggnadsinvesteringarna i kommunerna överskridit den lagda budgeten och om detta 

eventuellt beror på okunskap inom kommunen och brist på kostnadsberäkningar och 

behovsanalyser under investeringsprocessen. För att kunna analysera detta var en av 

webbenkätfrågorna följande: 

- Genomförde kommunen 2011 någon byggnadsinvestering som överskred 

beslutad budget såpass mycket att ytterligare kapital behövde tillskjutas? 

(Fråga 6 i webbenkäten, se bilaga 2) 

3.2 Kriterier för investeringsbedömning 
För att bestämma kravnivåer för investeringar kan teorin om kapitalkostnader bilda grunden. 

Den dominerande teoribildningen inom litteraturen är fastställandet av en kalkylränta som 

utgör nivån för minimiavkastningen på investeringar. Kalkylräntan anger en jämviktspunkt 

där utbud och efterfrågan för investeringskapital är i en kostnadsmässig balans. Grafiskt 

illustreras det med en utbuds- och efterfrågekurva vid en bestämd tidpunkt. Utbudskurvan 

utgörs av en sammanvägd kostnad för eget och främmande kapital och i kostnaden innefattas 

genomsnittliga risken hos en verksamhet. Justeringar kan göras utefter uppskattade risker hos 

vissa eller klasser av investeringar. Olika prisförändringar, inflation variationer i 

marknadsräntan påverkar kalkylräntan om den utrycks nominellt. Efterfrågekurvan utgörs av 

avkastningen hos investeringsförslag som rangordnas efter fallande räntabilitet. Framtiden är 

osäker och därför kan det i praktiken vara svårt att prognostisera jämviktsläget och 

kalkylräntan. Kalkylräntan används vid diskonteringskalkylering och bestäms alltså utifrån 

avkastningskrav och kapitalkostnadsberäkningar. (Arwidi & Yard 1986: 13, 15, 29-30) 

I den offentliga sektorn i Sverige ligger kalkylräntan lägre än i privata företag bland annat för 

att riskpremier är lägre (Arwidi & Yard 1986: 33). Kommuner kan räkna med en ränta 



Mälardalens högskola 1.6.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

20 
 

utgående endast från kapitalkostnaden vid kalkylering då de inte har avkastningskrav på sig 

som privata företag. SKL rekommenderar, enligt respondent Grästorps kommun, en 

kapitalkostnad på 4,3 %.  

Vid beslut om investering i situationer med ökad risk, som till exempel vid stora och 

svårprognostiserbara prisförändringar, finns en tendens i praktiken att använda payback-

metoden där kriterium om en viss återbetalningstid sätts. Andra begränsande faktorer, eller 

kriterier, för kapitaltillskott för investeringar är interna soliditets-, tillväxt- och 

upplåningspolicyn och fixerade budgetar som investeringar och projekt konkurrerar om 

resurser inom. Fler kriterier som kan användas vid investeringsbedömning är diskonterat 

nuvärde, internränta och avkastningsgrad (”Return on Investment”) där det sistnämnda visar 

hur en investering påverkar verksamhetens räntabilitet sett över ett visst antal år. (Arwidi & 

Yard 1986: 29, 56, 73) Hur kravnivåer och kriterier sätts och formuleras kan se väldigt olika 

ut men den ekonomiska och finansiella ställningen har en stor påverkan. Kriterierna kan också 

inom en verksamhet skilja sig åt för olika slag av investeringar för att inte endast ett slags 

investeringar ska prioriteras. Även mellan olika enheter i en verksamhet kan kriterierna vara 

olika på grund av skillnader i till exempel soliditeten. (Arwidi & Yard 1986: 36, 61, 70) Det 

är intressant att undersöka vilka investeringskriterier kommuner använder då den ekonomiska 

ställningen kan påverkas genom skattehöjningar för att kunna förverkliga investeringsplaner 

vilket för företag är tvärtom, att den ekonomiska ställningen styr vad företaget kan göra för 

investeringar. Beslut kan alltså tas att utöka den eventuella investeringsramen som kommuner 

kan ha. 

Användningen av investeringskriterier kan påverkas av verksamhetsinterna förhållanden. 

Arwidi och Yard (1986) har sammanfattat enligt dem några externa och interna huvudfaktorer 

som påverkar användningen. Graden av osäkerhet är den första faktorn. Den andra är tre 

kategorier av hur ett kriterium används och dessa är homogent användande av ett kriterium, 

selektivt användande av olika kriterium och/eller kravnivåer och heterogent användande av 

kriterium, som även kan vara en blandning av både mätbara och inte mätbara kriterier. Den 

tredje och sista faktorn är graden av som förutbestämda kriterier arbetas med, där 

utvärderingssystem är ett sätt att få bukt på beteendemässig påverkan på 

investeringsbedömningen. (Arwidi & Yard 1986: 90-91) Inom kommuner kan det på grund av 

att beslut tas av valda politiker, som till viss del har egna agendor och till viss del ser till 

partiets agenda, innebära att satta investeringskriterium har en liten inverkan på vilka beslut 

om investeringar som tas (Fjertorp 2010: 122). Politiska majoriteter är även kortlivade i 

förhållande till effekterna av de ekonomiska beslut de tar. Därmed kan politiker ha som 

strategi att lägga hinder för att andra politiker skulle bli valda vid nästa mandatperiod. 

(Fjertorp 2010: 133)  

Kan det vara att kommunerna i större utsträckning använde icke mätbara kriterium vid 

byggnadsinvesteringar eftersom de har behov att tillgodose som är svåra att mäta? I hur stor 

utsträckning användes förutbestämda kriterier för att få bukt med beteendemässig påverkan på 

investeringsbedömningen? För att även få underlag till analys om det finns skillnader mellan 

stora och små kommuners investeringskriterium var en av webbenkätfrågorna följande: 
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- Använde sig kommunen av något investeringskriterium, förutom 

investeringsutgift, vid investeringar i byggnader år 2011, och i så fall vilket 

kriterium användes? (Fråga 3 i webbenkäten, se bilaga 2) 

3.3 Investeringskalkylering 
Investeringskalkylering möjliggör bedömning av lönsamhet vilket också rangordnar 

investerings- och finansieringsalternativ och ligger även som grund för resursallokering i 

företag. Den möjliggör även bedömning av olika investeringsalternativs risk, osäkerhet och 

likviditetseffekter. Investeringskalkylering ger en enhetlig behandling av investeringsprojekt 

och möjlighet till delegering och kontroll. (Bergknut et.al. 1993: 28) De vanligaste 

kalkylmetoderna som återfinns inom kurslitteratur om investeringskalkylering är 

återbetalningsmetoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden, se till 

exempel boken Den nya ekonomistyrningen av Ax et.al. (2009). Återbetalningsmetoden 

används relativt mycket i verkligheten (Persson och Nilsson 2001: 81), där ett kriterium av en 

viss återbetalningstid sätts. Metoden är enkel att använda och tar upp minst resurser i 

jämförelse med de andra metoderna. Utan kalkylering skulle ingen kontroll möjliggöras och 

avsaknaden av lönsamhets- eller kostnadsbedömningar skulle kunna innebära en sämre 

resursanvändning. 

Vid ett investeringsförslag måste hänsyn tas till strategiska, tekniska, sociala, miljömässiga 

och politiska konsekvenser av handlingsalternativen även om lönsamhetskalkylerna ur 

ekonomiskt perspektiv i många fall är ett avgörande beslutsunderlag vid investeringar. 

(Persson och Nilsson 2001: 50, 186) Att de ekonomiska konsekvenserna i många fall är 

avgörande borde gälla företag men inom kommuner lär de sociala, miljömässiga och politiska 

konsekvenserna vara de mest avgörande beslutsunderlagen vid investeringar. För 

byggnadsinvesteringar inom kommuner bör det ekonomiska perspektivet ändå spela en stor 

roll vid till exempel jämförelser mellan olika lösningar. 

Eftersom investeringar ofta sträcker sig långt fram i tiden är besluten ofta sammankopplade 

med osäkerhet. Den vanligaste metoden för att analysera hur stor osäkerheten i en investering 

är och hur den påverkar olika alternativ är känslighetsanalysen. Den går ut på att se hur 

lönsamheten påverkas, vid kalkylering, av förändringar i förutsättningarna som till exempel 

löpande in- och utbetalningar, kalkylräntans storlek och livslängderna. Genom ändring av 

dessa ses hur stora förändringarna blir och då kan osäkerheten beräknas. (Ljung & Högberg 

2004: 69-70) 

Byggnadsinvesteringar borde alltid innebära investeringar på lång sikt. Om 

byggnadsinvesteringar i kommunerna ofta blir dyrare än beräknat och det är svårt att hitta 

orsaken till detta finns det incitament att undersöka vidare om det har med osäkerhet att göra. 

Är det på det viset kan det vara en lösning att se till att det budgeteras för ett spann som 

kostnaden för investeringen kan tänkas hamna inom. Eller om det kan vara att räntan som det 

kalkyleras med behöver ses över eller om livslängden som kalkyleras med behöver ändras för 

att ge en mer rättvis bild av kostnaden. 
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Anläggningstillgångars avskrivningstid bestäms med hänsyn till den beräknade ekonomiska 

livslängden.  Avskrivningarna bör enligt Karlsson (1999) räknas på anläggningstillgångarnas 

nuvärde eftersom priser på anläggningstillgångarna varierar. Han menar vidare att det också 

kan motiveras med att avskrivningarna fungerar som en finansieringsfunktion. Detta för att 

avskrivningarna läggs in i kalkyler som underlag för prissättning. Kunder som betalar dessa 

priser finansierar till exempel ersättningsinvesteringar av anläggningstillgångarna. (Karlsson 

1999: 104-106) Tillgångar kan skrivas av enligt olika regler, vilka företag själva får välja 

mellan, och genom att avskrivningar dras av på företags resultat blir deras skattebörda mindre 

(Ax et.al. 2009: 415). Avskrivningarna inom kommunerna genererar inte skattelättnader som 

för företag. De kan fungera som finansieringsfunktion om kommunen har en investeringsram, 

som det ska hållas till, och då ökar ramen vid avskrivningar och därmed frigörs det plats i 

ramen för nya investeringar (Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012). 

Återbetalningstiden ska inte vara längre än den ekonomiska livslängden och 

investeringskalkylering med återbetalningsmetoden är inte en lönsamhetsberäkning utan en 

likviditetsbedömning. Återbetalningsmetoden är den enklaste metoden för 

investeringskalkylering. (Ax et.al. 2009: 391) Därför används den relativt mycket i praktiken 

(Persson & Nilsson 2001: 81). Användes återbetalningsmetoden även inom kommuner relativt 

mycket? Eftersom kommuner inte är vinstdrivande använde de ändå återbetalningstid vid 

investeringskalkylering? För att analysera detta var en av webbenkätfrågorna som skickades 

ut till kommunerna följande: 

- Om kommunen använde sig av återbetalningstid, hur lång återbetalningstid 

räknade kommunen då med vid investering i byggnader år 2011? (Fråga 4 i 

webbenkäten, se bilaga 2) 

Eftersom det efter granskning av webbenkätsvaren till frågan visade sig att kommunerna 

angav även avskrivningstider togs beslut om att använda svaren om avskrivningstider också. 

Hur långa eller korta avskrivningstider använde kommunerna? 

Fanns det skillnader på räntenivån som kommunerna kalkylerade med och är nivån 

sammankopplad med hur stora kommunerna är? Var räntan högre om upphandling gjordes 

med externa byggföretag? För att analysera detta var en av webbenkätfrågorna följande: 

- Vilken kapitalkostnad kalkylerade kommunen med år 2011 vid 

investeringskalkylering för byggnader? (Fråga 5 i webbenkäten, se bilaga 2) 

3.4 Leasing 
Leasing är en blandning av långtidshyra och kreditköp. Det läggs upp som avbetalningsköp 

men juridiskt sätt så betraktas det som hyra (finansiell leasing). Varan ägs därmed inte utan 

förutsätts bli återlämnad när hyrestiden gått ut. (Konsumentverket, Hyra och leasa) Leasing 

innebär ett avtal där en leasegivare ger en leasetagare möjlighet att utnyttja den förstes 

tillgångar i utbyte mot betalningar enligt avtalade villkor, under en avtalad tidsperiod. I denna 

studie ses kommunen som leasetagare. Rådet för kommunal redovisning (RKR) är 

normgivande organ för redovisningen på det kommunala området, det vill säga för 
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kommuner, landsting och kommunalförbund. I rådets rekommendation 13.1 finns 

rekommendationer för hur hyres-/leasingavtal ska redovisas. Leasingavtal kallas ibland 

hyresavtal, särskilt när det gäller leasing (hyra) av fastighet (RKR 13.1). Leasingavtal kan 

klassas som finansiella eller operationella. Avgörande vad det ska klassificeras som är i vilken 

omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med objektet finns hos leasetagaren eller 

leasegivaren. Ett finansiellt leasingavtal klassas det som om de ekonomiska riskerna och 

fördelarna i allt väsentligt förs över från leasegivaren till leasetagaren. Om detta inte är fallet 

klassificeras leasingavtalet som operationellt. (RKR 13.1: 4) Klassificeringen av avtalet sker 

när avtalet ingås, om avtalets villkor ändras, och med det även klassificeringen, ses detta som 

ett nytt avtal. I ett leasingavtal som omfattar både mark och byggnad bedöms dessa var för sig 

vid klassificeringen. Marken klassificeras vanligen som operationellt när livslängden är 

oändlig, om inte äganderätten övergår till leasetagaren i slutet. (RKR 13.1: 5) Det finns även 

en annan variant av leasing som kallas ”Sale and leaseback”. Det innebär att ett företag säljer 

en tillgång, exempelvis i detta fall en byggnad, för att sedan hyra den av den nya ägaren. Då 

använder och innehar kommunen byggnaden trots att köparen står som ägare. (SOU 1991:81).  

Fördelar med leasing är att kommunen inte binder upp sitt kapital och eftersom leasingen 

bokförs mot resultatet påverkas inte balansräkningen, och därmed inte heller kommunens 

soliditet. Kostnaderna blir även enklare att budgetera då det finns en väntad månadssumma. 

Nackdelar med leasing är dels att det ofta krävs högre ränta än vid banklån och att finansiella 

leasingavtal inte kan sägas upp i förtid av leasetagaren. Med operationell leasing är en nackdel 

att den drar höga kostnader. (Hansson 1998: 74-76) 

För att ett leasingavtal ska vara mer lönsamt än att köpa en byggnad krävs det alltså att 

timingen är rätt, att ränteläget är rätt och det är viktigt med tydliga avtal och en god dialog 

mellan avtalstagarna. Om intresse finns av hur redovisningen av finansiella och operationella 

leasingavtal närmare går till hänvisas till RKR 13.1 och rekommendationerna från 

redovisningsrådet RR 6:99. 

I och med att hyra istället för att äga byggnader är bra för att frigöra kapital kom funderingen 

upp om det används mest av mindre kommuner. Detta eftersom större kommuner har råd och 

möjlighet att göra större investeringar och därmed möjligtvis inte behöver använda leasing i 

lika stor utsträckning. För att analysera detta användes följande enkätfråga: 

- Fanns det en policy i kommunen att hellre hyra än att äga lokaler om det var 

möjligt? (Fråga 7 i webbenkäten, se bilaga 2) 

3.5 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling är ett förlopp där bland annat kommuner köper tjänster, varor och 

byggentreprenader. De organisationer som omfattas av offentlig upphandling är statliga och 

kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda 

organ, och sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller organ. Dessa organisationer 

kallas för upphandlande myndigheter. Syftet med upphandlingen är att företag och 

leverantörer ska få möjligheten att konkurrera med varandra om att få leverera varor och 

tjänster till de offentliga verksamheterna. De offentliga upphandlingarna ska även säkerställa 
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att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Den offentliga upphandlingen angående 

byggnader går under lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU styr de regler som säger 

hur myndigheten ska handla när ett kontrakt eller ramavtal ingås gällande varor, tjänster eller 

byggentreprenader. (Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling) I 

kommuner används konsulter när kommunerna är i behov av en särskild kompetens som inte 

finns inom den egna organisationen. Även när tidsfristen är kort och kommunen inte ser 

någon anledning till att använda ny personal används konsulter. (Wik & Sturesson 2009: 4) 

Upphandling och användning av konsulter är även nyttigt för att bidra till en utveckling av det 

lokala näringslivet (Sveriges Kommuner & Landsting, Upphandlad verksamhet). 

Även om upphandling har många positiva aspekter kom frågan ändå upp om användningen av 

konsulter vid kalkylering och projektledning kan bli dyrare för kommunen, i och med att 

kommunens beslutsfattare inte är tillräckligt insatta i de aktuella frågorna och byggföretagen 

får en överhand. 

Frågan är om kommunerna själva höll i sin projektledning och kalkyleringar, blev summan 

som användes till investeringsbyggnader lägre då, än om konsulter användes? Även frågan 

om en mindre kommun samarbetade med en annan kommun dök upp. Fanns det då möjlighet 

att kommunerna använde sig av färre konsulter? Eftersom att de då har större möjligheter att 

matcha byggföretaget och tillsammans inneha mer kunskap? För att kunna undersöka detta 

ställdes följande enkätfrågor: 

- Hur stor var kommunens investeringar i byggnader år 2011 enligt kommunens 

årsredovisning? Vidare, hur stor var kommunens omsättning 2011 enligt 

samma årsredovisning? (Fråga 1 i webbenkäten, se bilaga 2) 

- Samarbetade er kommun med någon annan kommun vad gäller projektering 

eller upphandling av byggprojekt? (Fråga 2 i webbenkäten, se bilaga 2) 

3.5.1  Upphandlingsprocessen 
När en offentlig handling ska genomföras inleds processen med identifiering av behov och 

analys av hur detta behov ska tillgodoses. Efter detta påbörjas planeringen och beräkningar av 

det totala värdet på kontraktet görs och ett förfrågningsunderlag skapas. Det som ett 

förfrågningsunderlag ska innehålla är krav på leverantören, kravspecifikation eller 

uppdragsbeskrivning, de omständigheter som utvärderas för att få fram det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet, kommersiella villkor under avtalsperioden och administrativa 

bestämmelser som exempelvis giltighetstid. Även krav på sociala och miljöaspekter kan 

förekomma. (Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna) 

Formuleringen av förfrågningsunderlaget är mycket viktig då detta inte får förändras under 

tiden för upphandlingen. Om underlaget anses otydligt kontaktas den offentliga myndigheten 

av leverantören för förtydligande. Om kraven i väsentlig utsträckning måste ändras måste 

upphandlingen göras om från början, att avbryta en upphandling kan medföra mycket 

kostnader för anbudsgivarna och kan därför endast göras om goda skäl finns. 

(Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna) 
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Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen i Sverige. Under 

offentliga upphandlingar har konkurrensverket som roll att arbeta för att vara till nytta för det 

allmänna och för marknadens aktörer. De har även i uppgift att se till att de nationella reglerna 

tillämpas. (Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna) 

3.5.2  Principer för offentlig upphandling 

De finns fem grundläggande principer för offentlig upphandling och dessa anges i 1 kap. 9 § i 

LOU. De fem principerna är: 

1. Principen om icke-diskriminering 

Principen innebär att myndigheten inte får diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. 

Den upphandlande myndigheten ska även ta emot utländska anbud och får inte ge ett lokalt 

företag företräde.  

2. Principen om likabehandling 

Denna princip innebär att alla företag ska få likadana förutsättningar och exempelvis få 

samma mängd information vid samma tillfälle. 

3. Principen om transparens 

Den upphandlande myndigheten måste ge ut ett tydligt och klart förfrågningsunderlag och 

innehålla alla krav på det som ska göras för att alla företag ska ha samma förutsättningar för 

anbud. 

4. Proportionalitetsprincipen 

Med denna princip menas att kraven i kravspecifikationen måste stå i rimlig proportion till det 

som upphandlas och de ska vara lämpliga och nödvändiga för upphandlingens syfte.  

5. Principen om ömsesidigt erkännande 

Denna princip går ut på att de intyg och certifikat som utfärdats även ska gälla i övriga 

EU/EES-länder. (Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna)) 

3.6 Agentteori 
Agentteorin har rötter i nationalekonomisk forskning och växte fram på 1970-talet. Den 

härstammar i intresset för utformning av överrenskommelser och riskfördelning. Samtidigt 

som denna typ av frågor uppmärksammats mer har intresset för decentraliserade styrformer 

ökat. Teorin som vuxit fram kallas agentteorin. (Rapp & Torstensson 1994: 11) Agentteorin 

består av två parter. Principalen, uppdragsgivaren (Eisenhardt 1989: 58-59), som i denna 

uppsats innehas av Sveriges olika kommuner och agenten, uppdragstagaren, som i denna 

studie speglas av diverse byggföretag och konsulter. Ett problem som enligt agentteorin kan 

uppstå är när företagsledaren anställer en agent, och när dessa två parters intressen inte 

överrensstämmer. I och med att uppdraget hyrs ut till annan utförare kan problem uppstå.  Det 

första problemet som kan uppstå är att principalens och agentens mål med uppdraget krockar. 

Det andra är när det är svårt eller dyrt för principalen att kontrollera vad agenten verkligen 

gör. Det största problemet här är att principalen inte kan säkerställa att agenten agerat 

lämpligt. Även problem med riskdelning uppstår när principalen och agenten har olika 

preferenser angående risker. Här kan det skapas konflikter då de vågar olika mycket på grund 

av olika riskpreferenser. Det är därför viktigt att reglera förhållandet och skapa ett kontrakt 
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med tydliga riskenheter och information. (Eisenhardt 1989: 58-59) Relationen mellan dessa 

kan beskrivas som ett kontrakt som visar relationen mellan intressen och risk. (Nilsson et.al. 

1999: 182)  

När kontraktet mellan agenten och principalen ingås görs detta med olika utgångspunkter 

(Nilsson et.al. 1999: 184). I denna studies fall innebär det att byggföretaget ofta har klara 

fördelar över kommuner i och med att kommunerna besitter mindre kunskaper. Kommunerna 

vill ha ett kontrakt som utformas med gott resultat även om de har brist på kunskap, medan 

byggföretagen agerar efter sina egna intressen. Enligt Nilsson et.al. (1999) är möjligheten till 

kontroll centralt för principalen och kontroll erhålls genom tillräcklig information. Nilsson 

et.al. (1999) behandlar detta som en produktionsfaktor och anser att det krävs en kostnad för 

att få informationen. Om kontroll inte är möjligt kan problem uppstå med att agenten agerar 

på ett sätt som inte är lämpligt, genom att dra sig undan och bidra med mindre än det som 

överenskommits. Detta kallas ”Moral Hazard”. En lösning på ”Moral hazard”-problemet är 

exempelvis att agenten ska betala en del av den slutgiltiga totala kostnaden, eller att agenten 

har vissa krav på ageranden som sedan kontrolleras. (Nilsson et.al. 1999: 184) 

När kommunerna använder sig av konsulter vid kalkylering och byggnadsinvesteringar är det 

mycket viktigt att kontrakten blir tydliga och kommunerna i högsta möjliga grad kontrollerar 

byggföretagen under investeringens skede. Detta för att problem som agentteorin tar upp ska 

uppkomma i minsta möjliga mån. För att veta hur mycket kommunen själv gör och hur 

mycket som hyrs ut till konsulter ställdes följande enkätfrågor: 

- Kalkylerade kommunen själv på byggnadsprojekts kostnader? (Fråga 8 i webbenkäten, 

se bilaga 2) 

- Höll kommunen själv i projektledning för vissa byggnadsprojekt? (Fråga 9 i 

webbenkäten, se bilaga 2) 
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4 Resultat från undersökning 
I kapitlet presenteras först vad en kommun är med en underrubrik där förklaring ges för hur 

uppdelningen mellan stora och små kommuner gjorts i denna studie. Sedan presenteras ett 

exempel på hur investeringsbedömning och processen kan gå till i en kommun. Från och med 

rubrik 4.3 i kapitlet presenteras resultaten från webbenkätundersökningen. Svaren presenteras 

under lika rubriker som webbenkätfrågorna presenterades under i referensramen: 

investeringsbedömning, kriterier för investeringsbedömning, investeringskalkylering, leasing, 

offentlig upphandling och agentteori. I tabellerna, som svaren presenteras i, är kommunerna 

sorterade efter grupperingarna från stora till små kommuner. 

4.1 Kommun 
Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av kommuner, stat och landsting 

(Nationalencyklopedin). Kommuner är geografiskt avgränsade områden med lokalt 

självstyrelse som har rätt att ta ut skatt av invånarna (Nationalencyklopedin). Merparten av 

samhällsservicen i Sverige ansvarar de 290 kommunerna för tillsammans med landstingen och 

regionerna i Sverige (Sveriges Kommuner & Landsting). Sveriges kommuner har uppgifter 

som de måste utföra inom arbetsområden som till exempel plan och byggfrågor, socialtjänst, 

skola, hälso- och miljöskydd, avfallshantering, renhållning, räddningstjänst, vatten och avlopp 

och detta för att uppnå ett bra samhälle. Kommuner kan även frivilligt arbeta med idrotts-, 

fritids- och kulturverksamhet. Ansvarig för stadens verksamheter är kommunfullmäktige. 

(Västerås stad) 

I det fjärde kvartalet 2011 minskade de offentliga myndigheternas investeringar med 6,6 % 

som nästan helt berodde på nedgången på 14,0 % av de statliga investeringarna. I landstingen 

minskade investeringarna och de kommunala investeringarna ökade i fjärde kvartalet 2011. 

(Statistiska centralbyrån) 

4.1.1  Kommungruppsindelning 
SKL har gjort en indelning av Sveriges 290 kommuner i 10 kommungrupper. Grupperingarna 

tar hänsyn till invånarantal, och om kommunen tillhör en tät- eller glesbefolkad region och de 

är till för att användas vid analyser, jämförelser och redovisning. (Sveriges Kommuner & 

Landsting, Kommungruppsindelning) 

De 10 grupperna är: 

1. Storstäder (3 kommuner) Stockholm, Göteborg och Malmö 

2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner). Där mer än 50 % av invånarna 

pendlar till arbetet i annan kommun. 

3. Större städer (31 kommuner). Dessa kommuner har ett invånarantal på 50 000-200 

000 och en tätortsgrad över 70 %. 

4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner). Här pendlar 50 % av invånarna 

till en av kommunerna i grupp 3. 

5. Pendlingskommuner (51 kommuner). Över 40 % av befolkningen pendlar till annan 

kommun. 
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6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) Beräknas efter antalet gästnätter 

på hotell, vandrarhem och campingar och antalet fritidshus.  

7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) Här är 34 % eller mer av den yrkesföra 

nattbefolkningen sysselsatta inom exempelvis tillverkning, utvinning och 

byggverksamhet. 

8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) Tätortsgrad under 70 % och mindre än åtta 

invånare per kvadratkilometer. 

9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner). Kommun med mer än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner). Kommun med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 kilometer. (Sveriges Kommuner & Landsting, 

Kommungruppsindelning) 

Utifrån detta räknades det ut att 145 kommuner går under de första 5 grupperna och 145 

kommuner går under de sista 5. För att i denna studie kunna analysera och jämföra stora och 

små kommuner sattes gränsen för stora kommuner som kommuner inom grupp 1-5 och små 

kommuner som kommuner inom grupp 6-10. 

4.2 Investeringsbedömning i Västerås kommun 
Frederick Cederborg, verksamhetschef på Västerås stads fastighetskontor, intervjuades om 

investeringsbedömning i Västerås kommun. Eftersom det finns 290 kommuner i Sverige kan 

det se olika ut i kommunerna men för studiens omfång har bara ett exempel tagits upp och kan 

därför inte generaliseras. Intervjun ger en mer fördjupad förståelse. Rubrik 3.1 

Investeringsbedömning utmynnade i webbenkätfrågan: 

Genomförde kommunen 2011 någon byggnadsinvestering som överskred 

beslutad budget såpass mycket att ytterligare kapital behövde tillskjutas? 

Denna fråga ställdes för en av frågeställningarna i denna studie är i hur stor utsträckning som 

byggnadsinvesteringarna i kommunerna blev dyrare än beräknat. Svaren på frågan analyseras 

i studien om överskridning av budget eventuellt beror på okunskap inom kommunen samt 

brist på kostnadsberäkningar och behovsanalyser under investeringsprocessen. 

Webbenkätfrågans resultat presenteras under rubrik 4.3. 

Enligt Cederborg börjar investeringsprocessen med behov hos Västerås kommuns 

kärnverksamhet och fastighetskontoret är då en stödfunktion till skola, vård och omsorg. Om 

de behöver lokaler ska fastighetskontoret tillhandahålla det. Antingen görs det genom 

egenägda byggnader eller via inhyrning om fastighetskontoret bedömer att det är ett bättre 

alternativ. Det finns investeringsprojekt som genererar hyror sen finns även andra 

investeringsprojekt för stadens räkning, som till exempel energieffektivisering vilket gynnar 

hyresgästen som får mindre kostnader vilket är bra åtgärder för staden. Inom kommunen finns 

en investeringsberedning och en lokalsamordning där fastighetskontoret och hyresgäster har 

månadsmöten. Vid månadsmötena görs en genomgång av investeringsplaner och om det har 

kommit upp nya behov eller ändringar så att investeringar ska tas bort. Projekt som ansetts 

viktiga kan på grund av optimering ändå falla bort. Mål och måluppfyllelse ska preciseras. 
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Både fastighetskontoret och förvaltningarna drivs med skattepengar följaktliken har de samma 

kassa och har inte krav om lönsamhet. (Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Investeringsberedningen består av stadens centrala ekonomiavdelning och stadsledningen. 

Tillsammans med fastighetskontoret och representanter från andra förvaltningar tar de fram en 

investeringsram för byggnadsinvesteringar. Västerås kommun har ingen egen 

investeringsmanual utan de arbetar med en metodik där investeringsberedningen är central 

och hänsyn tas till arbetsgivar- och intresseorganisationen SKL:s anvisningar. SKL har gratis 

rekommendationer för kommunerna som till exempel underhållsstrategier om 

bygginvesteringar. Om standarden höjs vid ombyggnation räknas projektet som en investering 

men inte om det bara gäller upprustning. Alla förvaltningar och nämnder tar kontakt med 

investeringsberedningen som samordnar och prioriterar investeringarna och de tar kontakt 

med förvaltningarna och nämnderna om de behöver mer underlag. På fastighetskontoret är det 

direktören, ekonomichefen och lokalstrategen som deltar i beredningen. Planen de gör gås 

igenom på operativ nivå i en lokal samordningsgrupp. (Frederick Cederborg, intervju 

2.5.2012) 

Västerås kommuns investeringsplan görs för fyra år framåt i tiden. Bra koll has på 

innevarande år medan kommande år prognostiseras. Investeringarna ska hållas inom den 

budgeterade ramen. Om en investering är för stor måste prioriteringar göras för att 

investeringen ska minskas. Det som redogjorts hittills är det första steget i processen. 

(Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Andra steget är beredning, hur projekt ska göras, och det är en annan sorts process enligt 

Cederborg. Dels ska beslut hos hyresgäst göras att investeringen ska genomföras och beslut 

tas på fastighetskontoret. Är summan på investeringen över tre miljoner ska den till 

fastighetsnämnden för anskaffningsbeslut. Fastighetskontoret ska då kunna visa att en 

ingången överenskommelse finns med hyresgäst och att investeringen finns inom 

investeringsramen. (Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Externa investeringar till externa hyresgäster, alltså investeringar inom kommunens bestånd 

men till externa hyresgäster, ska vara med i investeringsplanen men utanför 

investeringsramen. Detta i och med att de externa hyresgästerna betalar in till staden då det är 

privata företag som finansierar investeringen och betalar hyra. (Frederick Cederborg, intervju 

2.5.2012) 

Efter ett anskaffningsbeslut påbörjas genomförandeprocessen. Då görs förfrågningsunderlag 

och kommunen går ut och får anbud och byggprojekt startar. Projektet genomförs och sedan 

görs en slutavräkning och när hyresgästen tar lokalen i anspråk påbörjas debitering av hyra. 

(Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Fastighetskontoret har egna ekonomiska krav som erhålls från stadsledningen om ett visst 

resultat och avkastning som ska täckas med intäkter. Enheten är därmed intäktsfinansierat. 

Fastighetskontoret får alltså inte anslag, som till exempel tekniska nämnden eller pedagogiska 

nämnden. (Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 
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Vissa mer ovanliga bygginvesteringar som kostar mycket pengar och som har högre risk, om 

det till exempel finns osäkerhet om det ska vara någon verksamhet i en viss byggnad en given 

period, då är stadsledningen också involverade. För- och nackdelar bedöms, riskbedömningar 

görs och olika alternativ tas fram om hur de ska gå vidare. (Frederick Cederborg, intervju 

2.5.2012) 

Genom investeringsplanen har kommunen kontroll på att byggnadsinvesteringarna 

överensstämmer med tidigare godkända strategier då den är framtagen genom samordning i 

staden. I investeringsplanen ligger budgeten och vartefter förändringar, till exempel 

förseningar, inställda eller nya projekt, läggs dessa prognoser in i planen. Planen är uppdelad 

på skolor, kultur, idrott, energi, effektiviseringar, övrigt och den visar totalen inom 

investeringsramen för fastighetsnämnden och planen fortsätter även för stadens alla 

investeringar. Den externa uthyrningen till privata hyresgäster har en egen plan som ligger 

utanför investeringsramen. Planen ger en överblick under året och om påföljande år kommer 

bli intensiva eller inte. Byggnadsinvesteringsbudget görs centralt med investeringsplanen och 

för varje enskilt byggprojekt. Först görs kalkyl 0 där det tas upp vad verksamheten vill ha, i 

kalkyl 1 jämförs projektering och med kalkyl 2 tas anbud in. På anbuden läggs det på egna 

interna kostnader som till exempel för oförutsedda kostnader. Kalkylerna förfinas och om 

förändringar i summor och omfattning görs meddelas hyresgästen. Inga 

byggnadsinvesteringsförslag får läggas fram som innebär flera investeringar framöver utan 

beslut tas i nämnden för etapp 1 och i samband ges information för etapp 2 för att senare kan 

nytt beslut tas för etapp 2. (Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Finansieringsarbetet i Västerås kommun är centraliserat där en finansavdelning finns på 

stadsledningen. Västerås stads policy är att investeringar ska finansierar med egna medel och 

inte av lån. Det praktiska med pengar i enskilda projekt hanteras av fastighetskontoret själva. 

(Frederick Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Rådet för kommunal redovisning har regler om olika avskrivningstider för 

anläggningstillgångar. Enligt rådet ska bygginvesteringsprojekt slås ihop vid avskrivning, till 

exempel kan avskrivningstiden då bli 33 år. Enligt Cederborg borde förändring om 

komponentavskrivning införas för möjlighet till snabbare avskrivning av teknik. Detta för att 

nya investeringar i dessa ska kunna göras tidigare. Inom Västerås kommun används 

annuitetsmetoden för att räkna ut tilläggshyror och beräkningen görs med projektkostnad, 

antal avskrivningsår och internräntan. För externa hyresgäster används även annuitetsmetoden 

men beräkningarna görs inte med internräntan utan med en högre marknadsliknande ränta. 

När en investering är helt avskriven erhålls utrymme i investeringsramen för nya 

investeringar, då lån inte ska användas vid finansiering. (Frederick Cederborg, intervju 

2.5.2012) 

Enligt Cederborg görs uppföljning löpande under investeringsprocessen. Under 

byggprocessen hålls byggmöten med beställaren, det vill säga Västerås kommun, och 

byggföretaget. Avvikelser och tilläggsarbeten uppkommer nästan alltid eftersom byggprojekt 

är komplexa och det är lätt att missa något. Efter bygginvesteringar tittar fastighetskontoret på 

de investeringar som gått snett och varför. Här anser Cederborg att förbättringsarbete behövs i 
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Västerås kommun då målet är att kontrollera alla investeringar. Avviker en investering mer än 

tio procent av beslutad budget måste fastighetsnämnden ta ett nytt beslut. (Frederick 

Cederborg, intervju 2.5.2012) 

Kommunen har mest interna hyresgäster men eftersom det har ett stort bestånd och vakanser 

uppkommer finns även externa hyresgäster. Idrotts- och kulturföreningar är en stor del av 

externa hyresgästerna som hyr av kommunen via kultur- och idrottsförvaltningen men vissa 

hyr även direkt av kommunen. Skolorna är interna hyresgäster då de har gemensam ekonomi 

med kommunen. Kommunen är en koncern och har även bolag med egna direktiv och 

avkastningskrav, till exempel Mimer, Mälarenergi och Västerås stads strategiska fastigheter. 

De har sina egna investeringar som ligger utanför kommunens investeringsram. (Frederick 

Cederborg, intervju 2.5.2012) 

4.3 Investeringsbedömning 
I referensramen utmynnande investeringsbedömning i webbenkätfrågan: Genomförde 

kommunen 2011 någon byggnadsinvestering som överskred beslutad budget såpass mycket 

att ytterligare kapital behövde tillskjutas? I nedan tabell 1 presenteras svaren till fråga 6 i 

webbenkätundersökningen. 

Tabell 1 

Överskridning av byggnadsinvesteringsbudgetar 

i Sveriges kommuner 2011 

Grupp Kommun Överskridning av 

byggnadsinvesteringsbudget 

år 2011 

2 Grästorp Ja 

2 Lomma Nej 

2 Staffanstorps Nej 

2 Upplands-Bro Nej 

2 Lerum Nej 

2 Mölndal Ja 

2 Kungsbacka Nej 

2 Haninge Ja 

3 Nyköping Nej 

3 Örnsköldsvik Ja 

3 Trollhättan Nej 

3 Varberg Nej 

3 Luleå Ja 

3 Halmstad Nej 

3 Gävle Nej 

3 Helsingborg Nej 

3 Västerås Ja 

4 Lekeberg Nej 

5 Skinnskatteberg Ja 

5 Högsby Nej 

5 Mullsjö Ja 

5 Vingåker Nej 
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5 Degerfors Nej 

5 Hallstahammar Nej 

5 Klippans Nej 

5 Höganäs Nej 

5 Vänersborg Nej 

6 Storuman Nej 

6 Sotenäs Nej 

6 Rättvik Nej 

7 Norsjö Nej 

7 Hylte Nej 

7 Finspång Ja 

7 Köping Nej 

8 Strömsund Nej 

9 Sölvesborg Nej 

9 Skara Ja 

9 Simrishamn Nej 

9 Kristinehamn Nej 

9 Karlshamn Nej 

9 Landskrona Nej 

10 Eda Nej 

10 Söderhamn Ja 

10 Boden Nej 

I 8 av de 27 (29,6 %) stora kommunerna överskreds byggnadsinvesteringsbudgeten år 2011 

och i 3 av de 17 (17,6 %) mindre kommunerna. I de större kommunerna överskreds 

budgetarna alltså i större utsträckning. Därmed var det 19 av de 27 (70,4 %) stora 

kommunerna som inte överskred budget och motsvarande siffror för de små kommunerna var 

14 av 17 (82,4 %).  

4.4 Kriterier för investeringsbedömning 
I referensramen utmynnade kriterier för investeringsbedömning i webbenkätfrågan: Använde 

sig kommunen av något investeringskriterium, förutom investeringsutgift, vid investeringar i 

byggnader år 2011, och i så fall vilket kriterium användes? I tabell 2 presenteras svaren till 

fråga 3 i webbenkätundersökningen. 

Tabell 2 

Investeringskriterium utöver investeringsutgift i Sveriges kommuner år 2011 

Grupp Kommun Investeringskriterium utöver investeringsutgift 

2 Grästorp Nej 

2 Lomma Går inte att peka ut enskilt kriterium. Beror på 

angelägenhetsgrad, om det berör kärnverksamhet och så vidare. 
2 Staffanstorps Byggnaden ska kunna hålla en hyresnivå på 1400 kr/m2 

2 Upplands-Bro Nej 

2 Lerum Livscykelkostnadsanalys, miljöklassning 

2 Mölndal Nej 

2 Kungsbacka Nej 

2 Haninge Nej 
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3 Nyköping Nej 

3 Örnsköldsvik Netto driftskostnadskonsekvens av en investering (kapital, drift 

och underhåll, inventarier, personalkostnader) 

3 Trollhättan Totalbedömning av livstidskostnad 

3 Varberg Nej 

3 Luleå Återbetalning vid exempelvis energi investeringar 

3 Halmstad Nej 

3 Gävle 

Ja, varje investering skall motiveras med de fyra perspektiven 

hållbart samhälle, medborgare/brukare, ekonomi samt 

medarbetare och barnperspektivet. 

3 Helsingborg Hyresnivå 

3 Västerås Internränta och för externa hyresgäster en högre 

marknadsliknande ränta. 

4 Lekeberg Nej 

5 Skinnskatteberg Rena behovskriterier. 

5 Högsby Nej 

5 Mullsjö Nej 

5 Vingåker Beloppsgräns minst 20 tkr för att klassas som investering. 

5 Degerfors Bedömning av att investeringen egentligen inte är ett underhåll. 
5 Hallstahammar Nej 

5 Klippans 2 prisbasbelopp, ska vara värdehöjande. Fullmäktige beslutar 

vid investeringar. 

5 Höganäs Nej 

5 Vänersborg Nej 

6 Storuman Nej 

6 Sotenäs Nej 

6 Rättvik Endast att det i kalkylen skall ingå amortering när 

hyresberäkningen görs. 

7 Norsjö Nej 

7 Hylte Energieffektivisering 

7 Finspång Nej 

7 Köping Nej 

8 Strömsund Nej 

9 Sölvesborg Nej 

9 Skara Nej 

9 Simrishamn Nej 

9 Kristinehamn Nej 

9 Karlshamn Ja. Miljöaspekter. Tillgänglighet. Funktion. Framtida behov. 

9 Landskrona Nej 

10 Eda Beskrivning av projektets planering, genomförande och 

slutförande samt projektets ekonomiska livslängd. 

10 Söderhamn Nej 

10 Boden Återbetalning 

Bland de 18 (40,9 %) kommunerna i undersökningen som använde sig av andra 

investeringskriterium gavs många olika svar som går att läsa i tabell 2 ovan. Lomma kommun 

påpekade att det inte går att peka ut enskilda kriterium utan det beror på angelägenhetsgrad, 

om det berör kärnverksamhet och så vidare. 26 av de 44 (59,1 %) kommunerna använde inget 
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annat investeringskriterium utöver investeringsutgift och därmed var det vanligast att det inte 

användes andra investeringskriterium vid investeringsbedömning i kommunerna år 2011. 

13 av de 27 (48,1 %) större kommunerna använde ett annat investeringskriterium utöver 

investeringsutgift vid byggnadsinvesteringskalkylering år 2011 och 6 av de 17 (35,3 %) 

mindre kommunerna. Därmed var det 14 av de 27 (51,9 %) stora kommunerna som inte 

använde sig av annat investeringskriterium och motsvarande siffror för de små kommunerna 

var 11 av 17 (64,7 %). I undersökningen var det alltså de större kommunerna som i större 

utsträckning använde även andra investeringskriterium utöver investeringsutgift. En stor och 

en liten kommun använde sig av återbetalningskriterium enligt svaren på frågan. 

4.5 Investeringskalkylering 
I referensramen utmynnade investeringskalkylering i webbenkätfrågorna: Om kommunen 

använde sig av återbetalningstid, hur lång återbetalningstid räknade kommunen då med vid 

investering i byggnader år 2011? Vilken kapitalkostnad kalkylerade kommunen med år 2011 

vid investeringskalkylering för byggnader? I tabell 3 och 4 presenteras svaren till frågorna 4 

och 5 i webbenkätundersökningen. Eftersom svaren till frågan om återbetalningstid, tabell 3, 

efter granskning visade på att kommunerna angett avskrivningstider istället har i studien 

svaren som angetts med siffror sammanställts och analyserats som avskrivningstider. 

Tabell 3 

Eventuella återbetalningstider och avskrivningstider vid kalkylering av 

byggnadsinvesteringar i Sveriges kommuner år 2011 

Grupp Kommun Återbetalningstid/avskrivningstid 

2 Grästorp Nej 

2 Lomma Nybyggnation 33 år. Ombyggnation 5-10 år. 

2 Staffanstorps Nej 

2 Upplands-Bro - 

2 Lerum Nybyggnation 50 år. Ombyggnation 10 år. Tillbyggnad 20 år 

2 Mölndal Nej 

2 Kungsbacka 33 år 

2 Haninge 33 år vanligast. 

3 Nyköping Nej 

3 Örnsköldsvik Komponentavskrivningstider. 
3 Trollhättan - 

3 Varberg Nej 

3 Luleå Avskrivningstid kring 30 år. 

3 Halmstad Avskrivningstid 33 år. 

3 Gävle Nybyggnation 33 år. Ombyggnader 10-33 år. 

3 Helsingborg 5-50 år 

3 

 

Västerås 

 

Följer lagen om kommunal redovisning och god 

redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning eller dess företrädare. Med detta 

avses avskrivningstider (återbetalningstid?). Hur många år 

beror av byggnad, kvalitet, användning med mera. För 

byggnader av god kvalitet ligger avskrivningstiden mellan 33-

50 år. 
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4 Lekeberg 2 - 3 %. 20-30 % för installationer 

5 Skinnskatteberg 50, 33 eller 20 år 

5 Högsby Nej 

5 Mullsjö Är effektiviseringar typ energi är målsättningen ca 4 - 5 år. 

5 Vingåker Nej 

5 Degerfors Nej 

5 Hallstahammar 15-30 år  

5 Klippans 25, 33 år 

5 Höganäs 10, 20 eller 33 år 

5 Vänersborg Nybyggnation 33 år. Ombyggnation 10-20 år. 

6 Storuman Avskrivningstid 40 år. 

6 Sotenäs Nej 

6 Rättvik 50 år. För vissa komponenter med kortare livslängd användes 

komponentavskrivning. 

7 Norsjö 40 år 

7 Hylte 33 år 

7 Finspång Nej 

7 Köping Avskrivningstid 33 år. 

8 Strömsund Olika beroende på vilken typ av investering så ingen generell. 

9 Sölvesborg Nybyggnation 33 år. Ombyggnation 20 år. 

9 Skara Återbetalning energiinvesteringar skulle understiga 5-7 år. 

Avskrivningar nybyggnation 33 år och ombyggnation 10-20 år.  

9 Simrishamn 33 år 

9 Kristinehamn 30 år 

9 Karlshamn 33 år vanligast. 

9 Landskrona 33 år. 15 år för installationer 

10 Eda 33 år 

10 Söderhamn 33 år 

10 Boden Komponentavskrivning, byggdelar 33 år. Installationer 15, 20 

år. 

Skara kommun angav att återbetalning av energiinvesteringar skulle understiga 5-7 år. 

Mullsjö kommun angav för detsamma 4-5 år. 10 kommuner angav att de inte använde sig av 

återbetalningstid. Två kommuner svarade inte på frågan. Resterande kommuner antogs ha 

svarat med avskrivningstider där sju av dem angav 33 års avskrivningstid. 21 kommuner 

angav olika avskrivningstider med sammanlagd ett spann på 5-50 år, vari Skara kommun är 

inräknat som även angav svar för avskrivningstid. En del kommuner specificerade att 

nybyggnationer låg högre i antal år och ombyggnationer och tillbyggnationer låg lägre i antal 

år. En kommun angav att de använde komponentavskrivning men angav ingen tid som 

användes, en kommun angav procentsatser som de räknade med och en kommun angav att de 

har olika tider och hade ingen generell. Något samband mellan vilka tider som angavs i svaren 

fanns inte med om kommunen var stor eller liten. 

Det var 44 kommuner i undersökningen men endast 28 av dem angav svar om 

avskrivningstider och därmed var det 28 av 28 (100 %) av dem i spannet om 5-50 år. De 

kommuner som angav exakt 33 års avskrivningstid var 7 av 28 (25,0 %). Tre kommuner 

angav att de använde komponentavskrivning. Alla kommuner angav i undersökningen att de 
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investerar i byggnader, se tabell 7, och måste därmed göra avskrivningar. Dessa svar och för 

att 10 kommuner svarade nej på frågan om de använde återbetalningstid vid kalkylering och 

att majoriteten av kommunerna svarade med avskrivningstid istället visar på att 

återbetalningstid överlag inte användes inom kommunerna. 

Enligt Västerås kommun var avskrivningstiden för byggnader av god kvalitet 33-50 år enligt 

lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare. Hur många år berodde på 

byggnad, kvalitet, användning med mera. 

Tabell 4 

Kapitalkostnader vid kalkylering av 

byggnadsinvesteringar i Sveriges kommuner 2011 

Grupp Kommun Kapitalkostnad 

2 Grästorp 4,3 % 

2 Lomma 4,2 % 

2 Staffanstorps 4,5 % 

2 Upplands-Bro Vet ej 

2 Lerum 4,5 % 

2 Mölndal 4,3 % 

2 Kungsbacka 4,5 % 

2 Haninge 4,3 % 

3 Nyköping 4,0 % 

3 Örnsköldsvik 5,0 % 

3 Trollhättan 5,0 % 

3 Varberg 3,5 % 

3 Luleå 4,0 % 

3 Halmstad 4,0 % 

3 Gävle 4,8 % 

3 Helsingborg 5,0 % 

3 Västerås 4,0 % 

4 Lekeberg Vet ej 

5 Skinnskatteberg 4,2 % 

5 Högsby 5,0 % 

5 Mullsjö 4,5 % 

5 Vingåker 4,3 % 

5 Degerfors 4,2 % 

5 Hallstahammar 4,0 % 

5 Klippans 4,0 % 

5 Höganäs 4,0 % 

5 Vänersborg 4,0 % 

6 Storuman 5,0 % 

6 Sotenäs 4,0 % 

6 Rättvik 4,0 % 

7 Norsjö 5,5 % 

7 Hylte 4,0 % 

7 Finspång 4,0 % 
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7 Köping 4,5 % 

8 Strömsund 3,5 % 

9 Sölvesborg 4,0 % 

9 Skara 4,2 % 

9 Simrishamn 4,2 % 

9 Kristinehamn 4,3 % 

9 Karlshamn 4,0 % 

9 Landskrona 5,0 % 

10 Eda 5,0 % 

10 Söderhamn 4,5 % 

10 Boden 4,5 % 

I tabell 5 nedan har ovan svar sammanställts och det visar sig att vanligast för kommunerna 

vid kalkylering år 2011 var att använda en kapitalkostnad på 4,0 %, både för stora och små 

kommuner på 29,6 % respektive 35,3 % av kommunerna i undersökningen. Resterande 

andelar kan läsas av i procent i parentes i tabell 5. 

Tabell 5 

Sammanställning av kapitalkostnader vid kalkylering av byggnadsinvesteringar 

i Sveriges kommuner 2011 

Kommuner (st) Kapitalkostnad Stora kommuner 

(st, i parentes i %) 

Små kommuner 

(st, i parentes i %) 

2 3,5 % 1   (3,7 %) 1   (5,9 %) 

14 4,0 % 8 (29,6 %) 6 (35,3 %) 

5 4,2 % 3 (11,1 %) 2   (1,8 %) 

7 4,3 % 4 (14,8 %) 3 (17,6 %) 

5 4,5 % 4 (14,8 %) 1   (5,9 %) 

1 4,75 % 1   (3,7 %) - 

7 5,0 % 4 (14,8 %) 3 (17,6 %) 

1 5,5 % - 1   (5,9 %) 

2 Vet ej 2   (7,4 %) - 

Förutom de två kommunerna som angav att de inte visste vilken kapitalkostnad de använde 

låg fördelningen av kapitalkostnadsnivåerna så att två kommuner i undersökningen använde 

en kapitalkostnad på mindre än 4,0 %. 26 kommuner använde en kapitalkostnad mellan 4,0–

4,4 % och sex kommuner använde en på mellan 4,5–4,9 % och åtta kommuner använde en på 

5,0 % eller högre. 

4.6 Leasing 
I referensramen utmynnade leasing i webbenkätfrågan: Fanns det en policy i kommunen att 

hellre hyra än att äga lokaler om det var möjligt? I tabell 6 presenteras svaren till fråga 7 i 

webbenkätundersökningen. 

Tabell 6 

Policy i Sveriges kommuner 2011 att hellre hyra än att 

äga lokaler/byggnader 
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Grupp Kommun Policy att hellre hyra än äga 

lokaler/byggnader 

2 Grästorp Nej 

2 Lomma Nej 

2 Staffanstorps Nej 

2 Upplands-Bro Ja 

2 Lerum Nej 

2 Mölndal Ja 

2 Kungsbacka Nej 

2 Haninge Nej 

3 Nyköping Nej 

3 Örnsköldsvik Nej 

3 Trollhättan Nej 

3 Varberg Nej 

3 Luleå Nej 

3 Halmstad Nej 

3 Gävle Nej 

3 Helsingborg Nej 

3 Västerås Nej 

4 Lekeberg Nej 

5 Skinnskatteberg Nej 

5 Högsby Nej 

5 Mullsjö Nej 

5 Vingåker Nej 

5 Degerfors Nej 

5 Hallstahammar Nej 

5 Klippans Nej 

5 Höganäs Nej 

5 Vänersborg Nej 

6 Storuman Nej 

6 Sotenäs Nej 

6 Rättvik Nej 

7 Norsjö Nej 

7 Hylte Nej 

7 Finspång Nej 

7 Köping Nej 

8 Strömsund Nej 

9 Sölvesborg Nej 

9 Skara Nej 

9 Simrishamn Nej 

9 Kristinehamn Nej 

9 Karlshamn Nej 

9 Landskrona Nej 

10 Eda Nej 

10 Söderhamn Nej 

10 Boden Nej 
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Två av de 44 kommunerna i undersökningen hade som policy år 2011 att hellre hyra än att 

äga lokaler eller byggnader. Dessa två är båda större kommuner enligt gruppuppdelningen i 

studien. 

4.7 Offentlig upphandling 
I referensramen utmynnade offentlig upphandling i webbenkätfrågorna: Hur stor var 

kommunens investeringar i byggnader år 2011 enligt kommunens årsredovisning? Vidare, hur 

stor var kommunens omsättning 2011 enligt samma årsredovisning? Samarbetade er kommun 

med någon annan kommun vad gällde projektering eller upphandling av byggprojekt? I tabell 

7 och 8 presenteras svaren till frågorna 1 och 2 i webbenkätundersökningen. En del 

kommuner angav nettokostnaden istället för omsättningen eller angav inga uppgifter för 

omsättningen. En del kommuner angav inte hur mycket som kommunen investerat i 

byggnader år 2011 och därför är en del av siffrorna i tabell 7 hämtade från kommunernas 

årsredovisningar, resultaträkning eller från svar via e-postutskick. 

Tabell 7 

Omsättning och byggnadsinvesteringskostnader i Sveriges kommuner 2011 

Grupp Kommun Omsättning år 

2011 (tkr) 

Byggnadsinvesterin

gar år 2011 (tkr) 

Byggnadsinvesterin

gar år 2011 i % av 

omsättning 

2 Grästorp 330 158 * 17 400 5,3 % 

2 Lomma 1 110 000 97 000 8,7 % 

2 Staffanstorps 1 150 900 * 11 213 1,0 % 

2 Upplands-Bro 1 300 690 * 155 597 11,9 % 

2 Lerum 16 356 900 * 313 500 * 1,9 % 

2 Mölndal 2 700 000 134 400 5,0 % 

2 Kungsbacka 4 273 000 * 118 000 * 2,8 % 

2 Haninge 4 115 000 * 315 874 * 7,7 % 

3 Nyköping 3 495 100 73 700 2,1 % 

3 Örnsköldsvik 2 569 000 154 000 6,0 % 

3 Trollhättan 3 200 000               85 000 2,7 % 

3 Varberg 3 053 700 * 67 000 2,2 % 

3 Luleå 1 788 380 * 180 000 10,1 % 

3 Halmstad 5 100 000 119 000 2,3 % 

3 Gävle 5 850 500 * 200 000 3,4 % 

3 Helsingborg             7 536 000 * 437 000 5,8 % 

3 Västerås     7 600 000 107 900 1,4 % 

4 Lekeberg 371 700 * 15 354 4,1 % 

5 Skinnskatteberg 235 000 14 000 0,6 % 

5 Högsby 374 300 3 100 0,8 % 

5 Mullsjö 360 000 12 300 3,4 % 

5 Vingåker 528 000 8 110 1,5 % 

5 Degerfors 579 759 * 13 065 2,3 % 

5 Hallstahammar 926 316 * 10 000 1,1 % 

5 Klippans 701 100 47 422 6,8 % 

5 Höganäs 1 037 893 28 840 2,8 % 

5 Vänersborg 2 073 000 55 000 2,7 % 
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6 Storuman 349 000 15 000 4,3 % 

6 Sotenäs               654 415 * 43 780 6,7 % 

6 Rättvik 712 713 * 15 000 2,1 % 

7 Norsjö 328 000 2 000 0,6 % 

7 Hylte 623 600 29 481 4,7 % 

7 Finspång 977 000 * 40 000 4,1 % 

7 Köping 1 183 000 10 500 0,9 % 

8 Strömsund 671 500 24 421 3,6 % 

9 Sölvesborg 890 000 16 000 1,8 % 

9 Skara 1 181 813 * 15 000 1,3 % 

9 Simrishamn 7 056 000 885 000 12,5 % 

9 Kristinehamn 1 438 800 30 866 2,1 % 

9 Karlshamn 1 788 000 * 45 000 2,5 % 

9 Landskrona 1 940 000 89 000 4,6 % 

10 Eda 106 867 * 3 500 3,3 % 

10 Söderhamn 366 300 28 300 7,7 % 

10 Boden 1 428 824 20 300 1,6 % 

* (Från respektive kommuns årsredovisning år 2011 förutom: Rättviks kommun från 

resultaträkning år 2011, Karlshamns och Kungsbacka kommun skickade siffror via e-post och 

för Haninge kommun hämtades siffran för byggnadsinvesteringar från årsredovisningen år 

2011 för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Sotenäs kommun angav siffror för 

omsättningen per telefon.) 

Kommunerna som har investerat minst i byggnader i procent av omsättningen år 2011 är 

Norsjö och Skinnskatteberg på 0,6 %, stor respektive liten kommun, och kommunen som 

investerat mest av alla kommuner är den mindre kommunen Simrishamn på 12,5 %. Den av 

de större kommunerna som investerat mest är Upplands-Bro på 11, 9 %. Den totala medianen 

ligger på 2,8 %. För de stora kommunerna ligger medianen på 2,8 % och för de små 

kommunerna på 2,7 %. Därmed ses inget samband mellan om kommunerna är små eller stora 

utan mängden byggnadsinvesteringar i procent av omsättningen är slumpmässigt. 

För de kommuner som överskridit sin budget för byggnadsinvesteringar var medianen 5,0 % 

och för de kommuner som inte överskridit sin budget låg den på 2.7 %. I och med att den 

totala medianen låg på 2,8 % hade de kommuner som överskridit budgeten för 

byggnadsinvesteringarna investerat mer i byggnader i procent av omsättningen. 

Tabell 8 

Samarbeten inom byggnadsinvesteringar i Sveriges 

kommuner 2011 

Grupp Kommun Sker samarbete med annan 

kommun? 

2 Grästorp Nej 

2 Lomma Nej 

2 Staffanstorps Nej 

2 Upplands-Bro Delvis 

2 Lerum Nej 

2 Mölndal Nej 



Mälardalens högskola 1.6.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

41 
 

2 Kungsbacka Nej 

2 Haninge Nej 

3 Nyköping Nej 

3 Örnsköldsvik Nej 

3 Trollhättan Nej 

3 Varberg Nej 

3 Luleå Nej 

3 Halmstad Nej 

3 Gävle Nej 

3 Helsingborg Nej 

3 Västerås Nej 

4 Lekeberg Nej 

5 Skinnskatteberg Ja 

5 Högsby Ja 

5 Mullsjö Nej 

5 Vingåker Nej 

5 Degerfors Nej 

5 Hallstahammar Nej 

5 Klippans Nej 

5 Höganäs Nej 

5 Vänersborg Nej 

6 Storuman Nej 

6 Sotenäs Nej 

6 Rättvik Nej 

7 Norsjö Ja 

7 Hylte Ja 

7 Finspång Nej 

7 Köping Nej 

8 Strömsund Nej 

9 Sölvesborg Nej 

9 Skara Nej 

9 Simrishamn Nej 

9 Kristinehamn Nej 

9 Karlshamn Nej 

9 Landskrona Nej 

10 Eda Nej 

10 Söderhamn Nej 

10 Boden Nej 

Hylte, Högsby, Karlshamn, Norsjö, Rättvik, Skinnskatteberg, Upplands-Bro och Vingåker 

samarbetade på något sätt med en annan kommun, oftast en grannkommun. I Hylte, Högsby, 

Norsjö, Skinnskatteberg och Vingåker var samarbetet ett solklart ja, medan det i Karlshamn 

bestod av avropsavtal tillsammans med konsulter eller som i Upplands-Bro, gemensam 

beläggningsupphandling. Rättvik uppgav att de samarbetat genom HBV, vilket är en 

ekonomisk förening som hjälper sina medlemmar med upphandling. Gävle kommun arbetade 

självständigt men samarbetade med andra via inköpsorganisationen Inköp Gävleborg (IG) där 

de flesta kommunerna i Gästrikland och Hälsingland är med och Haninge kommun uppgav att 
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ett sådant samarbete inte existerar idag men är på gång. Resterande kommuner samarbetade 

inte med någon annan kommun.  

Av de stora kommunerna var det 2 av 27 (7,4 %) kommuner som samarbetade med annan 

kommun och av de mindre kommunerna var det 2 av 17 (11,6 %) som samarbetade med en 

annan kommun. Därmed var det 25 av de 27 (92,6 %) stora kommunerna som inte 

samarbetade med någon annan kommun och motsvarande siffror för de små kommunerna var 

15 av 17 (88,4 %). Det visar alltså att mindre kommuner i större utsträckning använde sig av 

samarbete men för både stora och små kommuner är det vanligast att inte samarbeta vid 

byggnadsinvesteringar. 

4.8 Agentteori 
I referensramen utmynnade offentlig upphandling i webbenkätfrågorna: Kalkylerade 

kommunen själv på byggnadsprojekts kostnader? Höll kommunen själv i projektledning för 

vissa byggnadsprojekt? I tabell 9 och 10 presenteras svaren till frågorna 8 och 9 i 

webbenkätundersökningen. 

Tabell 9 

Kalkylering vid byggnadsinvesteringar i Sveriges 

kommuner 2011 

Grupp Kommun Kalkylerade kommunen själv 

vid byggnadsinvesteringar? 

2 Grästorp Ja 

2 Lomma Ja 

2 Staffanstorps Ja 

2 Upplands-Bro Nej 

2 Lerum Nej 

2 Mölndal Ja 

2 Kungsbacka Ja 

2 Haninge Nej 

3 Nyköping Ja 

3 Örnsköldsvik Ja 

3 Trollhättan Nej 

3 Varberg Ja 

3 Luleå Ja 

3 Halmstad Ja 

3 Gävle Ja 

3 Helsingborg Ja 

3 Västerås Ja 

4 Lekeberg Nej 

5 Skinnskatteberg Ja 

5 Högsby Ja 

5 Mullsjö Ja 

5 Vingåker Ja 

5 Degerfors Nej 

5 Hallstahammar Ja 

5 Klippans Ja 
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5 Höganäs Ja 

5 Vänersborg Ja 

6 Storuman Nej 

6 Sotenäs Ja 

6 Rättvik Ja 

7 Norsjö Ja 

7 Hylte Ja 

7 Finspång Nej 

7 Köping Nej 

8 Strömsund Ja 

9 Sölvesborg Ja 

9 Skara Ja 

9 Simrishamn Ja 

9 Kristinehamn Ja 

9 Karlshamn Ja 

9 Landskrona Nej 

10 Eda Ja 

10 Söderhamn Ja 

10 Boden Ja 

 

Av de stora kommunerna var det 6 av 27 (22,2 %) kommuner som inte själva kalkylerade vid 

byggnadsinvesteringar och 4 av de 17 (23,5 %) mindre kommuner kalkylerade inte heller 

själva. Därmed var det 21 av de 27 (77,8 %) stora kommunerna som kalkylerade vid 

byggnadsinvesteringar själva och motsvarande siffror för de små kommunerna var 13 av 17 

(76,5 %). Det visar alltså att större och mindre kommuner i ungefär lika stor utsträckning 

kalkylerade själva vid byggnadsinvesteringar. 

Tabell 10 

Projektledning i Sveriges kommuner 2011 

Grupp Kommun Höll kommunen själv i 

projektledning för vissa 

byggnadsprojekt? 

2 Grästorp Ja 

2 Lomma Ja 

2 Staffanstorps Ja 

2 Upplands-Bro Ja 

2 Lerum Ja 

2 Mölndal Ja 

2 Kungsbacka Ja 

2 Haninge Nej 

3 Nyköping Ja 

3 Örnsköldsvik Ja 

3 Trollhättan Nej 

3 Varberg Nej 

3 Luleå Ja 

3 Halmstad Ja 

3 Gävle Ja 

3 Helsingborg Ja 
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3 Västerås Ja 

4 Lekeberg Ja 

5 Skinnskatteberg Ja 

5 Högsby Nej 

5 Mullsjö Ja 

5 Vingåker Ja 

5 Degerfors Ja 

5 Hallstahammar Ja 

5 Klippans Ja 

5 Höganäs Ja 

5 Vänersborg Ja 

6 Storuman Ja 

6 Sotenäs Ja 

6 Rättvik Ja 

7 Norsjö Ja 

7 Hylte Nej 

7 Finspång Nej 

7 Köping Nej 

8 Strömsund Ja 

9 Sölvesborg Ja 

9 Skara Ja 

9 Simrishamn Ja 

9 Kristinehamn Ja 

9 Karlshamn Ja 

9 Landskrona Ja 

10 Eda Ja 

10 Söderhamn Ja 

10 Boden Ja 

För de stora kommunerna var det 4 av de 27 (14,8 %) som inte själva höll i projektledning för 

vissa byggnadsprojekt år 2011 och för de små kommunerna var det 3 av 17 (17,6 %). Därmed 

var det ingen märkvärd skillnad mellan de stora och små kommunerna i undersökningen och 

för alla gällde att det var vanligast att kommunerna höll själva i viss byggnadsprojektledning. 

Motsvarande siffror för kommunerna som höll själva i projektledningen för vissa projekt var 

då för stora kommunerna 23 av 27 (85,2 %) och för de små 14 av 17 (82,4 %). Frågans 

utformning visar inte om det var vanligast eller inte att kommunerna höll i projektledning utan 

bara att de gjorde det i vissa byggnadsprojekt. 
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5 Analys 
I kapitlet analyseras intervjun och webbenkätundersökningen med referensramen med 

underrubrikerna: investeringsbedömning, kriterier för investeringsbedömning, 

investeringskalkylering, leasing, offentlig upphandling och agentteori. 

5.1 Investeringsbedömning 
I referensramen utmynnande investeringsbedömning i webbenkätfrågan: Genomförde 

kommunen 2011 någon byggnadsinvestering som överskred beslutad budget såpass mycket 

att ytterligare kapital behövde tillskjutas? I sammanställningen av enkäten kunde ses att 29,6 

% av de stora kommunerna överskrev budgeten men endast 17,6 % av de mindre 

kommunerna gjorde detsamma. På SKL:s hemsida står det hur viktigt det är med en bra 

uppföljning av investeringarna. En bra uppföljning visar enligt SKL vad som gjorts rätt och 

vad som kan förbättras för att undvika överskridande av investeringsbudgeten. En anledning 

till att en större andel av de stora kommunerna än de mindre överskred byggnads-

investeringsbudgeten kan vara att större kommuner har större investeringsprojekt och därmed 

kan flera saker gå fel eller felberäknas under investeringsprocessen. Västerås stad gör enligt 

Cederborg en löpande uppföljning under investeringsprocessen. Han nämner även att 

avvikelser och tilläggsarbete nästan alltid uppkommer eftersom byggprojekt är så pass 

komplexa att det är lätt att missa något. Ett förbättringsförslag Cederborg själv nämner är att i 

efterhand gå igenom alla investeringar, och inte endast de som gick fel. Ett av stegen i den 

formella investeringsprocessen som Fjertorp (2010) sammanfattat från litteraturen är just att 

uppföljning ska göras löpande under processen och efter avslut. Ett annat steg var att mål och 

mått för måluppfyllelse ska sättas. Detta görs enligt Cederborg i Västerås kommun. 

När denna webbenkätfråga ställdes fanns funderingar på om överskridande av budget kunde 

bero på brist på kunskap, kostnadsberäkningar och behovsanalyser under 

investeringsprocessen. Av de 11 kommuner som överskred budget kalkylerade 9 stycken 

själva på kostnaderna, vilket ger 81,8 %. Av de 33 kommunerna som inte överskred budget 

kalkylerade 25 stycken själva på kostnaderna, vilket ger 75,8 %. Detta visar att de kommuner 

som själva beräknade på kostnaderna i något större utsträckning överskred sin budget, dock 

inte väsentligt. Dock visade svaren ingen skillnad mellan större och mindre kommuner i detta 

fall och inte heller kunde någon större skillnad på om de själva höll i projektledningen för 

vissa byggnadsprojekt urskiljas. 

5.2 Kriterier för investeringsbedömning 
I referensramen utmynnade kriterier för investeringsbedömning i webbenkätfrågan: Använde 

sig kommunen av något investeringskriterium, förutom investeringsutgift, vid investeringar i 

byggnader år 2011, och i så fall vilket kriterium användes? Webbenkätundersökningen visade 

på att kriterium som användes berodde på angelägenhetsgraden och av de 40,9 % kommuner 

som hade andra investeringskriterium vid byggnadsprojekt var det många olika och vitt sprida 

sådana. 59,1 % av kommunerna i undersökningen hade inte andra investeringskriterium vid 

kalkylering och detta var därmed vanligast. Uppdelat på stora och små kommuner som inte 

använde andra kriterium var siffrorna år 2011 51,9 % och 64,7 %. Något lägre för de stora 
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kommunerna men för både stora och små gällde att det var vanligast att inte använda andra 

investeringskriterium vid byggnadsinvesteringar. Möjligen är det för att kommunerna har 

behov att tillgodose och därmed finns oftast inga begränsande kriterium utan beräkningar på 

kostnaden görs för att kunna budgetera. Därmed visar webbenkätundersökningen att 

kommunerna enligt Arwidi och Yards (1986) faktorer har i liten grad förutbestämda kriterier 

och därmed finns beteendemässig påverkan på investeringsbedömningarna. Den visar också 

på att enligt deras faktorer att kommunernas kriterium är heterogena och blandade med både 

mätbara och inte mätbara kriterier. Detta kan ha att göra med att kommunerna har behov att 

tillgodose som kan vara av olika karaktär och hänsyn måste tas vid beslut till olika kriterier 

vilka inte i förväg kan anges. Som Fjertorp (2010) menar kan detta innebära att politikerna för 

att bli omvalda tar mer kortsiktiga populära beslut eller långsiktiga beslut som strategiskt 

minskar det långsiktiga ekonomiska handlingsutrymmet. Vilket i längden kan innebära att det 

tillgodoser politikernas agendor istället för samhällets behov. 

Vidare enligt Arwidi och Yard (1986) kan begränsande faktorer, eller kriterier, för 

kapitaltillskott för investeringar vara interna soliditets-, tillväxt- och upplåningspolicyn och 

fixerade budgetar som investeringar och projekt konkurerar om resurser inom. Enligt 

Cederborg på Västerås kommun har Västerås kommun en investeringsram som kommunen 

måste hålla sig inom vid byggnadsinvesteringar och det skulle enligt Arwidi och Yard (1986) 

vara en begränsande faktor eller kriterium. Eftersom kommuner kan påverka sina ekonomiska 

ställningar genom skattehöjningar borde de ändå ha möjligheten att utöka eventuella 

investeringsramar.  

Enligt Arwidi och Yard (1986) kan hur kravnivåer och kriterier sätts och formuleras se väldigt 

olika ut. Den ekonomiska och finansiella ställningen har en stor påverkan menar de och att 

vid ökad risk finns tendens att använda återbetalningstid som kriterium. De menar vidare att 

för att minska beteendemässig påverkan vid investeringsbedömning kan utvärderingssystem 

med förutsatta investeringskriterium användas. Enligt Fjertorp (2010) har politiker till viss del 

egna agendor och till viss del ser de till partiets agenda. På grund av att beslut om 

byggnadsinvesteringar i kommuner tas av valda politiker menar han att det innebär att satta 

investeringskriterium har en liten inverkan på vilka beslut om investeringar som tas. Eftersom 

politiker bör vilja bli omvalda bör de ändå se till att ta beslut som gör att behov tillfredställs 

för att samhällsmedborgare ska bli nöjda. Kommunernas uppgift är att arbeta för fungerande 

samhällen vilket inkluderar nöjda samhällsmedborgare. 

Det går inte utifrån den samlade informationen hitta några samband med att kommunerna inte 

i någon större utsträckning hade andra investeringskriterium och med att kommunerna själva 

kalkylerade vid byggnadsinvesteringar. Resultatet på den webbenkätfrågan visade att stora 

och små kommuner i stort sätt lika stor utsträckning kalkylerade själva. I svaren om 

investeringskriterium var det två kommuner som angav att de använde återbetalningstid som 

kriterium även om svaren till frågan om vilka återbetalningstider som användes vid eventuellt 

kalkylering visade på att kommuner i överlag inte använde återbetalningsmetoden. 

Enligt Andersson (2008) måste vid beslut tidsperspektivet iakttas då ett investeringsalternativ 

som på kort sikt verkar ogynnsamt istället på lång sikt kan vara gynnsamt. I kommuner är 
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detta aktuellt då årskullar varierar och kostnader att minska byggnadsbeståndet för till 

exempel skolor kan på kort sikt vara gynnsamt men inte på långsikt om byggnaderna kan tas i 

användning igen istället för att hyra lokaler under åren som behovet är större. Enligt 

Cederborg hyr Västerås kommun ut lokaler till externa hyresgäster istället för att minska 

beståndet vilket visar på att det är gynnsammare att under åren då behovet är mindre att 

byggnaderna kan hyras ut. Beslut kan inte enbart baseras på kriterium och kalkyler då de 

innehåller förenklingar. Att de ekonomiska konsekvenserna i många fall är avgörande som 

Arwidi och Yard (1986) menar borde gälla företag. De sociala, miljömässiga och politiska 

konsekvenserna, som Persson och Nilsson (2001) menar också måste tas hänsyn till, skulle 

kunna inom kommuner istället vara det som var mest avgörande beslutsunderlagen vid 

investeringar då de inte är vinstdrivande. Undersökningen visar tvärtom att det vanligaste vid 

kalkylering i kommunerna var investeringsutgift. 

5.3 Investeringskalkylering 
I referensramen utmynnade investeringskalkylering i webbenkätfrågorna: Om kommunen 

använde sig av återbetalningstid, hur lång återbetalningstid räknade kommunen då med vid 

investering i byggnader år 2011? Vilken kapitalkostnad kalkylerade kommunen med år 2011 

vid investeringskalkylering för byggnader? Alla kommuner i undersökningen angav att de 

investerar i byggnader, och därmed måste göra avskrivningar, och det visade sig att 

majoriteten av kommunerna svarade på första frågan med avskrivningstid istället för 

återbetalningstid. Enligt Västerås kommun var avskrivningstiden för byggnader, av god 

kvalitet, 33-50 år enligt lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med 

gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket även det stämmer 

överens med svaren som kommunerna angav. En del använde även kortare avskrivningstider 

och därmed blev spannet 5-50 år i svaren och det gällde 100 % av de 28 kommuner som 

angav avskrivningstid. 25,0 % av de 28 kommunerna angav en avskrivningstid på exakt 33 år. 

Tre kommuner angav även att de använde komponentavskrivning. Det fanns inga samband 

mellan vilka tider som angavs i svaren med om kommunerna var stora eller små. 

Några kommuner använde komponentavskrivning. Cederborg hade åsikt om att förändring till 

komponentavskrivning borde införas i Västerås kommun för möjligheten att skriva av till 

exempel teknik fortare än byggnader, då dessa är sammanslagna till en avskrivningstid. Detta 

för att teknik blir föråldrat fortare än byggnaderna och avskrivningarna medför att rum inom 

investeringsramen skapas, vilket gör att nya investeringar kan göras när behovet infinner sig. 

Det hänger även samman med som enligt Ax et.al. (2009) att återbetalningstiden inte ska vara 

längre än den ekonomiska livslängden, att den är en likviditetsbedömning, för att det vid 

avskrivning vid den ekonomiska livslängdens slut är senast dags att investera på nytt. 

Detsamma gäller för Karlsson (1999) som också menar att avskrivningstiden bestäms med 

hänsyn till ekonomiska livslängden och fungerar som en finansieringsfunktion. 

Att det i svaren på första frågan under investeringskalkylering angavs avskrivningstid och för 

att 10 av kommunerna angav att de inte använde återbetalningstid vid kalkylering visar på att 

återbetalningstid överlag inte användes inom kommunerna i Sverige, både gällande stora och 

små kommuner. Vilket är motsatsen till vad Persson och Nilsson (2001) menar att 
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återbetalningsmetoden används relativt mycket i verkligheten. Det kan även vara orsaken till 

att avskrivningstiden angavs istället. Svaren visar även på att endast kalkyleringar och 

kostnadsjämförelser för driften av byggnaderna per år görs. 

Svaren till frågan vilken kapitalkostnad kommunerna kalkylerade med år 2011 visade att 

vanligast för kommunerna vid kalkylering år 2011 var att använda en kapitalkostnad på 4,0 

%, både för de stora och små kommunerna i undersökningen. För alla 44 kommuner var det 

26 av dem som använde en kapitalkostnad på mellan 4,0–4,4 % vilket visar på att majoriteten 

av Sveriges kommuner använde en kapitalkostnad som ligger nära SKL:s rekommendation 

enligt Grästorps kommun som ligger på 4,3 %. Svaren om procentsatserna som kommunerna 

använde har inga samband med om kommunerna är stora eller små. Det finns heller inga 

samband mellan om konsulter användes vid kalkylering och projektledning och 

kapitalkostnadsnivåerna. 

5.4 Leasing 
I referensramen utmynnade leasing i webbenkätfrågan: Finns det en policy i kommunen att 

hellre hyra än att äga lokaler om det är möjligt? Av de 44 kommunerna i undersökningen var 

det endast två kommuner som år 2011 hade som policy att hellre hyra än att äga lokaler eller 

byggnader. Dessa är båda större kommuner. I och med att en av fördelarna med att leasa 

enligt Hansson (1998) är att kommunen inte binder upp sitt kapital fanns funderingar på om 

detta i störst utsträckning användes av mindre kommuner. Detta eftersom större kommuner 

har råd och möjlighet att göra större investeringar och därmed inte behöver leasa i lika stor 

utsträckning. Detta stämde alltså inte alls då de enda som hellre hyrde var stora kommuner. 

Att det endast var två kommuner som hellre hyrde än ägde lokaler eller byggnader behöver 

dock inte betyda att de är de enda som hyr lokaler. Leasing används troligtvis i stor 

utsträckning i kommuner när lokaler behövs snabbt och/eller under en begränsad tid. 

Även en fundering om den beräknade återbetalningstiden återspeglas i vilken mån 

kommunerna hyrt byggnader istället för investerat fanns och det visade sig att ingen av de två 

kommuner som hellre hyr än äger byggnader och lokaler använde sig av begreppet 

återbetalningstid. I svaren från kommunerna angav dock en del att det var avskrivningstiden 

för byggnader de syftade till. I jämförelse med siffrorna från majoriteten av de andra 

kommunernas svar kunde slutsats dras att även de hade angivit avskrivningstider och inte 

återbetalningstider. I och med oklarheter bland svaren kan ingen slutsats dras av detta. 

Cederborg angav under intervjun att avskrivningstiden enligt RKR ska slås ihop vid 

bygginvesteringsprojekt och att den då kan bli till exempel 33 år. Vilket var det vanligaste 

svaret på enkätfrågan. Enligt Cederborg borde dock komponentavskrivning införas då det 

skulle ge möjlighet till snabbare avskrivning av teknik.  

Visade det sig att andelen av omsättningen som investerades i byggnader var mindre för 

kommuner som hade som policy att hyra istället för att äga byggnader eller lokaler? Medianen 

av andelen byggnadsinvesteringar i % av omsättning låg på 3,1 %. Båda de kommuner som 

hellre hyrde än ägde lokaler och byggnader låg över detta, nämligen på 5,0 % respektive 11,9 

%. Därmed var andelen av omsättningen som investerades i byggnader högre än genomsnittet 

om kommunen hellre hyr än äger lokaler eller byggnader. Detta kan bero på att kommunen 
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genom att leasa fastigheter får loss mer pengar att lägga på övriga byggnadsinvesteringar. 

Båda de kommuner som hade som policy att hyra istället för att äga lokaler och byggnader var 

stora kommuner. Eftersom de endast var två av de stora kommunerna som hade denna policy 

visar det ändå på att det överlag i både stora och små kommuner inte finns någon sådan 

policy. 

5.5 Offentlig upphandling 
I referensramen utmynnade offentlig upphandling i webbenkätfrågorna: Hur stor var 

kommunens investeringar i byggnader år 2011 enligt kommunens årsredovisning? Vidare, hur 

stor var kommunens omsättning 2011 enligt samma årsredovisning? Medianen av andelen 

byggnadsinvesteringar i % av omsättning låg på 3,1 %. Av de kommuner som anlitade 

konsulter på något vis låg medianen på 3,4 % och av de kommuner som inte anlitade 

konsulter alls låg den på 2,4 %. Enligt SKL är upphandling och användning av konsulter 

nyttigt för att bidra till en utveckling av det lokala näringslivet. Wik och Sturesson (2009) 

menar även att upphandling används mycket när tidsfristen är kort och kommunen inte ser 

någon anledning i att använda ny personal. Att de kommuner som inte anlitade konsulter hade 

en lägre investeringsprocent än de som gjorde det kan tyda på att användningen av konsulter 

vid kalkylering och projektledning kan bli dyrare för kommunen. Detta i och med att 

kommunens beslutsfattare inte är tillräckligt insatta i de aktuella frågorna och byggföretagen 

får en överhand. 

Andelen av omsättningen som det investeras i byggnader kan dock skifta mycket på grund av 

behoven i kommunerna att en närmare undersökning om samband mellan detta behöver göras. 

För de stora kommunerna låg medianen på 2,7 % och för de små kommunerna på 2,9 %. 

Därmed ses inget samband mellan om kommunerna är små eller stora utan mängden 

byggnadsinvesteringar i procent av omsättningen är slumpmässigt. 

I referensramen utmynnade offentlig upphandling även i webbenkätfrågan: Samarbetade er 

kommun med någon annan kommun vad gällde projektering eller upphandling av 

byggprojekt? Alla de fyra kommuner som samarbetar med en annan kommun kalkylerade 

själva på sina kostnader och tre av de fyra kommunerna höll även själva i projektledning vid 

vissa byggnadsprojekt. Av dessa kommuner är tre små och en stor, men den stora kommunen 

har endast en omsättning på 235 000 tkr, vilket är den minsta av alla kommunerna i 

undersökningen. Detta kan tyda på att när kommuner samarbetar behöver de inte använda sig 

av så mycket konsulter då de tillsammans har mer kunskap och möjligheter att matcha 

byggföretaget. 

5.6 Agentteori 
I referensramen utmynnade agentteori i webbenkätfrågorna: Kalkylerade kommunen själv på 

byggnadsprojekts kostnader? Höll kommunen själv i projektledning för vissa 

byggnadsprojekt? I undersökningen visade det sig att 22,2 % av de stora kommunerna inte 

själva kalkylerade vid byggnadsinvesteringar och 23,5 % av de mindre kommunerna som inte 

heller kalkylerade själva. Det visade sig även att 14,8 % av de stora inte själva höll i 
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projektledning för vissa byggnadsprojekt och för de små kommunerna var motsvarande siffra 

17,6 %. Detta visar att det inte är någon märkvärd skillnad mellan större och mindre 

kommuner när det gällde användningen av konsulthjälp.  

Enligt Eisenhart (1989) kan problem enligt agentteorin uppstå när kommuner använder sig av 

konsulthjälp, nämligen att dessa två parters intressen krockar. Målen för de olika parterna kan 

vara olika och det kan vara svårt och dyrt för principalen (kommunen) att kontrollera vad 

agenten (byggföretagen) egentligen gör. Även olika riskpreferenser kan skapa konflikter.  

Då nästan 25,0 % av kommunerna använde sig av konsulter vid kalkyleringar och/eller 

projektledning och det dessutom visat sig att det går åt mer pengar till byggnadsinvesteringar 

(uträknat i % av omsättningen) för kommuner som använde sig av konsulter, visar detta på att 

problemen utifrån agentteorin fortfarande är högaktuella. Nilsson et.al. (1999) menar att när 

kontraktet mellan agenten och principalen ingås görs detta med olika utgångspunkter.  

Möjligheten till kontroll är centralt för principalen och kontroll erhålls genom tillräcklig 

information. Därmed är det mycket viktigt att kommunerna kontrollerar de anställda 

konsulterna och att kontakten görs tydliga.  

Det visade sig dock även att 26,5 % (9 av 34) av de som själva kalkylerar överskrider sin 

budget medan motsvarande siffra för de som inte själva kalkylerar är 20,0 % (2 av 10). Det 

tyder på att om kommunerna själva kalkylerar är risken att överskrida budget högre, vilket 

kan bero på brist på kunskap inom kommunen. Det visade sig även att mer pengar gick åt till 

byggnadsinvesteringar (uträknat i % av omsättningen) hos de företag som använde sig av 

konsulter och även detta kan bero på brist på kunskap inom kommunen då byggföretagen kan 

ha förhandlat fram en högre kostnad. Även detta tyder på att det kan vara positivt att använda 

sig av konsulter så länge kontroller görs och kontrakten är tydliga. 
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6 Slutsatser 
I kapitlet presenteras slutsatser från studiens analys. Syftet med studien var att undersöka och 

presentera vilka investeringskriterier som svenska kommuner använde år 2011 vid 

byggnadsinvesteringar, samt i vilken utsträckning extern hjälp vid investeringsbedömning och 

utförande av byggnadsinvesteringar användes. Studiens slutsatser generaliserar Sveriges 

samtliga 290 kommuner utifrån de 44 deltagande kommunerna i undersökningen.  Slutligen 

presenteras förslag på fortsatt forskning inom studiens inriktning. 

Studiens första frågeställning var: Vilka samband fanns mellan investeringsandel per 

omsättning och i hur stor utsträckning beslutade byggnadsinvesteringar blev dyrare än 

beräknat? 

När det gällde investeringsandel av omsättning hade de kommuner som överskridit budgeten 

för byggnadsinvesteringarna investerat mer i byggnader i procent av omsättningen, vilket är 

logiskt. Har de lagt ut mer pengar än budgeten avsett så ökar även investeringarna i procent av 

omsättningen. Som nämnts tidigare i studien är det oerhört viktigt med en bra uppföljning, 

inte bara för projekt som har gått fel, utan även för projekt som gått enligt plan, för att se vad 

som gjorts rätt. 

Resultatet i undersökningen visade på att större kommuner överskred sin budget för 

byggnadsinvesteringar i högre grad än mindre kommuner. Detta beror troligtvis på att större 

kommuner har råd att göra större investeringar som löper långsiktigt, i likhet med större 

företag. Desto större en investering är desto större risk att någonting kan gå fel. Större 

kommuner kan förväntas vara bättre på att skatta kostnader eftersom de har fler investeringar 

och därmed större möjligheter att ansamla erfarenheter att göra bra skattningar. Studien visar 

att så inte är fallet. Anledningen till detta kan vara att små kommuner använder mer externa 

konsulter och i mindre utsträckning bygger i egen regi. Bygger man inte i egen regi så 

bestämmer kontraktet i vilken mån kostnadsökningar betalas av köpare (kommun) eller säljare 

(utförare). Resultatet från undersökningen kan visa på att det är byggföretagen som stått för 

kostnadsökningarna. Därmed syns inte den ökade kostnaden i de små kommunerna. En 

slutsats som kan dras av detta är att: 

 Större kommuner behöver förbättra sina planeringar och kontrollera sina 

byggnadsinvesteringar i och med att investeringarna ofta är större och fler saker kan 

gå fel än för mindre kommuner 

Studiens andra frågeställning var: Vilka skillnader fanns mellan större och mindre kommuner 

med hänsyn till investeringsbedömningar i byggnader? 

Kommuner som själva beräknade på kostnaderna överskred sin budget i något större 

utsträckning men svaren visade inte på någon skillnad mellan större och mindre kommuner 

och inga skillnader fanns heller mellan för om de själva höll i projektledningen. Detta kan 

bero på att kommunerna endast anställer personal med viss kompetens, både i stora och små 

kommuner, och därmed hamnar de på lika nivåer 
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För både stora och små kommuner var det vanligast att inte använda andra 

investeringskriterium vid byggnadsinvesteringar än investeringsutgift. Beräkningar på 

kostnaden måste göras för att kunna budgetera och att ha fler bestämda kriterium kunde 

möjligen innebära begränsningar vid investeringsbedömningar då det vid olika behov finns 

olika kriterium att ta hänsyn till. Vid kalkylering med kapitalkostnadsnivåer hade 

kommunernas nivåer inte heller något samband med om det var en stor eller liten kommun. 

Inget samband fanns heller för nivåerna och användningen av extern hjälp. De vanligaste 

nivåerna som användes låg nära SKL:s rekommendation och det visar på att både stora och 

små kommuner följer rekommendationer. Det visar också på att större kommuner inte har 

någon fördel med avseende att få tag i billigare finansiering, på grund av att de möjligen 

skulle ha tillgång till mer säkerheter och få ner räntekostnaden, eftersom de inte kalkylerar 

med lägre kapitalkostnad. 

Någon skillnad mellan stora och små kommuner kunde inte påvisas angående om de hade 

policy om att hellre hyra än äga byggnader, eller lokaler, då endast två kommunerna i 

undersökningen angav att de hade denna policy. Detta visar på att det för kommuner är 

billigare att äga än att hyra och som visar på att de arbetar för effektiv resursanvändning och 

att samhällsmedborgarna ska få valuta för sina pengar. Det fanns heller ingen skillnad mellan 

storleken på kommunerna i avseende på i vilken utsträckning som de investerade i byggnader 

i andel av omsättningen. Andelarna visade sig vara slumpmässiga i storlek och andel, vilket 

innebär att för att få en förklaring för dessa siffror måste en bredare undersökning göras. Den 

eventuellt bredare undersökning bör undersöka hur folkmängden skiftar och hur utvecklingen 

sett ut i byggnadsinvesteringar tidigare. Detta då upprustningsinvesteringar vissa år kan vara 

en väsentlig del av investeringssumman. 

Angående om kommunerna samarbetade visade det sig att små kommuner i större 

utsträckning gjorde det. Detta visade sig vara den enda webbenkätfråga som visade på att det 

är skillnader mellan stora och små kommuner. Att de samarbetar visar på effektivitet då de 

kan ta tillvara på varandras erfarenheter om byggnadsinvesteringar och då även matcha 

byggföretagen vid upphandling. Varför inte fler kommuner samarbetar och speciellt de större 

kommunerna kan ha att göra med att det är olika politiska partier som har mandat i olika 

kommuner och som då kanske har svårare att samarbeta varandra. Detta borde ändå inte vara 

något hinder angående byggnadsinvesteringar eftersom det har att göra med att tillgodose 

behov och oavsett vilket politiskt parti som har mandat måste de alla ha lokaler att vistas i. 

Möjligen kan det vara så att en för stor organisation istället skulle innebära mindre effektivitet 

och fördelarna skulle gå förlorade. Exempelvis att planer skulle bli för stora och för 

oöverskådliga eller att för många personer skulle behöva vara involverade vid vissa beslut så 

att för att komma överens skulle kompromisser på alla idéer behöva göras så att inga beslut 

skulle bli optimala. 

Återigen fanns inga skillnader mellan stora och små kommuner och denna gång angående 

användningen av extern hjälp som var vanligare att kommunerna inte använde. Denna 

undersökning visar inte om andelen konsulter som används har ökat eller minskat. Däremot 

har trenden som utvecklats i Sverige varit att det blivit vanligare att använda konsulter. 
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Studiens tredje frågeställning var: I vilken utsträckning förekom samarbete mellan kommuner 

gällande byggnadsinvesteringar?  

Av de 4 kommunerna i undersökningen var det tre mindre kommuner och en större kommun 

som samarbetade med andra kommuner. Den större kommunen hade dock en mycket låg 

omsättning och kan därför på så sätt ses som en mindre kommun. Att det i stort sätt endast är 

mindre kommuner som samarbetade med andra kommuner tyder på att större kommuner inte 

har samma behov. Mindre kommuner däremot kan tillsammans skapa en illusion av en stor 

kommun och på det sättet klara av att göra större investeringar. Det visade sig även att när 

kommuner samarbetar använde de sig inte av konsulter i lika hög grad. Detta beror troligtvis 

på att de tillsammans innehar mer kunskap och möjligheter att matcha byggföretagen. En 

slutsats som kan dras av detta är att: 

 Fler kommuner borde samarbeta mer vid byggnadsinvesteringar för att på det viset 

kunna matcha byggföretagen vid upphandling. 

Studiens fjärde frågeställning var: I hur stor utsträckning anlitades extern hjälp med 

projektledning och kalkylering vid byggnadsprojekt? 

Ungefär 25,0 % av kommunerna använde konsulthjälp både vid projektledning och också vid 

kalkylering av byggnadsprojekt. Även om det var vanligare att kommunerna själva 

kalkylerade för och ledde byggnadsinvesteringsprojekt kan det för de gånger de ändå 

använder extern hjälp uppstå problem enligt agentteorin. Därför är det viktigt att kommunerna 

kontrollerar de anställda konsulterna och att kontrakten görs tydliga. Även när upphandlingar 

görs behöver förfrågningsunderlaget vara noga genomtänkt. En slutsats som kan dras av detta 

är att: 

 Kommunerna bör fortsätta kontrollera den externa hjälp de använder vid 

byggnadsinvesteringar och göra tydliga kontrakt. 

6.1 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning med en jämförelse med folkmängdsökning och 

byggnadsinvesteringsandelen av omsättningen för kommunerna skulle vara en 

vidareutveckling av denna studie för att se om det är en faktor som styr byggnads-

investeringsandelen av kommunernas omsättning. 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra fler personliga intervjuer 

inom ämnet för att få tydligare svar och möjligheter att ställa följdfrågor. Även en närmare 

undersökning av de två kommunerna som hellre hyr än äger lokaler eller byggnader och 

dessas anledningar till detta kan vara intressant. 

Till sist skulle denna webbenkätundersökning kunna utföras under flera år och detta samtidigt 

som en undersökning av årskullsvariationer mellan kommunerna utförs och dessa 

undersökningar skulle kunna visa på om webbenkätsvaren har några samband med 

årskullsvariationer. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Stödfrågor till intervju med Frederick Cederborg, verksamhetschef för Västerås stads 

fastighetskontor, den 2 maj 2012, kl. 14–14.30. 

Hur går investeringsprocessen till vid byggnadsinvesteringar? Utrönas följande steg; 

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

av handlingsalternativ, kartläggning av alternativens konsekvenser, beslut, genomförande och 

kontroll av implementering och utvärdering? 

Varifrån kommer byggnadsinvesteringsförslagen? 

Finns uppställda krav om lönsamhet, finansiering, strategi, koordination och genomförande 

som måste uppfyllas för att en byggnadsinvestering ska genomföras? 

Kontrolleras det att byggnadsinvesteringarna överensstämmer med tidigare godkända 

strategier? 

Är finansieringsarbetet centraliserat? 

Görs det byggnadsinvesteringsbudgetar? 

Finns det krav om att inga byggnadsinvesteringsförslag får läggas fram som innebär flera 

investeringar framöver och istället måste hela stora investeringar, som kan delas upp i 

självständiga steg, godkännas och sedan kan delinvesteringar i denne senare godkännas? 

Har kommunen en generell investeringsmanual som sedan fungerar som ramverk för 

investeringsmanualer som enheter skapar själva? 

Finns det i investeringsmanualen anvisningar om kategorier för investeringar, instruktioner 

för hur investeringsförslag ska läggas upp och vilka beräkningsmetoder som ska användas? 

Vid kalkylering av byggnadsinvestering används det en ränta för beräkning av kostnaden för 

kapitalbindning eller används räntenivån för att låna kapital? 

Hur arbetas det med uppföljningar av och efter byggnadsinvesteringar? 

Hur lång tid tog det att svara på nedan webbenkätfrågor? 
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Bilaga 2 

Webbenkätfrågor 
1. Hur stor var kommunens investeringar i byggnader år 2011 enligt kommunens 

årsredovisning? Vidare, hur stor var kommunens omsättning 2011 enligt samma 

årsredovisning? 

Svar anges med kommentar. 

2. Samarbetade er kommun med någon annan kommun vad gäller projektering eller 

upphandling av byggprojekt? 

Svar anges med kommentar. 

3. Använde sig kommunen av något investeringskriterium, förutom investeringsutgift, 

vid investeringar i byggnader år 2011, och i så fall vilket kriterium användes? 

Svar anges med kommentar. 

4. Om kommunen använde sig av återbetalningstid, hur lång återbetalningstid räknade 

kommunen då med vid investering i byggnader år 2011? 

Svar anges med kommentar. 

5. Vilken kapitalkostnad kalkylerade kommunen med år 2011 vid 

investeringskalkylering för byggnader? 

Svar anges med kommentar. 

6. Genomförde kommunen 2011 någon byggnadsinvestering som överskred beslutad 

budget såpass mycket att ytterligare kapital behövde tillskjutas? 

Svarsalternativ: Ja/Nej. 

7. Fanns det en policy i kommunen att hellre hyra än att äga lokaler om det var möjligt? 

Svarsalternativ: Ja/Nej. 

8. Kalkylerade kommunen själv på byggnadsprojekts kostnader? 

Svarsalternativ: Ja/Nej. 

9. Höll kommunen själv i projektledning för vissa byggnadsprojekt? 

Svarsalternativ: Ja/Nej. 

10. Vilken kommun avser dessa svar? 

Svar anges med kommentar. 
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Bilaga 3 

Organisationsschema koncernen Västerås stad 

2010 

 

Figur. Organisationsschema koncernen Västerås stad 2010 (Västerås stad, 

Organisationsschema Västerås stad). 
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Bilaga 4 

Organisationsplan Landskrona stad 2012 

 

 

Figur. Organisationsplan Landskrona stad 2012 (Landskrona stad, Organisationsplan). 



Mälardalens högskola 1.6.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

Bilaga 5 

Beskrivning av beslutsväg i investeringsmodell 

 

Figur. Beslutsväg i investeringsmodell på Karlskrona kommun (Kommunfullmäktige, 

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 2009). 


