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Sammanfattning	  
I Sverige fanns det, år 2012, 430 kommunalt ägda energibolag (Statistiska centralbyrån, 
2012). Det finns många anledningar till varför kommunen väljer att bedriva energibolag. En 
av dessa anledningar är att förse kommunens invånare med kostnadseffektiv värme och energi 
lösningar (Brorström, Haglund, & Solli, 2005). Ett kommunalt aktiebolag omfattas av både 
Aktiebolagslagen (2005:551) och Kommunallagen (1991:900). Att omfattas av 
kommunallagen innebär att man måste förhålla sig till olika lagar och principer. Några 
exempel på dessa är självkostnadsprincipen och offentlighetsprincipen (Brorström, Haglund, 
& Solli, 2005; Thomasson, 2013). 

Vi har valt att skriva denna uppsats om ägardirektivets påverkan på investeringsprocessen i 
kommunalt ägda energibolag, för att dessa bolag drivs utan vinstsyfte. Att ett bolag drivs utan 
vinstsyfte tycker vi är intressant, då det är andra viktiga faktorer företaget istället väljer att ta 
hänsyn till vid sina investeringar. En av dessa kan vara samhällsnyttan, att ett företag väljer att 
göra investeringar för att bidra till samhället, genom att skapa en bättre miljö för kommunens 
invånare tycker vi är intressant. Vi tycker även att valet av beräkningsmetoder som tas fram i 
samband med en investering är intresseväckande.  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur ägardirektiven påverkar investeringar hos 
kommunalt ägda energibolag. Genom att analysera hur investeringsbeslut går till i kommunalt 
ägda energibolag, vill vi skapa en ökad förståelse för hur styrningen av offentligt ägda bolag 
fungerar, samt bidra till en bättre begreppsförståelse inom ämnet. 

Uppsatsen har en hermeneutisk kunskapssyn, med en kvalitativ metod. Detta för att uppsatsen 
grundas på två referensföretag. De två referensföretagen är Varberg Energi och Göteborg 
Energi. Empirin utgörs av två intervjuer på respektive företag. Totalt har tre personer bidragit 
med information och kunskap under intervjutillfällena. Dessa tre är: Per Öhman, administrativ 
chef, från Varberg Energi, Robert Casselbrant, ekonomichef, och Håkan Lindholm, 
affärscontroller, från Göteborg Energi. 

Genom vår empiriska insamling och analys har vi dragit slutsatser om att ägardirektivet 
påverkar investeringsprocessen inom samhällsnyttan i kommunalt ägda energibolag. 
Energibolagen väljer att göra investeringar som bidrar till samhällsnyttan, genom att förbättra 
miljön för kommunens invånare, framför vinstmaximering. 
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Abstract	  
In 2012, there were 430 municipal companies in Sweden (Statistiska centralbyrån, 2012). 
There are many reasons why the municipality chooses to pursue energy distribution. One of 
these reasons is to provide local citizens with cost-effective heating and energy solutions 
(Brorström, Haglund, & Solli, 2005).   

Municipal limited companies under both the Swedish Companies Act (Aktiebolgaslagen 
2005:551) and the Swedish Local Government Act (Kommunallagen 1991:900). Being 
subject to the Local Government Act means that the companies have to relate to different 
principles. Some examples of these are costing principle and the principle of publicity.  

This paper is on the subject of ownership the directive influence on the investment process in 
municipally-owned energy companies, because these companies are non-profit. We find 
corporations with non-profit proposes interesting, because there are other important factors 
instead when choosing to consider in their investment. One of these may be societal benefits, 
and the fact that a company chooses to make social investments in order to contribute to 
society. Creating a better environment for local residents, we think is interesting. 

The purpose of this paper is to analyze how the owner directives are affecting the investments 
in municipally owned energy companies. By analyzing how the investment process precedes 
in the municipally owned energy firms, we want to create a broader understanding of the 
governance of publicly owned companies. This will contribute to a better conceptual 
understanding of the subject. 

The essay has a hermeneutic conception of knowledge with a qualitative approach. This 
depends on that the composition is based on two reference companies. The two reference 
companies are Varberg Energy and Gothenburg Energy. The total number of respondents is 
three, Per Öhman, general manager, from Varberg Energy, Robert Casselbrant, CFO, and 
Håkan Lindholm, business controller, at Gothtenburg Energy. 

Throughout our empirical data collection and further analysis, we have drawn the following 
conclusions about the owner's directive affects the investment process in community benefit 
in municipally owned energy firms. Energy companies are choosing to make investments that 
benefits society by improving the environment for local residents, instead of profit 
maximization. 
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1 Kapitel	  1-‐	  Inledning	  
 
I det här kapitlet kommer vi redogöra rapportens bakgrund, som beskriver kortfattat vad 
arbetet kommer att handla om. I problemdiskussionen tillämpas trattmetoden, där vi inleder 
med att diskutera brett kring vårt valda ämne, för att sedan landa i en problemformulering. I 
syftet presenteras motiven till det valda ämnet och vad vi vill uppnå med vår uppsats. Den 
avslutande delen i det första kapitlet är vad rapporten inte kommer att innehålla, i form av 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund	  
Energiföretagen tillhör en bransch som gör många stora investeringar. Investeringar som är 
nödvändiga för att kunna producera och leverera el, och även ibland värme och kyla, till sina 
kunder. De gör även investeringar som ska bidra till ett hållbart och fossilfritt samhälle, samt 
utforskar nya sätt att transformera energi. 

Den svenska energibranschen består utav kommunala-, statliga- och privatägda energibolag. 
Marknaden har sett ut så, sedan elmarknaden avreglerades år 1996. Elmarknadens avreglering 
innebar att marknaden öppnades upp och det blev fri konkurrens för handel och produktion av el 
(Svensk Energi, 2014). Undantaget är elnätet som fortfarande bedrivs som monopol. 

Den stora skillnaden mellan kommunala- och privatägda energiaktiebolagen, är att de kommunala 
energiaktiebolagen inte bara omfattas utav aktiebolagslagen, utan också av kommunallagen. Detta 
medför lagar och principer som tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen 
(Rättsnätet, 2014). Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av företagets handling, då de är 
offentliga. Ett kommunalt energibolags styrelse, skiljer sig också från en styrelse i ett privat 
energibolag. Styrelsen i ett kommunalt bolag består av representanter från de politiska partierna 
som styr i bolagets kommun. 

Det finns flera studier gjorda på privata 
företag, där man har undersökt vilka 
beräkningsmetoder de använder. 
Skillnaden mellan ett kommunalt bolag 
och ett privatägt bolag är att det 
kommunala inte får bedrivas med 
vinstsyfte, utan ska tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster åt invånarna i 
kommunen (Rättsnätet, 2014; Thomasson, 
2013). Ägarna upprättar även så kallade 
ägardirektiv, som företaget måste förhålla 
sig till. Genom ägardirektivet kan ägarna 
påverka vilka investeringar som skall 
genomföras. De ställer även krav i form av 
till exempel avkastning, som 
verksamheten måste förhålla sig till. 

 

Figur 1 Kommunalt ägda energiföretag (Statistiska 
centralbyrån, 2012) 
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Valet av detta ämne grundas på vårt intresse för investeringsbedömning och offentlig styrning. Vi 
tycker att det är intressant att se hur ägardirektiven påverkar valet av investeringar. En annan 
intressant faktor är att offentligt ägda energibolag inte bara investerar för att gå med vinst, utan 
även gör investeringar som bidrar till samhällsnyttan. Vi tycker att samspelet mellan styrelsen och 
ledningen är intresseväckande, då det påverkar valet av investeringar och hur deras olika intressen 
skiljer sig. 

1.2 Problemdiskussion	  
I Sverige fanns det, år 2012, 430 stycken kommunala energibolag och 45 stycken statliga 
energibolag (Statistiska centralbyrån, 2012). En anledning till varför så många elbolag ägs av 
kommuner och stat, kan bero på att verksamheten anses vara av stor betydelse för samhället 
och bör därför ske inom ramen för offentligsektor (Thomasson, 2013). Ytterligare en 
anledning till varför energibolag är offentligt styrda är att det har skapats ett naturligt 
monopol, eftersom att det inte är ekonomiskt eller fysiskt genomförbart att konkurrera 
(Thomasson, 2013). Två exempel på dessa områden är fjärrvärmenätet och elnätet. 

I ett kommunalt bolag finns det en styrelse, där sitter politiska representanter, som har blivit 
invalda av kommunfullmäktige och speglar det senaste kommunalvalets resultat (Thomasson, 
2013). Det är dessa styrelsemedlemmar som sedan styr ledningen och är med och fattar de 
stora investeringsbesluten. Vilka kunskaper som styrelsen har kring olika ekonomiska 
beräkningsmetoder eller investeringsberäkningar är oklart, och kan säkerligen variera. 

Att upprätta ett ägardirektiv, är ett sätt för ägarna av det offentliga bolaget att styra företaget. 
Direktivet kan innehålla information om vart företaget får vara verksamt, vad företagets ska 
syssla med, samt finansiella krav. Exempel på finansiella krav är avkastningskrav, 
soliditetskrav och vinst. Ägardirektivets krav kan påverka hur investeringarna i bolaget 
genomförs. Kommunala bolag har inte vinstmaximering som sitt främsta syfte, detta för att 
kommunernas huvudsakliga mål är att bidra till samhällsnyttan (Thomasson, 2013).  

Energibolagens investeringar i el- och värmeproduktion är generellt kapitalintensiva. Till 
skillnad från de privata energiföretagen, har inte det kommunala energibolaget 
vinstmaximering som sitt främsta mål. Inte heller består det privata företagets styrelse utav 
politiker, som det gör i det kommunala bolagets styrelse. När inte vinstmaximering är det 
främsta syftet, hur viktigt är det att göra utförliga beräkningar och sofistikerade 
riskanalysmetoder. 

Det finns ett flertal studier inom investeringsbedömning, studierna visar olika beräknings- och 
riskanalysmetoders tillämpning i anglosaxiska och svenska företag, övervägande privata 
företag, se Arnold och Hatzopoulos (2000), Graham och Harvey (2001), Sandahl och Sjögren 
(2005). Vi har hittat en studie gjord på svenska kommunala bolag, se Sandahl och Sjögren 
(2005), vilken typ av kommunal verksamhet uppges dock inte i studien. Det finns många 
olika beräkningsmetoder som kan användas vid en investering. Några av dessa metoder är 
Nettonuvärdemetoden (NPV), Internräntemetoden (IRR), och Återbetalningsmetoden 
(Brealey, Myers, & Allen, 2014). Olika krav från ägarna, kan påverka vilken eller vilka av 
dessa beräkningsmetoder som används vid en investering i ett offentligt ägt energibolag. 
Förutom beräkningsmetoder finns det också riskanalyser, som kan tillämpas för att stärka 
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valet av en investering. Det finns ett flertal riskanalysmetoder, så som känslighetsanalys, 
höjning av avkastningskravet, sannolikhetsanalys, med mera. Det är sedan 
investeringsberäkningarna och/eller riskanalysen, som utgör beslutsunderlaget.  

Genom att koppla ihop kommunala bolag med tillhörande ägardirektiv och 
investeringsbedömning, vill vi undersöka vilka typer av investeringar ägardirektivet främjar, 
samt varför styrelsen uppmuntrar en viss typ av investeringar. Vi kommer att titta på tidigare 
genomförda investeringar, för att se ägardirektivets påverkan.  

1.3 Problemformulering	  
På vilket sätt påverkar ägardirektiven investeringar inom kommunalt ägda 
energibolag? 

1.4 Syfte	  
Syftet med arbetet är att analysera hur ägardirektiven påverkar valet av investeringar hos 
kommunalt ägda energibolag. Genom att analysera hur investeringsbeslut går till i kommunalt 
ägda energibolag, vill vi skapa en ökad förståelse för hur styrning av offentligt ägda bolag 
fungerar, samt bidra till en bättre begreppsförståelse inom ämnet.  

Vi har valt att fokusera på två kommunalt ägda energibolag, Göteborg Energi och Varberg 
Energi 

1.5 Avgränsningar	  
I det här avsnittet redogörs vad som inte kommer att behandlas i rapporten. Vi har valt att inte 
fokusera på uppföljning av investeringarna, samt det fysiska genomförandet. Det är heller inte 
viktigt i arbetet med investeringar som inte kan härledas utifrån ägardirektiven. Vi har inte 
haft fokus på styrelsens synvinkel, och därför valt att inte genomföra intervjuer med styrelsen. 
Vi har valt att begränsa antalet beräkningsmetoder till nettonuvärdemetoden, 
internräntemetoden och återbetalningstiden, samt begränsa antalet analysmetoder till 
känslighetsanalys, anpassad kalkylräntenivå och justerad återbetalningstid.  
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2 Kapitel	  2	  –	  Teori	  och	  Begreppsutveckling	  
 
Detta kapitel kommer behandla den teori som kommer att användas i rapporten. Teorin som 
kommer att användas är hämtad från vetenskapliga artiklar och litteratur. Detta kommer 
lägga grunden för empirin, som sedan kommer återkopplas i analysen.  

2.1 Sammanfattning	  av	  teori	  och	  begreppsutveckling	  
Investeringsbedömning är ett kunskapsområde inom ekonomisk teori och omfattas av idéer 
kring rationellt beslutsfattande (Hamberg, 2005). Tekniker för investeringsbedömning är till 
för att kunna ta rationella beslut, som skall ge ekonomisk vinning långsiktigt. Det finns många 
typer av beräkningssätt att använda sig av vid en investeringsbedömning. Många forskare har 
studerat de olika beräkningarnas tillämpning i olika internationella och nationella företag, se 
Arnold och Hatzopoulos (2000), Graham och Harvey (2001), Sandahl och Sjögren (2005). De 
tre mest frekvent tillämpade beräkningsmetoder är: 

• Återbetalningsmetoden 
• Nettonuvärdemetoden 
• Internräntemetoden 

(Arnold & Hatzopoulos, 2000; Sandahl & Sjögren, 2005; Graham & Harvey, 2001). 

Att genomföra en investering, innebär generellt att man tar en risk. Risker som att 
investeringens utfall inte blir som planerat. En investering vars beräkningskalkyler visar på ett 
positivt resultat, kan i själva verket vara svag när exogena variabler, exempelvis med höjda 
skatter eller räntor, förändrar förutsättningarna. För att kunna beräkna eventuella risker som 
kan uppstå kan riskanalystekniker appliceras. Tre vanligt förekommande riskanalysmetoder 
är: 

• Känslighetsanalys 
• Kalkylräntenivån anpassad 
• Återbetalningstiden justeras 

(Arnold & Hatzopoulos, 2000; Sandahl & Sjögren, 2005). 

Många kommuner väljer att bedriva kommunala bolag, på grund av det naturliga monopolet 
(Thomasson, 2013). Ett naturligt monopol uppstår då det inte är lönsamt eller ens praktiskt 
genomförbart att konkurrera (ibid.). Exempel på naturliga monopol är elnätet och 
fjärrvärmeledningar. När en kommun driver ett aktiebolag omfattas bolaget utav 
aktiebolagslagen (2005:551) och kommunallagen (1991:900) (Rättsnätet, 2013; Rättsnätet, 
2014). Att omfattas av kommunallagen innebär för det kommunala aktiebolaget att de måste 
följa lagar som kännetecknas av demokratsikt styrda verksamheter, som 
offentlighetsprincipen (ibid.). Kommunallagen består av andra viktiga principer som: 

• Lokaliseringsprincipen – begränsning av geografiskt territorium 
• Likställighetsprincipen – medlemmar ska behandlas lika 
• Självkostnadsprincipen – avgifter ska motsvara kostnaden för att producera tjänsten 
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(Brorström, Haglund & Solli, 2005; Rättsnätet, 2014) 

Den sista punkten självkostnadsprincipen, innebär att bolaget inte får ta ut avgifter vilket 
medför att bolaget går med vinst. Kommunala bolag får inte enligt kommunallagen bedrivas 
med vinstsyfte, utan ska finnas till för att tillgodose ett behov som finns i kommunen 
(Rättsnätet, 2014; Thomasson, 2013).  

2.2 Begreppsutveckling	  
I det här avsnittet kommer vi att börja med en redogörelse av olika metoder för 
investeringsberäkningar och andra ekonomiska mått, som exempelvis nämns i ägardirektiv. I 
avsnittet som behandlar investeringsberäkningar förklaras vilket syfte de olika beräkningarna 
används i. Vi redogör också vad tidigare forskare har kommit fram till i sin forskning kring de 
olika beräknings- och analysmetoderna. I bilaga 1 redogörs hur de olika metoderna används. I 
den andra delen av teorin är teoriutveckling. I avsnittet beskrivs olika teori inom 
investeringsbedömning och offentlig styrning.  

2.2.1 Investeringsberäkningsmetoder	  
För att kunna beräkna om en investering är lönsam, samt att kunna styrka att en investering 
bör accepteras, kan olika beräkningsmetoder tillämpas. Nedan listas olika beräkningsmetoder 
som förknippas med investeringsbedömningsberäkningar.  

Beräkningsmetoder1 
Metod Svenska företag a Brittiska företag b Amerikanska företag c 

Återbetalningsmetoden 78,1 70 56,7 
Nettonuvärdemetoden 52,3 80 74,3 
Internräntemetoden 22,7 81 75,6 
Tabell 1 Jämförelse av investeringskalkylering bland svenska, brittiska och amerikanska företag (Sandahl & Sjögren, 
2005) 

a) Sandahl och Sjögren, 2005  

b) Arnold & Hatzopoulos, 2000 

c) Graham & Harvey, 2001 

2.2.1.1 Återbetalningsmetoden	  
Återbetalningsmetoden (eng. Payback), är en enklare beräkningsmetod, som utgår från hur 
många år det tar innan de ackumulerade kassaflöden är lika med den initiala investeringen 
(Brealey, Myers, & Allen, 2014). Fördelen med återbetalningsmetoden är att den är 
lättberäknelig. 

Genom att sätta en tidsgräns, kan företagen gallra och rangordna bland investeringsförslagen. 
Till exempel att acceptera investeringar som har en återbetalningstid mindre än den utsatta 
tidsgränsen. Metoden är dock otillräcklig då den inte tar hänsyn till de ackumulerade 
kassaflöden som inkommer efter en utsatt tidsgräns (ibid.). Metoden beräknar inte vilken som 

                                                
1 Tillämpningen av beräkningsmetoder i procent. 
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är den lönsammaste inom tidsgränsen, utan visar bara vilka investeringar som klarar 
tidsgränsen (ibid.). 

Trots sina brister är återbetalningsmetoden en av de mest populära metoderna inom 
investeringsberäkning. I ett flertal internationella undersökningar hamnar metoden bland de 
topp tre mest använda metoderna vid investeringsbedömning (Arnold & Hatzopoulos, 2000; 
Alkaraan & Northcott, 2006; Brealey, Myers, & Allen, 2014; Graham & Harvey, 2001). Även 
i de svenska undersökningarna, hos svenska företag, är återbetalningsmetoden den 
populäraste metoden att tillämpa (Segelod, 2005; Sandahl & Sjögren, 2005). I en 
undersökning på svenska företag, svarade 78 % av de tillfrågade att de använder 
återbetalningsmetoden vid investeringsbedömning (Sandahl & Sjögren, 2005). 

2.2.1.2 Nettonuvärdemetoden	  
Nettonuvärdemetoden, eller NPV (eng. Net Present Value), utgår från en investerings 
nettonuvärde som är grundinvesteringen, plus alla förväntade framtida kassaflöden 
diskonterade tillbaka till dagen med en diskonteringsränta (Hamberg, 2005). Beslutsregeln är 
att acceptera investeringsförslag vars värde av de framtida kassaflödena är större än 
grundinvesteringen.  

I ett flertal olika artiklar och studier, som behandlar beräkningsmetoder, har 
nettonuvärdemetoden visat sig vara den mest frekvent använda beräkningsmetoden (Arnold & 
Hatzopoulos, 2000; Alkaraan & Northcott, 2006; Brealey, Myers, & Allen, 2014; Graham & 
Harvey, 2001; Segelod, 2005). I en studie av Arnold och Hatzopoulos (2000) visade det sig 
att 97 % av alla stora företag, inom Storbritannien som deltog i undersökningen, tillämpade 
nettonuvärdemetoden. Dock användes nettonuvärdemetoden mer sällan i mindre företag 
(Arnold & Hatzopoulos, 2000; Graham & Harvey, 2001).  

Det förekommer viss kritik kring metoden, eftersom att den göra generella antaganden om hur 
stora de förväntade kassaflödena kommer att vara (Segelod, 1998). Samt att kassaflödena 
uppskattats vid slutet av varje år, när det i verkligheten inkommer inbetalningar kontinuerligt 
under året. Kritiker menar att med små justeringar kan man eliminera felen (Pogue, 2004). 
Dock blir beräkningarna mer komplexa.  

2.2.1.3 Internräntemetoden,	  IRR	  
Internräntemetoden, eller IRR (eng. Internal Rate of Return), är att acceptera en investering 
om alternativkapitalkostnaden är mindre än internräntan (Brealey, Myers, & Allen, 2014). I 
vissa studier har IRR rankats som den vanligaste beräkningsmetoden vid 
investeringsbedömning. En undersökning gjord av Arnold och Hatzopoulos (2000) använde 
84 % av alla stora företag IRR metoden, av de brittiska företag som deltog i studien. I svenska 
företag är inte metoden lika förankrad som den är i de anglosaxiska företagen (Segelod, 2005; 
Sandahl & Sjögren, 2005).  

2.2.1.4 Kapitalkostnad	  	  
Kapitalkostnad är en kostnad som uppstår när ett företag binder kapital i 
anläggningstillgångar. I samband med investeringskalkylering kan man välja att beräkna 
kapitalkostnaden eftersom att man bör ta hänsyn till alternativa kapitalplaceringsmöjligheter 
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(Holmström, 1998). Kapitalkostnaden görs om till en kalkylränta, i procentform, en teoretisk 
konstruerad ränta, som skall motsvara de krav på avkastning som långivare och ägare har på 
företaget, för att de skall få disponera kapitalet (ibid.). Kalkylräntan är med andra ord den 
lägsta acceptabla avkastningen på det investerade kapitalet (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Enligt Nilsson, Olve och Parment, (2010) är det inte ovanligt att organisationer tillämpar olika 
procentsatser för avkastningsmål, investeringsbedömning och produktkalkyler. 

Avkastningsmålen påverkar företagets kapitalkostnad på tre punkter: 

• Kalkylränta och målnivå vid beslut om investeringar. 
• Mål för enheters resultat, t.ex. avkastning. 
• Kapitalkostnad i produktkalkyler. 

2.2.1.4.1 Diskonteringsfaktor	  
För att beräkna NPV behövs en diskonteringsfaktor, som är en procentsats. Procentsatsen i 
beräkningen betraktas som kapitalkostnaden, som kan bestå av en blandning av kostnaden för 
en skuld, det vill säga ränta, och kostnaden av eget kapital, som är den förväntade 
avkastningen (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 
2.2.1.4.2 WACC	  
WACC (eng. weighted average cost of capital), är en beräkningsmetod för att ta fram 
kapitalkostnaden. Olika faktorer som ränta och kostnaden för eget kapital ingår. Kritiken 
kring användandet av WACC är att man baserar den på företagets nuvarande värden, och inte 
de framtida (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Detta för att man använder metoden för att 
kalkylera för framtiden. 
I Arnold och Hatzopoulos (2000) undersökning använde mer än hälften av alla företag 
WACC när de skulle härleda diskonteringsfaktorn vid investeringsberäkningar. I små och 
medelstora företag grundades diskonteringsfaktorn vanligen på den räntan som de hade på 
lånat kapital, i stora bolag var det kostnaden av eget kapital. Undersökningar har visat på att 
samma diskonteringsfaktor används i olika projekt med olika risker (Graham & Harvey, 
2001). 

2.2.2 Andra	  ekonomiska	  mått	  och	  beräkningar	  
I detta avsnitt behandlas olika ekonomiska mått och beräkningar, som inte har med 
investeringsbedömning att göra, men är viktiga mått för ett företag.  

2.2.2.1 Soliditet	  	  
Soliditet är ett finansiellt mål som används inom ekonomistyrningen för att styra mot ett 
ekonomiskt mål (Bjørnenak, Kaarbøe & Samuelson, 2013). Soliditeten mäter hur stor del av 
de totala tillgångarna, balansomslutningen, som är finansierad med eget kapital. Måttet är 
långsiktigt och visar företagets finansiella balans (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 
2013). Av soliditeten kan man utläsa hur stor andel av företagets tillgångar som är 
finansierade med eget kapital (ibid.). 
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2.2.2.2 Räntabilitet	  	  
Räntabilitetsmått innebär att man gör en uppdelning av de risker som företaget lever med 
(Samuelson, 2013). Riskerna som uppstår i den löpande rörelsen kan bero på konkurrens, 
konjunkturer, tillverkning, priser med mera. Förändringarna i dessa variabler påverkar 
räntabiliteten på sysselsatt kapital (ibid.). Totalt kapital med avdrag för icke-
räntebärandeskulder är det som utgör det sysselsatta kapitalet. Den finansiella risken avgörs 
av förhållandet mellan företagets skulder och dess egna kapital (ibid.).   

2.2.2.3 Täckningsbidrag	  
Täckningsbidrag är skillnaden mellan särintäkter och särkostnader. Täckningsbidraget utgör 
ett överskott som skall bidra till täckandet av företagets övriga kostnader och vinst (Ax, 
Johansson, & Kullvén, 2009). Täckningsbidrag används inom produktkalkylering. 

2.2.3 Riskanalysmetoder	  
Att genomföra en investering innebär att man tar en risk, stor som liten. Det finns ett flertal 
sätt att beräkna och analysera risker, som en eventuell investering kan medföra. De vanligaste 
typerna av riskanalys är: 

• Känslighetsanalys 
• Kalkylräntenivån anpassas 
• Återbetalningstiden justeras 

Riskanalysmetoder används frekvent i undersökningar gjorda på anglosaxiska företag (Arnold 
& Hatzopoulos, 2000; Alkaraan & Northcott, 2006). Där man ofta använder ett flertal 
riskanalystekniker för att bedöma en investerings risk (Arnold & Hatzopoulos, 2000). 
Segelods (1998) hävdar att det finns en skillnad bland svenska och engelska företag vid 
riskutvärdering, då svenska företag inte lägger lika mycket vikt på riskutvärdering. Ett resultat 
från en svensk studie visade på att 18,5 % av företagen gjorde ingen riskanalys 
överhuvudtaget (Sandahl & Sjögren, 2005).  

Riskanalysmetoder2 
Metod Svenska företag a Brittiska företag b 

Känslighetsanalys 13,4 85 
Kalkylräntenivån anpassas 44,5 52 
Återbetalningstiden justeras 28,6 20 
Tabell 2 Hur behandlas risk vid bedömning av investeringsprojekt (Sandahl och Sjögren, 2005, s. 90) 

a) Sandahl och Sjögren, 2005 

b) Arnold & Hatzopoulos, 2000 

2.2.4 Känslighetsanalys	  
Känslighetsanalys (eng. Sensitivity/Scenario Analysis) mäter hur känslig en investering är för 
förändringar (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Metoden beräknar NPV utifrån olika 
antaganden om pessimistiska-, förväntade- och optimistiska värden (ibid.). Genom att ändra 

                                                
2 Tillämpning av riskanalysmetoder i procent. 
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på variabler inom analysmodellen, kan investeringens känslighet testas. Metoden är välkänd 
och rankas i många studier som den vanligaste riskanalysmetoden att tillämpa (Arnold & 
Hatzopoulos, 2000; Graham & Harvey, 2001). Användandet utav känslighetsanalys i 
offentliga bolag tillämpas i samma utsträckning som det görs i privatägda bolag (Bock & 
Trück, 2011). 
2.2.5 Kalkylräntenivån	  anpassas	  och	  återbetalningstiden	  justeras	  
Höjt avkastningskrav (eng. Raise the Required Rate of Return) och justerad återbetalningstid 
(eng. Shorten Payback Period) anses som de minst sofistikerade riskanalysmetoderna 
(Alkaraan & Northcott, 2006).  
Höjt avkastningskrav testar räntans påverkning på investeringen, det vill säga, hur mycket 
räntan kan stiga innan investeringen går med förlust. I justerad återbetalningstid är en gräns 
satt, för hur länge företagen är villiga att vänta innan investeringen har återbetalats (Brealey, 
Myers, & Allen, 2014).  
2.2.6 Kombinationer	  av	  metoder	  
Trots att NPV är en frekvent tillämpad beräkningsmetod, så har även den brister. Därav väljer 
företag att ofta tillämpa ett flertal olika metoder. Arnold och Hatzopoulos (2000) 
undersökning visade på att flera företag väljer att använda sig av flera beräkningsmetoder för 
att utvärdera en investerings i olika perspektiv. Om de olika metoderna visar på att 
investeringen är lönsam, blir det en trygghet och en försäkran på att det är en bra investering 
att genomföra. Ur sin statistiska undersökning kunde Arnold och Hatzopoulos (2000) utläsa 
att 67 % av alla företag, som ingick i studien, använder sig av tre eller flera metoder. Flera 
undersökningar gjorda av olika författare har visat att de vanligaste metoderna är NPV, IRR, 
återbetalningstiden och ARR3 (Arnold & Hatzopoulos, 2000; Brealey, Myers, & Allen, 2014; 
Segelod, 1998). 
I svenska företag är NPV, IRR och återbetalningstiden mest tillämpade (Segelod, 1998). 
Beräkningsmetoden ARR har dock inte haft samma genomslag i Sverige som resten utav 
västvärlden (ibid.). Valet av beräkningsmetoder, tror forskare, beror på tradition inom 
branschen (ibid.). Bland annat anses större företag tillämpa mer sofistikerade 
beräkningsmetoder, som bygger på diskonterade kassaflöden (ibid.). 
Inom riskanalystekniker och metoder, har tidigare forskning visat på att det vanligast är att 
tillämpa två till tre riskanalystekniker (Arnold & Hatzopoulos, 2000). Den vanligaste 
kombinationen var känslighetsanalys och höjt avkastningskrav. Liknande forskning har 
utförts i Sverige. Resultaten från den svenska forskningen visar på att riskanalystekniker inte 
tillämpas i lika stor grad som i de brittiska företagen (Sandahl & Sjögren, 2005). De svenska 
företagen väljer trotts detta att tillämpa riskanalyser, väljer att utföra flera typer av 
analystekniker. Varför företag väljer att använda fler tros bero på hög utredningskapacitet, 
tydliga instruktioner eller stark tradition inom företaget (ibid.). 

                                                
3 Accounting rate of return (eng) 
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2.3 Teoriutveckling	  
Ämnet vi har valt att skriva om har sin grund inom investeringsbedömning och offentlig 
styrning. I det här avsnittet diskuteras olika teorier utifrån vetenskapliga artiklar och böcker 
inom den vetenskapliga teorin. 
2.3.1 Kommunallagen	  
Som ett kommunalt aktiebolag, omfattas man inte bara utav aktiebolagslagen (2005:551), men 
också utav kommunallagen (1991:900) (Thomasson, 2013). De grundläggande villkoren för 
kommunal verksamhet, är att det ska finnas ett allmänt intresse av att den bedrivs (Brorström, 
Haglund & Solli, 2005). Kommunallagen består av olika principer, som bolaget måste 
förhålla sig till. De tre viktigaste är: 

Lokaliseringsprincipen, 2 kap. 1§ KL, som ingår i kommunallagen, innebär att den 
kommunala verksamheten ska begränsas till dess geografiska territorium och invånare (ibid.; 
Rättsnätet, 2014). Undantaget är att det ska finnas ett allmänt intresse för medlemmarna om 
det kommunala bolaget skulle vilja genomföra en insats utanför det egna området (Statens 
offentliga utredningar, 2007).  

Likställighetsprincipen, 2 kap. 2§ KL, fastställer att alla medlemmar ska behandlas lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat Brorström, Haglund & Solli, 2005; Rättsnätet, 
2014). 

En annan mycket viktig princip är självkostnadsprincipen, 8 kap. 3b § KL (Brorström, 
Haglund & Solli, 2005; Rättsnätet, 2014). Denna princip innebär att man inte får ta ut en 
avgift som överstiger kostnaderna för att producera tjänsten (ibid.). Vilket i sin tur innebär att 
verksamheten inte får ta ut avgifter som uppgår till sådana belopp att verksamheten går med 
vinst (ibid.). Dock finns det undantag om att i vissa sammanhang ta ut mer än självkostnaden, 
men endast i något enskilt år (Yard, 2005). Däremot finns det inget som säger hur skäliga 
kostnader är, eller några krav på att välja kostnadseffektiva lösningar (ibid.).  

2.3.1.1 Offentlig	  styrning	  
Det finns flera anledningar till varför bolag drivs av kommuner, landsting och stat. En av 
anledningarna är naturliga monopol, som uppstår när det inte är lönsamt eller ens praktiskt 
genomförbart att försöka konkurrera (Thomasson, 2013). Exempel på naturliga monopol är 
fjärrvärmeledningar och elnät. Offentligt ägda bolag kan som privata bolag ha bolagsformen 
aktiebolag(ibid.). Utöver aktiebolagslagen måste offentliga bolag följa lagar som 
kännetecknar demokratiskt styrda verksamheter, som offentlighetsprincipen (ibid.). Offentliga 
bolag har inga vinstkrav och förväntas förvalta skattemedel och avgifter på bästa sätt (ibid.). 
Varifrån bolagen får sina intäkter kan skilja sig åt. Intäkterna kan vara skattefinansierade eller 
finansierade av avgifter (Thomasson, 2009).  

I ett offentligt bolag finns de två parallella organisationer, en tjänstemannaorganisation och en 
politisk organisation (Lundquist, 1992). Den politiska organisationen är sammansatt efter en 
spegling av valresultatet i den kommun som bolaget verkar i, samt att deras uppgift är att vara 
allmänhetens insyn i en professionell tjänstemannaorganisation (Thomasson, 2013). Det är 
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politikerna som har det yttersta ansvaret och fattar besluten. Tjänstemännens jobb är att 
tillgodose politikerna med beslutsunderlag. 
Ett av de främsta syften till varför kommuner väljer att driva aktiebolag är för att tillgodose ett 
behov som finns inom kommunen (Thomasson, 2013), till skillnad från privata företag som 
har vinstmaximering som syfte. Trots detta är ett vanligt inslag i ägardirektivet kravet på 
resultat och utdelning till ägaren. En anledning till varför kommuner väljer att till exempel 
driva energibolag, som är en avreglerad marknad, beror på att de vill motverka att privata 
monopol uppstår eller för att hålla ner elpriserna till kunderna (ibid.). 

2.3.2 Investeringsbedömning	  
Att göra en investering innebär att man satsar kapital för att generera någon form av nytta i 
framtiden (Brorström, Haglund & Solli, 2005). En investeringskalkyl används för att bedöma 
om den framtida ekonomiska nyttan av en investering är så pass stor att det motiverar att det 
satsade kapitalet låses under lång tid och inte kan användas till annat (ibid). 
Investeringsbedömning är ett kunskapsområde inom ekonomisk teori och omfattas av idéer 
kring rationellt beslutsfattande (Hamberg, 2005). Investeringsbedömningsteknikerna är till för 
att kunna ta rationella beslut, som skall ge ekonomisk vinning långsiktigt. Att ta ett rationellt 
beslut innebär att man har tillgång till all nödvändig information och om eventuella 
konsekvenser, för att på så sätt välja den investeringen som ger högst vinstmaximering (ibid.). 
Dessvärre sätter detta omänskliga krav på beslutsfattaren, på grund av att all information inte 
är tillgänglig. Samtidigt kan det vara svårt att ta till sig den information som finns. 

2.3.2.1 Riktlinjer	  
En del företag väljer att upprätta bestämmelser kring investeringsprocessens rutiner och 
tillvägagångssätt. Det kan handla om vem som får ta beslut och vilka summor som denne får 
godkänna. Det kan även innehålla riktlinjer om vilka beräkningstekniker och analystekniker 
som ska ingå i beslutsunderlaget. Syftet med riktlinjer i investeringsprocessen är att skapa 
enhetliga kalkyler som kan jämföras och rangordnas (Segelod, 2005). Det finns många 
fördelar med riktlinjer och manualer i investeringsprocessen. En fördel med riktlinjer är att 
nyanställda eller andra inom företaget kan ta del av de regler och rutiner som gäller inom 
företaget. En annan fördel är att investeringsprocessen kan decentraliseras, och att ledningen 
ändå kan bibehålla kontroll över utvärderingarna av investeringsförslagen (Segelod, 1997).  

2.3.2.2 Principal-‐agent-‐problemet	  
Principal-agent-problemet, eller agentteorin, uppstår när det finns en informationsasymmetri 
mellan ägare och ledning (Brealey, Myers, & Allen, 2014; Thomasson, 2013). Agenter är 
ledningen och vd, och principaler är ägare. Teorin utgår ifrån att alla människor är rationella 
och opportunister (Thomasson, 2013). Problemen uppstår när agenterna jobbar för 
principalerna. För att ägarna skall ha koll på ledningens arbete, uppstår agentkostnader. Dessa 
uppstår när ledning och chefer inte maximerar företagets värde (Brealey, Myers, & Allen, 
2014). Ägarna ådrar sig kostnader för att övervaka chefer och begränsar deras handlingar. Att 
ha höga agentkostnader kan leda till en lägre effektivitet inom kommunala bolag, i jämförelse 
med privata bolag (Cooper, Brealey, & Habib, 1997). Fokusen i agentteori är hur 
principalerna ska utöva kontroll över agenterna, så att dessa uppfyller ägarnas intresse. 
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(Thomasson, 2013). För att kontrollera vd:n har ägarna styrelsen till hjälp, vars uppgift är att 
granska vd:n, övervaka ägarens intressen, för att minska agentkostnaderna (ibid.). 
Mycket kritik finns kring teorin då den gör antaganden om att alla människor agerar rationellt 
och opportunistiskt (Thomasson, 2013). Samt att styrelsens jobb består utav fler funktioner än 
att huvudsakligen övervaka vd:n (ibid.). 
2.3.3 Kritik	  inom	  offentligverksamhet	  och	  dess	  investeringsbedömning	  
Som ett kommunalt bolag så finns det många åsikter och aspekter att ta tillvara på när man 
ska göra en investering. Alla politiker och invånare har sällan samma inställning till vilken 
investering som är bäst, beroende på preferenser och politisk åskådning. Därför är det svårt att 
tillämpa Pareto-kriteriet, som innebär att den sociala välfärden ökar om någons situation 
förbättras utan att någon annans situation försämras, vid en investering i ett kommunalt bolag 
(Brealey, Cooper, & Habib, 1997). Istället bör bolaget värdera fördelar och nackdelar med de 
förslagna investeringarna, för att sedan välja den investering som har störst fördel för flest 
invånare (ibid.). 

2.3.3.1 Självkostnadsprincipen	  
Ett kommunalt bolag får inte ta ut en högre avgift än vad som är skäligt, den så kallade 
självkostnadsprincipen (Brorström, Haglund & Solli, 2005). Yard (2003) förklarar i sin 
studie, som handlar om kommunala bolags prissättning av självkostnadspriset, att kommunala 
bolag som är aktiva på en marknad där det råder monopol, inte lägger någon större vikt på att 
tillämpa passande räntesats när de ska räkna ut självkostnadspriset. Anledningen till detta var 
för att man ansåg att det inte var särskilt prioriterat, då höjda avgifter är ett alternativ om 
kalkylerna inte gick ihop (ibid.). Risk var heller inget man ansåg som en viktig faktor i 
självkostnaden, och om man tog med risken så bedömdes den som låg eller obefintlig (ibid.).  

2.3.3.2 Politisk	  styrelse	  
Styrelsens medlemmar i ett kommunalt bolag representerar ägaren, som i ett kommunalt bolag 
är en kommun. Thomasson (2009) fann i sin avhandling, då hon studerade tre svenska 
kommunala bolag, att två av de tre bolagen saknade en styrande och engagerad ägare. 
Utmärkande var också att ledningen i det kommunala bolaget fick ansvaret att upprätta 
strategier och framställningen av de tjänster som företaget tillhandahöll, samt att det var 
styrelsen som var den som kontrollerade att bolaget gjorde det de skulle (ibid.). Relationen 
mellan styrelsen och ledningen var god, framtill att ägarna ökade sin kontroll av bolaget 
(ibid.). När ägarnas kontroll ökade, ökade även styrelsen kontroll av ägarintressena, vilket 
försämrade relationen mellan styrelse och ledning (ibid.). Thomassons (2009) förklarning till 
förändringen av relationen, kunde bero på att det var ett valår och att det blev tydligare vilka 
intressen de olika styrelsemedlemmarna hade.   

Till skillnad från en styrelse i ett privat aktiebolag, som jobbar för att maximera aktieägarnas 
avkastning, så består ett kommunalt aktiebolags styrelse utav kommunpolitiker. Styrelsen i 
det kommunala bolaget är en spegling av valresultatet i kommunen, och sammansatt efter 
resultatet (Thomasson, 2013). Ännu en skillnad är att politikerna i styrelsen är beroende av att 
bli omvalda för att fortsätta ha den största makten inom bolaget. Viljan att bli omvald kan leda 
till att det uppstår ett principal-agent-problem. I en svensk studie som baseras svenska 
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kommuners syn på bokföring, fann man att politiker hade en kortsiktig syn på sitt styrande 
(Falkman & Tagesson, 2008). Detta på grund av att de ansåg att det var viktigt att 
kommunens budget och årsredovisning visade positiva siffror, för att öka chansen att bli 
omvald.  

I Falkman och Tagessons (2008) studie märkte man också att det fanns en klar skillnad mellan 
stora och små kommuners ekonomiska styrning. De större kommunerna hade en större 
organisation med en högre administrativ kompetens, än de mindre, och använde sig av mer 
avancerade ekonomisystem. Skillnaden tros bero på att stora kommuner är mer utsatta för 
politisk granskning (ibid.), i till exempelvis olika medier. 
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3 Kapitel	  3	  –	  Vetenskaplig	  metod	  
 
I metodkapitlet behandlas metodval för uppsatsen. Uppsatsens vetenskapliga ansats och 
inriktning finns med i presentationen. Operationaliseringen kommer att beskrivas, samt dess 
styrkor och svagheter. Det empiriska tillvägagångssättet kommer att presenteras, och vidare 
diskuteras begreppen reliabilitet och validitet. 

I den här uppsatsen undersöks hur ägardirektiven påverkar investeringsprocessen i två 
kommunalt ägda energibolag, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Eftersom rapporten 
grundas på två referensobjekt, klassificeras den som en kvalitativ studie. En kvalitativ studie 
är, till skillnad från en kvantitativstudie, inriktad på ord, och inte siffror. Det finns en induktiv 
syn på förhållandet mellan teori och praktik, vilket innebär att teorin genereras på grundval av 
de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011). 

3.1 Metodologisk	  ställningstagande	  
Epistemologi är den process som leder fram till kunskapsteori (Eriksson & Weidersheim-
Paul, 2011). Inom kunskapsteorin finns två ytterligheter, i den ena, den positiva 
kunskapssynen antar man att verkligheten är objektiv. I den andra, social konstruktivism, står 
den subjektiva uppfattningen centralt, och kräver tolkning (ibid.). 

Vår verklighetssyn tar utgångspunkt i en social konstruktion, där något uppfattas av 
människor. En subjektiv uppfattning kräver tolkning för att förstå innebörden, motsatsen ser 
positivistiskt på verkligheten, som objektiv och mätbar (ibid.).  

 Positivism Social konstruktivism 
Verkligheten Objektiva, kan bekräftas av våra 

sinnen 
Subjektiva, kan skapas i samspel mellan 
människor 

Ansats Deduktiv Induktiv 
Data Kvantitativa Kvalitativa 
Tabell 3 Positivism och social konstruktivism (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011, s. 84) 

För att kunna skapa sig en förståelse om innehållet, anser vi att det krävs en djupgående 
analys. Genom att bearbeta det empiriska materialet steg för steg, kommer det färgas av vårt 
subjektiva tänkande. Att vara helt objektiv vid en kvalitativ undersökning, anser vi inte som 
möjligt, då hela arbetet grundar sig på att skapa en helhetsuppfattning. Vi har därför valt att 
arbeta med det hermeneutiska synsättet, som är en del av den sociala konstruktivismen, som 
grund för arbetet. Detta leder till att vi arbetar efter en induktiv ansats med en 
forskningsmetod som är kvalitativ.  

3.1.1 Positivism	  
Enligt Patel & Davidson (2003) har positivismen sina rötter i en naturvetenskaplig tradition. 
Positivismens grundtanke är att acceptera det som är direkt observerbart som objektivt giltigt 
(Allwood, 2004). Det som kännetecknar positivismen är att forskningen metodiskt skall följa 
den hypotetiskt deduktiva modellen. Denna modell medför att man utifrån teori deduktivt 
härleder hypoteser, som prövas i empirin och sedan återkopplas med vetenskapliga metoder 
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(Patel & Davidson, 2003). Ett annat kännetecken vid positivismen är reduktionism. 
Reduktionism betyder att man studerar helheten i ett problem genom att bryta ner problemet 
till mindre delar och sedan undersöka dessa separat (ibid.). 

3.1.2 Hermeneutik	  
Hermeneutik är motsatsen till positivismen. Ordet hermeneutik betyder tolkningslära, och 
inom den vetenskapliga forskningsprocessen går hermeneutiken ut på att genom tolkning, 
försöka utveckla förståelse (Patel & Davidson, 2003; Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Patel 
och Davidson (2003) närmar den hermeneutiska forskaren sig forskningsobjektet subjektivt 
utifrån sin egen förförståelse för ämnet. Förförståelse är den kunskap, tankar och 
känslor forskaren redan har utvecklat inom ämnet (ibid.). Förförståelsen ses som en tillgång 
och inte ett hinder inom hermeneutiken. Den hermeneutiska forskaren försöker se en helhet 
och använder sig inte av reduktionism (ibid.). 

Arbetet kommer att utgå från det hermeneutiska synsättet. Under arbetets gång kommer det 
vara oundvikligt att skapa sina egna tankar kring det material som samlas in. För att få en 
helhetsuppfattning kräver det att vi får en stor förståelse för ämnet som behandlas i arbetet. Vi 
kommer använda oss av kvalitativ forskningsmetod, vilket också ingår i det hermeneutiska 
synsättet. 

3.2 Ansats	  
Valet av ansats är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2013) ett sätt att beskriva hur man 
väljer att gå tillväga i sin forskning. Valet av forskningsansats beror på uppfattningen mellan 
teori och empiri. Vanligtvis pratar man om antingen den deduktiva ansatsen eller den 
induktiva ansatsen (ibid.). Enligt Patel och Davidson (2003) kännetecknas ett deduktivt 
arbetssätt av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om ämnet. 
Induktion innebär att forskaren samlar in empiri utan att ha allt för många antaganden på 
förhand. Forskaren samlar in empiri, och drar sedan linjer till tidigare känd teori, för att sedan 
avsluta i en teori-, och begreppsutveckling (ibid.). En induktiv ansats präglas av att den 
empiriska kunskapen klarnar efter hand. Vetenskapliga artiklar inom offentlig styrning, för att 
skapa en klarare bild av ämnet har studerats. Det finns mycket litteratur kring ämnet, men 
inget om just hur det ser ut på Göteborg Energi och Varberg Energi. Detta innebär att detta 
arbete kommer ha en induktiv ansats, men även en deduktiv ansats kommer att tillämpas. Den 
deduktiva ansatsen gör sig synlig genom att vi har tagit del av olika teorier innan empirin har 
samlats in. 

3.3 Kvalitativ	  metod	  
Kvalitativ metod, är att samlingsbegrepp för olika arbetssätt där forskaren samlar in data som 
representerar en kvalitetet i ett sammanhang, i stor utsträckning i form av språkliga enheter 
(Allwood, 2004). När det gäller bearbetningsmetoder präglas den kvalitativa metoden av 
språklig beskrivning, analys och tolkning (ibid.). En kvalitativ metod innebär att man försöker 
sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv 
(Holme & Solvang, 1997). 
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När en kvalitativ undersökning ska göras finns det ett par viktiga steg som undersökningen 
måste genomgå. Dessa steg är en beskrivning av den kvalitativa forskningsprocessen 
(Bryman, 2011). Stegen som genomgås är: 

1. Generella frågeställningar 
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
3. Insamling av relevant data 
4. Tolkning av data 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

- 5a och 5b. Specificering av frågeställningar respektive insamling av ytterligare 
data 

6. Formulering av forskningsrapporten   

Vi kommer i vårt arbete att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, eftersom vi har 
två referensföretag. Genom att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, kommer vi 
få en bättre helhetssyn och en djupare förståelse för vår forskningsfråga. Med tanke på de 
tidigare beslut som har tagits kring, synsätt, perspektiv och ansats, passar den kvalitativa 
metoden bäst. 

3.4 	  Operationalisering	  
Att operationalisera innebär att föra över teoretiska begrepp till empiriska observationer 
(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). I denna uppsats kommer både primär- och 
sekundärdata att samlas in och användas. Primärdata består av den data man själv samlar in, 
och sekundärdata är den data som andra redan har samlat in (ibid.). Den primära datan i 
uppsatsen, har samlats in genom personliga kvalitativa djupintervjuer. Sekundärdata samlas in 
genom litterära verk, vetenskapliga artiklar och respektive företags hemsidor samt 
årsredovisningar. 

I arbetet har vi samarbetat med anställda på Göteborg Energi och Varberg Energi. Det 
empiriska materialet har hämtats in från intervjuer med de olika intervjupersonerna. 
Intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas huvudkontor och har tagit mellan 40-60 
minuter. Empirin i arbetet är indelat efter nyckelorden: Ägardirektiv, Investeringsprocessen 
och Beräkningsmetoder. Detta för att underlätta för läsaren. Den empiriska undersökningen 
inleddes med intervjuer. Genom att intervjua olika personer från olika kommunalt ägda 
energibolag, samlade vi in empiri som speglar olika synsätt på hur ägardirektiven påverkar 
investeringsprocessen hos de två kommunalt ägda energibolagen. 

3.4.1 Intervjuer	  
Primärdatan kommer ifrån de intervjuer vi har utfört. Uppsatsens intervjuobjekt är Robert 
Casselbrant, ekonomichef, och Håkan Lindholm, affärscontroller vid Göteborg Energi, samt 
Per Öhman, administrativ chef vid Varberg Energi. Fördelen med en personlig intervju är att 
du kan se den person du intervjuar, man kan läsa av kroppsspråk och man får en bättre och 
mer öppen kommunikation med den man intervjuar, än om man hade genomfört en 
telefonintervju. Oklarheter kan lätt lösas, och eventuella missförstånd har mindre chans att 
uppstå. Intervjufrågor presenteras i bilaga 4. 
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3.4.2 	  Intervjufrågor	  
Enligt Patel & Davidson (2003) har kvalitativa intervjuer en låg grad av standardisering. Detta 
betyder att frågorna intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna 
ord. I en kvalitativ studie är intervjuare och intervjuperson båda delaktiga i ett samtal (ibid.). 

Vi valde att ställa frågor som gav utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord, och 
resonera. Vi har en blandning av öppna frågor och mer specifika frågor i vårt frågeformulär. 
Detta för att få en så bred bild som möjligt, som vi sedan tolkar, men även för att rikta in 
intervjupersonen på det vi vill veta mer om. Samtliga intervjuer spelades in, på mobiltelefon, 
vilket är en fördel då man alltid kan gå tillbaka och lyssna på intervjun.  

De tre viktigaste intervjufrågorna vi har ställt till intervjupersonerna är: 

• Hur påverkas/använder ni er av ägardirektivet? 
• Beskriv kommunikationen/relationen mellan ägare och ledning 
• Beskriv gärna hur investeringsprocessen ser ut 

Utifrån dessa frågor har vi fått en klar bild av hur ägardirektivet påverkar 
investeringsprocessen. Genom att ställa den första frågan, får vi intervjupersonernas 
perspektiv på hur de använder sig/påverkas av ägardirektivet. Vidare ber vi de beskriva 
kommunikationen/relationen mellan ägare och ledning, detta för få en klarare blid av hur 
intervjupersonerna uppfattar ledningen. Den tredje viktigaste frågan handlar om hur 
investeringsprocessen ser ut, genom att fråga om detta, fick vi fram hur processen går till och 
vem som tar besluten kring en investering, och på så sätt se hur involverade styrelsen och 
ledning är.  

 

3.4.3 Val	  av	  intervjupersoner	  
Valet av intervjupersoner grundas på personens yrkesroll i relation till bolagets styrning samt 
investeringsprocess. Vi kontaktade Robert Casselbrant, ekonomichef vid Göteborg Energi. Vi 
förklarade vad arbetet skulle behandla och frågade om han skulle vara intresserad. Robert 
rekommenderade även Håkan Lindholm, affärscontroller vid Göteborg Energi som en 
intervjuperson. Sedan kontaktade vi Per Öhman, administrativ chef vid Varberg Energi. 
Genom att använda oss av dessa intervjupersoner får vi ett bättre perspektiv på hur offentlig 
styrning påverkar energibolagen. 

Valet av intervjupersoner har gett oss olika synvinklar på offentligt ägande och hur det 
påverkar investeringsprocessen. Fördelen med de valda intervjupersonerna, har varit att de har 
haft mycket kunskap om ämnet. 

Intervjuperson Yrke Arbetsplats 
Robert Casselbrant Ekonomichef Göteborg Energi 
Håkan Lindholm Affärscontroller Göteborg Energi 
Per Öhman Administrativ chef Varberg Energi 
Tabell 4 Intervjupersoner 
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3.4.4 Litteratursökning	  
Vid sökning av litteratur har vi använt biblioteket vid Campus Varberg, högskolebiblioteket i 
Halmstad, ekonomiska biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg och Kungsbacka 
bibliotek Litteraturen vi söker efter berör ämnen inom området investeringsbedömning och 
offentlig styrning. 

3.4.4.1 Vetenskapliga	  artiklar	  
Sökningen efter vetenskapliga artiklar har utförts genom Högskolan i Halmstads bibliotek, där 
man kan söka i ett flertal olika databaser. Det är viktigt att artiklarna är relevanta för 
uppsatsen. 

De tre viktigaste källorna är: 

• Arnold och Hatzopoulos (2000) 
• Sandahl & Sjögren (2005) 
• Thomasson (2013) 

Arnold och Hatzopoulos (2000) artikel uppfyller våra krav genom att det är en välkänd studie 
som förekommer ofta som underlag i andra forskares studier. Sandahl & Sjögren (2005) har 
gjort liknande undersökningar som Arnold och Hatzopoulos (2000), fast i Sverige. Vi anser 
att dessa är viktiga, då de berör investeringsberäkningsmetoder i svenska privata och 
kommunala bolag. Thomasson (2013) skriver om offentlig styrning som är viktigt för detta 
arbetet, därför anser vi att detta är en relevant källa i det här arbetet. 

3.5 Reliabilitet	  och	  Validitet	  
Reliabilitet kommer av det engelska ordet reliability och betyder tillförlitlighet. Reliabiliteten 
eller tillförlitligheten är ett mått på hur starka eller pålitliga uppmätta värden är. Om något är 
reliabelt innebär det att resultaten från en undersökning blir detsamma om undersökningen 
genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser 
(Bryman, 2011). Man kan också mäta om en studie är intersubjektiv och/eller intrasubjektiv 
reliabel (Andersen, 1994). Intersubjektiv reliabilitet mäter man genom graden av 
överensstämmelse mellan olika forskares mätningar inom samma ämne (ibid.). Intrasubjektiv 
reliabilitet är när samma person uppnår samma resultat av tolkning eller analys vid en senare 
tidpunkt (ibid.). 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det skall 
mäta (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Med andra ord göra en bedömning om de 
slutsatser som har genererats från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). 
Man skiljer mellan två aspekter på validitet, inre validitet och yttre validitet. 

Inom kvalitativa studier är den yttre validiteten viktig. Yttre validitet har att göra med 
överrensstämmelsen mellan det mätvärde man får när man använder en operationell definition 
och verkligheten (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Detta innebär att resultatet kan 
generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Vilket i sin tur innebär 
att man gör rimlighetsbedömningar av resultatet, vilket betyder att man undersöker om det 
finns överrensstämmelse mellan mätvärde och resultat. Generellt om validiteten är god, så är 
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reliabiliteten det med (Svensson & Starrin, 1996). Hög reliabilitet är dock inget som 
garanterar en hög validitet (Patel & Davidsson, 2003). 

I detta arbete har vi valt att spela in våra intervjuer, detta för att kunna lyssna på vad 
intervjupersonerna säger flera gånger, och på så sätt minska risken för feltolkningar. 
Nackdelen med att spela in intervjun, kan vara att det uppstår så kallade intervjuareffekter 
(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Enligt Patel & Davidson (2003) är intervjuareffekt när 
intervjuobjektet uppträder på ett sådant sätt som personen tror förväntas. Intervjupersonen kan 
reagera negativt på att bli inspelad, och inte våga svara direkt på frågorna, då det de säger kan 
spelas upp flera gånger och tolkas på olika sätt. Inspelningen kan även medföra att 
intervjuaren slappnar av och inte antecknar under intervjun, vilket kan leda till att det blir 
svårt att hitta de olika delarna i intervjun. Vi har frågat varje intervjuperson hur de ställer sig 
till inspelning, samt valt att anteckna vid intervjun. Efter intervjun har vi sammanställt 
intervjun för att snabbare kunna leta upp de svar vi söker och slipper på så sätt lyssna genom 
intervjun många gånger. Vi har valt att använda oss av vetenskapliga artiklar som referensram 
för arbetet, samt tillförlitliga intervjupersoner för att styrka arbetets validitet och reliabilitet. 

3.6 Relevans	  och	  värdering	  
Relevans bedöms utifrån hur pass viktigt ett tema är inom sitt område och vilka bidrag det kan 
lämna till området (Bryman, 2011). Relevansen är till för att undersöka om andra skulle ha 
kommit fram till samma resultat (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Vi anser att arbetet är 
relevant, då det tar upp hur investeringarna påverkas av ägardirektivet för det kommunalt 
ägda energibolaget. Detta är relevant, då det speglar hur stor inverkan kommunen och 
politiker har på bolaget, och vilka investeringar som prioriteras. Våra resultat kan leda till en 
bättre förståelse för hur ägardirektiven påverkar investeringar i kommunalt ägda bolag, som 
drivs utan vinstsyfte.  

Värderingar speglar forskarens personliga åsikter eller känslor (Bryman, 2011). Det går inte 
att förvänta sig att en samhällsforskare ska vara värderingsfri och objektiv i sin forskning och 
ha fullständig kontroll över sina värderingar (ibid.). Istället bör man säkerställa att det inte 
finns någon okontrollerad inverkan från värderingar i forskningsprocessen och att man ska 
vara självreflekterande (ibid.).  

Vi säkerställer att det inte förekommer okontrollerad inverkan från värderingar genom Peer-
Review. Detta betyder att vi har fått andra, med liknande kompetens inom ämnet, att granska 
vårt arbete. Vi har skickat ut arbetet till tio personer, varav nio har läst och kommit med 
kommentarer. Vi anser att detta har hjälpt oss på vägen och att respondenternas kommentarer 
har bidragit till arbetets relevans och värdering.  
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Varbergs	  
stadshus	  

Varbergs	  
kommun	  

Varberg	  
Energi	  

4 Kapitel	  4	  -‐	  Empiri	  
Detta kapitel kommer att behandla den empiri som har samlats in till uppsatsen. Empirin 
grundas på två personliga djupintervjuer, med Robert Casselbrant ekonomichef och Håkan 
Lindholm, affärscontroller vid Göteborg Energi, samt Per Öhman administrativ chef vid 
Varberg Energi. Information har också samlats in från företagens respektive hemsidor och 
årsredovisningar, samt genom ägardirektiv från respektive ägare.  

Nedan redovisas nyckeltal för Varberg Energi och Göteborg Energi.  

  Nyckeltal Varberg Energi Göteborg Energi 
År 2013 2012 2011 2013 2012 2011 
Soliditet i % 32,5 35,4 36,4 38,5 34,8 33,7 
Avkastning på eget kapital i % 6,1 7,8 8,0 10 7,6 7,0 
Avkastning på totalt kapital i % 4,7 5,4 5,7 6,0 5,2 4,8 
Årets resultat i mkr 27,3 51 30,9 595 640 321 
Totala tillgångar i mkr 1 456 1 297 1 058 14 781 14 981 14 207 
Tabell 5 Nyckeltal för Varberg Energi och Göteborg Energi (Göteborg Energi, 2013; 
Varberg Energi, 2013). 

4.1 Varberg	  Energi	  
Varberg Energi AB ägs av Varbergs Kommun genom Varbergs 
Stadshus AB och verkar inom elnät, naturgas, fjärrvärme, bredband, 
kabel-tv och IT-tjänster (Varberg Energi, 2008). Varberg Energi AB 
ägs till 100 procent av Varberg Stadshus som till 100 procent ägs av 
Varbergs kommun (Varberg Energi, 2013). 

Varberg Energis styrelse, som är utsedda av kommunfullmäktige, 
består totalt av åtta medlemmar, varav fem stycken är ledamöter och 
tre är suppleanter (Varberg Energi, 2014b). De åtta 
styrelsemedlemmarna kommer från de tre politiska partierna 
Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna (ibid.). Utöver de 
politiska partiernas representanter sitter också två ledamöter utsedda 
av de anställdas organisationer, fackförbunden SEKO och Vision 
(ibid.). På ordförandeposten sitter en representant från Moderaterna 
(ibid.).       

Figur 2 Ägarrelation av Varberg 
Energi 
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4.2 Ägardirektiv	  
Ägardirektivet upprättas och fastställs av kommunfullmäktige, sedan antas ägardirektivet på 
bolagsstämman i bolaget (Varbergs kommun, 2008). Direktivet fungerar som ett styrande 
dokument för bolaget. En kort sammanfattning av direktivet: 

• Föremålet för bolagets verksamhet 
o Producera, inköpa samt distribuera och försälja energi.  

• Bolagets ändamål 
o Att ta tillvarata och utveckla ägarintressen. 
o Främja god försörjning till kunder inom respektive verksamhet. 

• Ekonomiska riktlinjer och mål 
o Ekonomiskt långsiktiga hållbara principer. 
o Soliditeten bör uppgå till 30 %. 
o Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, ska som minst uppgå till 25 

miljoner kronor per år. 
• Miljö 

o Beakta miljöaspekten av bolagets verksamhet. 
o Arbeta för en god resurshushållning. 
o Satsning på egen produktion av förnyelsebar energi.  

(Varbergs kommun, 2008). Det fullständiga ägardirektivet finns i bilaga nr. 2.  

4.3 Intervju	  med	  Varberg	  Energi	  
Nedan kommer intervjun med Per Öhman, administrativ chef vid Varberg Energi presenteras. 
Intervjun genomfördes på Varberg Energi den 31 mars 2014. 

Fördelning	  av	  platserna	  i	  Varberg	  Energis	  
styrelse	  

Moderaterna	  

Centern	  

Socialdemokraterna	  

Figur 3 Fördelning av platserna i Varberg Energis styrelse 
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4.3.1 Ägardirektiv	  
Ägardirektivet fungerar som ett ramverk, med regler för vad Varberg Energi får göra. 
Direktivet har krav och förväntningar på bolaget, och fungerar även som kommunens 
instrument för miljödirektiv. Kraven kommunen har på Varberg Energi genom ägardirektivet 
är att Varberg Energi har ett långsiktigt mål om att leverera 25 miljoner kronor i resultat, före 
bokslutsdepositioner och skatt. 

 ”Alla investeringar vi gör inom energisektorn är kopplat till förnyelsebart och hållbart” 
(Öhman, 2014). 

Varberg Energi kan ses som Varberg kommuns miljödirektiv. Mycket av det som står i 
ägardirektivet är knutet till utveckling av förnybar energi. Varberg Energi verkar inom 
vindkraft, vattenkraft, och har även ett värmeverk som eldas med flis. Enligt ägardirektivet är 
Varberg Energi tvungen att genomföra investeringar, som kanske inte privat ägda bolag hade 
genomfört. Ett exempel är bygget av värmeverket, för att kunna tillgodose egenproducerad 
värme till fjärrvärmenätet. 

4.3.1.1 Relationen	  mellan	  ägare	  och	  ledning	  
Varberg Energi har en politisk styrelse vilka är tillsatta av kommunstyrelsen, detta är samma 
styrelse som sitter i Stadshuset. För närvarande, våren år 2014, består styrelsen av 
representanter från Moderaterna, eftersom dessa vann det senaste kommunvalet år 2010. I år 
skall det väljas en ny styrelse. Det är väldigt lite politik i styrelsen, detta för att styrelsen skall 
se till bolagets bästa, oberoende av politisk ståndpunkt. 

Styrelsen har beslutsmakten, över vilka investeringar som skall tas eller inte. Så länge 
Varberg Energi inte når avkastningskravet, är det styrelsen som tar investeringsbesluten. 
Mindre investeringsfrågor vilka rör reinvesteringar, samt IT beslutas av vd.  

Styrelsen och ledning har en bra relation, och med klara direktiv från styrelsen genom 
ägardirektivet, krävs ingen speciell övervakning. Det är minst fyra styrelsemöten per år, 
vanligtvis fem, samt en styrelsekonferens. På dessa möten har Varberg Energi avrapportering 
inför styrelsen. Lekmannarevisorerna kontrollerar en gång per år hur Varberg Energi lever 
upp till ägardirektivet. Öhman (2014) menar att ägardirektivet inte påverkar 
investeringsprocessen.  

4.3.2 Investeringsprocessen	  
När Varberg Energi ska genomföra en nyinvestering, finns det ett flertal kriterier att ta hänsyn 
till (Öhman, 2014). Vilka kriterier som är avgörande för en investering kan skilja sig åt, 
beroende på investeringens art och investeringens kostnad. 

Hos Varberg Energi uppskattar Öhman (2014) att investeringsprocessen kan ta ett par 
månader, på grund av förhandlingar. Två till tre dagar tar beräkningsprocessen, för insamling 
av information. De inblandade är tre chefer, vd:n, tekniska chefen eller energichefen, och den 
administrativa chefen. 

Det finns två olika typer av investeringar, strategiska och finansiella. Varberg Energi måste 
göra båda typer av investeringar, för att kunna bedriva sin verksamhet. Strategiska 
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investeringar görs för att uppnå samhällsnytta och kraven från ägardirektivet. Dessa 
investeringar är inte alltid lönsamma, ett exempel är värmeverket Varberg Energi byggde 
2013. Investeringen var kortsiktigt en förlust, men underliggande kriterier bidrog till att 
investeringen kunde genomföras. Kriterierna som stärkte investeringen var att den skulle 
minska beroendet av ett annat externt företag, vilket också skulle ge en bättre 
förhandlingsposition. Finansiella investeringar måste göras för att få verksamheten att gå runt. 
Detta är investeringar som bidrar till positivt kassaflöde, till exempel att investera i 
vindkraftverk för ökad elproduktion.  

4.3.2.1 Beräkningsmetoder	  
Varberg Energi tillämpar tre beräkningsmetoder, återbetalning metoden, täckningsbidrag och 
nettonuvärdemetoden. När Varberg Energi ska beräkna om en investering är lönsam tillämpar 
de, enligt Öhman (2014), en förenklad kassaflödesanalys som sedan leder till en 
nettonuvärdeberäkning. Först uppskattas de fyra intäktsflödena; intäkter ifrån el, elcertifikat, 
nätnytta och ursprungsgaranti 4. Sen uppskattas kostnader som driftkostnader, 
underhållskostnader, administrativa kostnader, kostnader för tillståndsuppföljning och 
kapitalkostnad. Till sist beräknas nettonuvärdemetoden, med en inflationsjustering.  

4.3.2.2 Riskanalysmetoder	  
Känslighetsanalysmetoden är den dominerande riskanalysmetoden hos Varberg Energi 
(Öhman, 2014). Genom att justera parametrar som produktion, elpriser och räntenivåer i 
beräkningsmetoden, visar beräkningen hur känslig investeringen är för vissa påfrestningar. 

4.3.2.3 Tillvägagångssätt	  
Varberg Energi har inga nerskrivna riktlinjer om hur de ska gå tillväga vid en 
investeringsprocess. Öhman (2014) berättar att de använder en kalkylmodell, som anpassas 
efter varje ny investering som ska göras. Variablerna som anpassas är aktuella förutsättningar 
som, produktion, olika investeringskostnader, olika räntenivåer och elpriser. Kalkylmodellens 
förutsättningar ändras inför varje investering, allmänt är att kalkylmodellen är en förenklad 
form av kassaflödesanalys. 

Öhman (2014) ser inga problem med avsaknaden av riktlinjer, då den kalkylmodellen som 
används har tidigare alltid fungerat och fortsätts därför att användas. De inblandade är tre 
personer, vd:n, tekniska chefen eller energichefen, och den administrativa chefen.  

4.3.2.4 Avkastningskrav	  
I ägardirektivet för Varberg Energi finns det krav på att bolaget ska ha en soliditet på cirka 
30 % och att resultatet före bokslutsdispositioner och skatt skall över tiden uppgå till minst 25 
miljoner kronor per år. Dock finns det inga ytterligare avkastningskrav på investeringar utöver 
de krav som ställs på företaget. 

Öhman (2014) tror att anledningen till att det inte finns något avkastningskrav på varje 
enskild investering, är på grund av att man ännu inte har uppnått de mål som finns i 
                                                
4 Ursprungsgarantins syfte är att konsumenterna på ett tydligt sätt ska kunna se varifrån deras inköpta el kommer 
från. Elproducenterna får för varje producerad MWh en ursprungsgaranti. Ursprungsgarantin är en elektronisk 
handling som kan säljas på en öppen marknad mellan producenter och leverantörer (Energimyndigheten, 2014). 
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ägardirektivet. Når man dem, kommer det att börja ställas hårdare krav på investeringarnas 
avkastning (Öhman, 2014). 

4.3.2.5 Styrelsebeslut	  
När styrelsen ska besluta om en investering ska genomföras eller inte är det 
känslighetsanalysen som är mest intressant. Samt de förutsättningar som kalkylen är byggd 
på, såsom investeringskostnad, återbetalningstid, ränta och elpriser. 

Investeringar inom vindkraft måste visa på ett positivt resultat för att det ska godtas av 
styrelsen. Andra investeringar, av strategiska slag fokuseras på ett långsiktigt resultat. Det är 
även andra faktorer som spelar roll, såsom samhällsnytta och kostnadseffektivitet. För att leva 
upp till de krav som ställs i ägardirektivet, kan det vara svårt att få investeringarna att 
generera ett positivt resultat. Vissa investeringar går inte att få ett positivt resultat på, men 
måste ändå genomföras på grund av exempelvis kapacitetsbrist. En investering som inte anses 
vara lönsam kan ändå genomföras, eftersom man inte har något alternativ, då det ligger i 
bolagets uppdrag som kommunalt energibolag att motverka privat monopol. De måste därav 
ibland genomföra investeringar som ett privat företag inte hade genomfört, för att bidra till 
samhällsnyttan.  

Det har hänt att styrelsen och ledningen har haft olika synsätt på 
investeringar som bidrar till hållbar utveckling. Styrelsen vill ha mer 
förnyelsebar elproduktion, medan ledningen vill nå avkastningskraven. 
Kommunen är sammansatt av alla olika politiska partier och alla har olika 
önskemål. Inom Varberg kommun är det Varberg Energi som tar hand om 
alla frågor som rör förnybar energi, och det kan vara svårt att få svarta 
siffror längst ner i kalkylerna, men samtidigt bidrar investeringar inom 
förnybar energi till ett bättre samhälle. 

4.4 Göteborg	  Energi	  
Göteborg Energi med säte i Göteborg, är Västsveriges ledande 
energiföretag (Göteborg Energi, 2014b). Göteborg Energi erbjuder 
produkter inom elhandel, elnät, fjärrvärme, naturgas, biogas, gasnät, 
energitjänster samt data- och telekommunikation (ibid.). Göteborg 
Energis kunder finns framför allt i Göteborgsområdet och utgörs av 
privatpersoner, företag och offentlig verksamheter (Göteborg Energi, 
2013a). Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs 
Kommunala Förvaltnings AB och ägs till 100 procent av Göteborgs stad 
(Göteborg Energi, 2013b). 

Företagets affärsidé lyder: 

"Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje 
generation västsvenskar sin tids energi. Vi använder infrastrukturen för 
att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden, vilket innebär 
ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder" 
(Göteborg Energi, 2014). 

Figur 4 Ägarrelation av 
Göteborg Energi 
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Göteborg Energis styrelse, som är utsedda av kommunfullmäktige, består totalt av femton 
medlemmar, varav nio stycken är ledamöter och sex är suppleanter (Göteborg Energi, 2014d). 
De femton styrelsemedlemmarna kommer från de fem politiska partierna Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna, Vänstern, Moderaterna och Folkpartiet (ibid.). Utöver de politiska 
partiernas representanter sitter också två ledamöter utsedda av de anställdas organisationer 
(ibid). På ordförandeposten sitter en representant från Miljöpartiet (ibid.).    

    

 

 

4.4.1 Ägardirektiv	  
Ägardirektivet upprättas och fastställs av kommunfullmäktige, som sedan antar ägardirektivet 
på bolagsstämman i bolaget (Göteborgs Stad, 2013). Direktivet fungerar som ett styrande 
dokument för bolaget. En kort sammanfattning av direktivet: 

• Kommunala ändamål 
o Att medverka till ett hållbart Göteborgssamhälle. 
o Säkerställa leveranssäker och prisvärd energi. 
o Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborg stad. 

• Bolagets uppdrag 
o Att bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. 
o Utforska och utveckla nya områden inom energiförsörjning. 
o Avveckla miljöbelastande energikällor. 
o Aktivt deltagande för ett fossilt oberoende. 

• Ekonomiska förutsättningar 
o Möjliggöra till ett långsiktigt ekonomiskt agerande. 
o Säkerställa en stabil ekonomisk utveckling. 
o Tillfredsställande soliditet för branschen. 

• Ekologiska och sociala förutsättningar 
o Långsiktigt hållbart förhållningssätt. 

Fördelning	  av	  platserna	  i	  Göteborg	  Energis	  
styrelse	  
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Figur 5 Fördelning av platserna i Göteborg Energis styrelse 
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o Utveckla miljöanpassad elenergiproduktion och energidistribution. 
o Verka för en minskad miljöpåverkan. 

(Göteborgs Stad, 2013). Det fullständiga ägardirektivet finns i bilaga nr. 3. 

4.5 Intervju	  med	  Göteborg	  Energi	  
Nedan kommer intervjun med Robert Casselbrant, ekonomichef, och Håkan Lindholm, 
affärscontroller, vid Göteborg Energi presenteras. Intervjun genomfördes på Göteborg Energis 
huvudkontor den 10 april 2014. 

4.5.1 Ägardirektiv	  
Göteborg Energis ägardirektiv fungerar som ett ramverk för verksamheten, som talar om vad 
bolaget får och inte får göra. En stor påverkan som företaget har via sitt ägardirektiv är vart de 
får bedriva sin verksamhet. Det är upp till varje ägarkommun, att tolka kommunallagen om 
vart företaget får bedriva verksamhet. I Göteborg stad har man valt en strikt tolkning, vilket 
innebär att många av företagets anläggningar ligger inom kommunens gränser. 

Offentligt ägda bolag skapar en långsiktighet och stabilitet, samtidigt som konkurrens med 
privata aktörer tvingar det långsiktiga att fortfarande vara kostnadseffektivt. Risken att man 
gör saker bara för görandets skull (Casselbrant, 2014). Det finns två syften i ett kommunalt 
bolag, det långsiktiga och en bra avkastning.  

4.5.1.1 Relationen	  mellan	  ägare	  och	  ledning	  
Casselbrant (2014) beskriver relationen mellan ledning och styrelsen som god. Relationen till 
ägaren är där däremot mer komplex, då styrelsen är ägarrepresentant och styr bolaget. Det 
finns också en tjänstemannaorganisation i Göteborg, som är med och påverkar indirekt 
styrandet av Göteborg Energi. På så viss styrs bolaget av tjänstemännen och av de politiska 
leden. Många av dem som sitter i styrelsen är ofta samma personer som även sitter i 
bolagsstyrelsen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och styr därigenom 
tjänstemännen. Bolaget styrs operativt utifrån staden perspektivet, och finansiellt utifrån den 
legala strukturen. 

Casselbrant (2014) påstår att det inte finns några uppenbara agentkostnader för styrelsen i sitt 
arbete av styrningen av företaget. Båda parter har likvärdiga ambitioner om företaget. 
Företaget har inte något bonussystem eller liknande, på grund av kommunalt styre.  

Ägardirektivet för Göteborg Energi beskriver företagets uppdrag gentemot ägare, kommunens 
invånare och närmiljö. Ägardirektivet innehåller inga finansiella krav. Däremot ställer 
direktivet krav på en stabil ekonomisk utveckling och en tillfredställande soliditet för 
branschen. Finansiella krav finns i ett annat styrande dokument, som Casselbrant (2014) 
refererar till som styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning, innehåller finansiella 
krav som 6 – 10 % i räntabilitet på eget kapital över en femårsperiod och en soliditet på 30 %. 

En av nackdelarna med att vara ett kommunalt bolag, är att ägarna vill hålla nere priserna för 
kunderna (Casselbrant, 2014). Detta leder till att priserna pressas och att företaget går miste 
om pengar, som skulle kunna användas i framtiden för underhåll och reinvesteringar. Det 
innebär att företaget i framtiden eventuellt kommer behöva höja priserna för att kunna 
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genomföra underhåll och reinvesteringar. Ramarna som sätts upp av företagets styrelse, ser 
inte alltid till företagets långsiktiga styrning. 

4.5.1.2 Ägardirektivets	  påverkan	  på	  investeringsprocessen	  
Ägardirektivet har en stor påverkan på investeringsprocessen (Casselbrant, 2014; Lindholm, 
2014). Förr gjorde Göteborg Energi många nyinvesteringar som finansierades med lån. Det 
har lett till att företaget betalar miljonbelopp enbart i ränta. Samt att kassaflödet hade varit 
negativt i drygt 10 år. Utifrån nyare mål vill företaget vända det negativa kassaflödet till 
positivt och minska andelen räntebärande skulder. Detta har inneburit att företaget har 
genomfört fler reinvesteringar i underhåll, än att göra nyinvesteringar. Man har även börjat 
granska investeringsförslag gentemot ägardirektivet, alltså att man gör investeringar som har 
stöd av ägardirektivet. De har också startat en konsolideringsprocess av de befintliga bolagen 
inom koncernen, för att avskaffa de bolag som inte lever upp till de krav som ställs i 
ägardirektivet. 

4.5.2 Investeringsprocessen	  
Göteborg Energi har gjort en strategisk investering i en biogasanläggning, GoBiGas5. 
Investeringen kostar 250 miljoner kronor av potentiella vinstmedel per år och ska skrivas av 
på fem år. Detta medför ett lägre resultat framöver för företaget. Biogasanläggningen skulle 
troligen inte ett kommersiellt bolag genomfört, men man valde att göra investeringen för att 
utveckla området. 

”Vi tar en rätt stor del av potentiella vinstmedel, för att driva utveckling och försöker få upp 
en kommersiell bas inom ett område som är förnyelsebart, som inte någon annan hade drivit” 
(Casselbrant, 2014). 

4.5.2.1 Beräkningsmetoder	  
Enligt Lindholm (2014), är nettonuvärdemetoden den metod som tillämpas mest när beslut 
om investeringar skall tas. Nuvärdemetoden beskriver den ekonomiska nyttan av ett projekt, 
och är så nära sanningen man kan komma. Metoden har med både intäkter, kostnader, 
periodiseringar och livslängd. Av detta räknar man ut ett kassaflöde som diskonteras med ett 
visst avkastningskrav. Det svåra med metoden är att förutse intäkterna, vilket kan leda till fel i 
kalkylen. Priser ändras ofta, speciellt elpriserna. Utfallet kan på grund av detta bli väldigt 
annorlunda. Vid mindre investeringar, som IT och kontorsmöbler, använder Göteborg Energi 
återbetalningsmetoden.  

4.5.2.2 Riskanalysmetoder	  
Göteborg Energi använder sig ofta av känslighetsanalys när de skall analysera risker vid olika 
investeringar. Ofta måste företaget göra en prognos för 20 år fram i tiden, då är det viktigt att 
göra olika alternativa utfall. Bolaget gör riskanalyser inom varje verksamhetsområde, med 
olika scenarion. Dessa visar känsligheten, vad en investering tål, hur mycket fel man kan ha, 
men även hur stora intäkter de i slutet kan tänkas få in. Beroende på investeringens storlek 
använder Göteborg Energi succesiv kalkylering. I riskanalysen delar de in investeringen i tio 

                                                
5 GoBiGas är ett sammarbete med avdelningen för energiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 
(Göteborg Energi, 2014a). 
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till femton olika poster. Dessa tar hänsyn till osäkerhet på olika sätt. Osäkerheten räknas ut 
med hjälp av normalfördelning. I dagsläget ligger osäkerheten runt 75 % (Lindholm, 2014). 

I projektmodellen finns det beskrivet att man skall göra riskanalyser, detta behöver dock inte 
alltid vara ekonomiska risker, utan andra typer av risker som kan uppstå. Enligt Lindholm 
(2014) använder Göteborg Energi ibland WACC. Detta är en metod som anses vara lite för 
komplicerad, och används därför bara vid vissa tillfällen. 
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4.5.2.3 Tillvägagångssätt	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg Energi använder sig av investeringsprocessen som visas på bilden ovan när det 
gäller stora investeringar över 10 miljoner kronor. Denna process går hela vägen, via 
ledningen, styrelsen och även ner till staden. Bilden visar hur Göteborg Energi jobbar med 
investeringsprocessen mellan de organisatoriska områdena. 

Investeringsutskottet är ett utskott av ledningen, där representanter från ledningen sitter. 
Dessa representanter har fokusområde investeringar. Redan innan investeringen blir ett 
projekt är dessa med och arbetar med strategiska förstudier, och är med på ”resans gång”. 
Vidare finns en projektavdelning inom respektive verksamhetsområde, som man jobbar mot i 
projektet. När ett projekt har beslutats av styrelsen, bildas styrgrupper. Dessa skall se till att 
projektet följer de uppsatta riktlinjerna, samt når projektets mål. 

Inledande går investeringen in i en beskrivnings fas, därefter fortsätter den in i en 
utredningsfas. Efter att investeringen har gått genom utredningsfasen, utför man en strategisk 
förstudie. Efter förstudien går investeringen in i en utvärderings fas, här tas beslutet om 
investeringen skall genomföras eller inte. Om investeringen blir godkänd, bildas det ett 
projekt kring investeringen. 

Projektet har en projektledare, en projektgrupp bestående av olika personer från företaget, och 
även en styrgrupp som styr över projektet och övervakar att det styrs enligt det som är sagt, 
och att målen uppnås. Beslutspunkterna som ligger under (BP1-BP6), är vedertagna 
beslutspunkter efter projektmodellen, som företaget har valt att jobba efter. Detta är en modell 
som många företag jobbar efter. Beslutspunkterna består av faserna: planeringsfas, förstudie 
fas, genomförandefas, överlämnings fas, driftsättnings fas och slutredovisning. Därefter 
lämnas projektet tillbaka till verksamheten (fabriken på bilden). Sista punkten är uppföljning, 
som sker några år senare. I uppföljningen analyseras effekterna av investeringen. Ett projekt 
av större karaktär tar ungefär 1,5 år att genomföra, med undantag av kundanslutning som 
måste gå fortare, då går det ofta på 1 år. Denna modell följs även vid mindre investeringar. 

Figur 6 Investeringsprocess för investeringar över 10 miljoner kronor, Göteborg Energi (Lindholm, 2014) 
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4.5.2.4 Avkastningskrav	  
Enligt Lindholm (2014), använder företaget sig av diskonterad återbetalningstid. Företaget har 
en kalkylränta som har varit fast i 10-15 år. Varje investering har ett eget avkastningskrav, 
vissa investeringar kräver kortare återbetalningstid än andra, och därför fungerar det bäst att 
inte ha samma avkastningskrav på hela verksamheten. 

4.5.2.5 Styrelsebeslut	  
Casselbrant (2014) förklarar att styrelsen föredrar känslighetsanalys framför 
nuvärdeberäkningar. Detta är för att känsligheten är det man tar ansvar för över tiden, den 
visar hur mycket priset får avvika innan investeringen inte längre är lönsam. Detta beror på att 
lekmännen från kommunstyrelsen vill känna sig trygga i sitt beslut. Det är lättare för dem att 
förhålla sig till känslighetsanalyser, då de inte är så insatta när det gäller investeringar inom 
förnybar energi (Lindholm, 2014). Styrelsen vill ha en tydlig bild, ju mer detaljer, ju fler 
frågor kan man ställa. Detta är en tidskrävande process, ju färre tal och frågor som 
presenteras, ju fortare går investeringen att genomföra (Casselbrant, 2014).  

Betydelsen av resultat och vinst varierar med investeringen. Enligt Casselbrant (2014), skall 
ingen investering med en avbetalningstid på mer än 20 år genomföras. När det gäller 
nyinvesteringar har bolaget sagt 10 år i avbetalningstid, men kan sträcka sig till 15 år i 
strategiska investeringar. Gällande reinvesteringar brukar ha en återbetalningstid på 30-40 år 
(Lindholm, 2014).  

Styrelsen och ledningen, har likvärdiga mål när det gäller investeringar kring hållbar 
utveckling. De stora motsättningarna finns dock inom styrelsen mellan de olika partierna 
(Casselbrant, 2014).  
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5 Kapitel	  5	  –	  Analys	  
I detta kapitel kommer vi steg för steg systematisk gå genom den insamlade empirin. Detta 
kommer göras med hjälp av vår analysmodell.  

5.1 Analysmodell	  
Analysmodellen vi har valt att arbeta efter ger oss en god struktur för att systematisk kunna 
analysera det empiriska materialet. Eftersom vi har en hermeneutisk synsätt, står tolkning 
centralt i analysen. Vi kommer bearbeta empirin efter de nyckelord arbetet baseras på. Vi har 
själva arbetat fram denna analysmodell, för att på bästa sätt kunna analysera empirin, och få ut 
det vi behöver från analysen.  

 

Figur 7 Analysmodell (egen modell) 

Analysmodellen består av dessa delar: 

Energibolaget: som står centralt i processen. Eftersom energibolagen är kommunalt ägda, har 
kommunen störst inflytande på energibolaget. Den här figuren utgör energibolaget, och de 
olika processerna som sker inom bolaget. 

Ägardirektiv: Kommunen ställer krav på energibolagen i form av ägardirektiv. Ägardirektivet 
kan ses som ett ramverk för hur ledningen skall styra energibolaget. 

Investeringsprocessen: beräkningsmetoder och riskanalysmetoder som används, för att ta 
fram beslutsunderlag för styrelsen.   

Styrelsebeslut: styrelsen är sammansatt av olika politiker från kommunen, vilka tar 
investeringsbesluten i de kommunala energibolagen.  

5.2 Ägardirektiv	  
Varberg och Göteborg Energi är två kommunalt ägda energibolag, vars främsta intressen är 
att bidra till ett hållbart samhälle, och leverara el och värme till kommunens invånare 
(Varberg Energi, 2008; Göteborg Energi, 2014b). För att bedriva kommunalt ägda bolag skall 
det finnas ett allmänt intresse hos invånarna (Brorström, Haglund, & Solli, 2005). Enligt 
Thomasson (2013) finns det flera anledningar till att bolag drivs av kommuner. En av dessa 
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anledningar är att naturliga monopol uppstår när det inte är lönsamt eller ens praktiskt 
genomförbart att försöka konkurrera, till exempel att gräva ner konkurrerande 
fjärrvärmeledningar och bygga ett parallellt konkurrerande elnätsystem bredvid det befintliga. 
Enligt båda företagens ägardirektiv framgår det att energibolagen skall bidra till 
samhällsnyttan (Göteborgs Stad, 2013; Varbergs kommun, 2008). Detta medför att bolagen 
blir tvungna att ta hänsyn till mer än bara lönsamhetsmått när det kommer till 
investeringsbeslut.  

Varberg Energi har ett utförligt ägardirektiv, ur vårt perspektiv.  I ägardirektivet finns krav på 
avkastning och soliditet (Varbergs kommun, 2008). Göteborg Energi har inte samma struktur 
i ägardirektivet, då de saknar uttryckta krav på avkastning och soliditet (Göteborgs Stad, 
2013). Detta finns däremot i styrelsens arbetsordning (Casselbrant, 2014).  

5.2.1 Relation	  mellan	  ägare	  och	  ledning	  
Genom att ställa långsiktiga ekonomiska krav i ägardirektivet på Varberg Energi, kan 
kommunen säkerställa att Varberg Energi gör de investeringar kommunen anser är viktigast 
(Öhman, 2014).  

Varberg Energis ledning styrs av ägardirektivet, detta är ett sätt för styrelsen att kontrollera 
och övervaka ledningen, detta kan kopplas till Principal-agent-teorin. Fokus i agentteorin är 
att principalerna utövar kontroll över agenterna, så att bolaget uppfyller ägarnas intressen 
(Thomasson, 2013; Brealey, Myers, & Allen, 2014).  

Enligt Öhman (2014) påverkas investeringsprocessen i den grad, att om det inte nämns något 
om investeringen i ägardirektivet, kan inte Varberg Energi genomföra investeringen. Detta 
beror på att Varberg Energi har ett långsiktigt mål om att nå 25 miljoner i resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt per år. Så länge detta krav inte uppfylls, kommer inte bolaget 
att kunna ta egna beslut kring större investeringar (Öhman, 2014). 

Vi ser ett tydligt principal-agent-problem i Göteborg Energi. Principalerna är styrelsen, som 
är politiskt styrda, och agenterna är företagsledningen. Principalerna styrs efter det politiska 
parti de tillhör, och de olika partierna har olika åsikter om hur bolaget ska styras och vilka 
investeringar vilka bör genomföras. De vill maximera företagets kapacitet, för att få ut så 
mycket som möjligt under sin mandatperiod (Thomasson, 2009). Detta leder till att de två 
parterna ser bolagsstyrningen utifrån två synvinklar. Styrelsens synsätt är kortsiktig 
(Casselbrant, 2014), vilket kan bero på att det är val vart fjärde år. Ledningen vill se ett 
långsiktigt styrande av bolaget, med långsiktiga planeringar för underhåll och reinvesteringar. 
Den informationsasymmetri, som uppstår vid principal-agent-problemet (Brealey, Myers, & 
Allen, 2014), är att styrelsemedlemmarna, folkets politiska representanter, kan sakna den 
akademiska kunskap vilket ledningen besitter. På så vis kan styrelsemedlemmarna ha 
bristande kunskap om företagsekonomisk styrning 

Varberg Energi är ett mycket mindre enerigbolag, med mindre resultat än Göteborg Energi 
(Göteborg Energi, 2014c; Varberg Energi, 2014a). Detta syns genom att ägardirektiven skiljer 
sig åt i sin uppbyggnad, och hur tydliga kraven på bolagen är. Varberg Energi styrs hårt av sitt 
ägardirektiv, med tydliga krav på avkastning och soliditet, vilket leder till att varje 
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investeringsbeslut tas av styrelsen (Öhman, 2014). Göteborg Energi, som är Sveriges fjärde 
största energibolag, samt tillhör Sveriges näst största stad, har inte samma krav på sig genom 
sitt ägardirektiv (Göteborg Energi, 2013b; Göteborgs Stad, 2013). Detta kan bero på att 
Göteborg Energi har fler resurser och att investeringar bearbetas av fler personer på vägen 
mot ett investeringsbeslut. Detta indikerar att de är en större organisation med högre 
administrativ kompetens (Falkman & Tagesson, 2008), än det mindre bolaget, eftersom de har 
en mindre organisation med färre resurser. Vi upplever att styrelsen i Göteborg Energi är mer 
politisk styrda av de olika politiska partierna, än i Varberg Energi. Till skillnad från Göteborg 
Energi, får vi en känsla om att politikerna i Varberg Energis styrelse strävar mot ett 
gemensamt mål, oberoende av politisk stå punkt. Detta kan bero på att Göteborg är en stor 
stad, där politikerna är utsatta för ett större medietryck än politikerna i Varberg (ibid.). Detta 
kan ha betydelse för investeringarna bolagen genomför. 

5.3 Investeringsprocessen	  
Vi ser att Varberg Energi och Göteborg Energi skiljer sig åt tydlig i sin investeringsprocess. 
Göteborg Energi utför sina investeringar i projektform (Lindholm, 2014). Genom att 
genomföra en investering som ett projekt, får man många inblandade personer (ibid.). Detta 
medför att investeringen granskas från många håll, och kontrolleras noga av olika personer 
med olika erfarenheter och utbildning (Falkman & Tagesson, 2008). På så sätt minskar man 
chansen för felberäkningar i investeringens beslutsprocess (Lindholm, 2014). 

Investeringsprocessen i Varberg Energi har inga nerskrivna riktlinjer över hur arbetet skall 
fortlöpa (Öhman, 2014). En trolig anledning till varför inga skriftliga riktlinjer finns, kan bero 
på företagets storlek och antalet involverade i processen (Falkman & Tagesson, 2008). Hos 
Varberg Energi är de tre personer som deltar i investeringsprocessen (Öhman, 2014). Detta 
innebär att om dessa tre är erfarna inom sin roll på företaget och vet hur saker och ting ska 
utföras, så behövs inga nerskrivna riktlinjer. Eftersom de är få inom investeringsprocessen, så 
uppstår inte några behov av manualer och nedskriva riktlinjer. Den största nackdelen med att 
inte ha nedskrivna riktlinjer är att andra inom företaget inte kan ta del av processen på egen 
hand, utan måste bli upplärda (Sandahl & Sjögren, 2005), samt att man inte kan decentralisera 
processen (Segelod, 1997).  

5.3.1 Beräkningsmetoder	  
Varberg Energi och Göteborg Energi använder sig båda av nettonuvärdemetoden och 
återbetalningsmetoden, som sina främsta investeringsberäkningar (Lindholm, 2014; Öhman, 
2014). Svensk och internationell forskning har visat upprepade gånger att återbetalningstid 
och nettonuvärde är de mest överlägsna metoderna inom investeringsberäkningar (Arnold & 
Hatzopoulos, 2000; Alkaraan & Northcott, 2006; Brealey, Myers, & Allen, 2014; Graham & 
Harvey, 2001; Sandahl & Sjögren, 2005). En trolig anledning till varför dessa 
beräkningsmetoder även används i Varberg Energi och Göteborg Energi är på grund av att det 
är beräkningar som är renommerade. Beräkningarna är viktiga eftersom de ligger till grund 
för ett investeringsbeslut hos styrelsen (Casselbrant, 2014; Öhman, 2014). Enligt Brealey, 
Myers & Allen (2014) är återbetalningsmetoden en enklare beräkningsmetod. Anledningen 
till att man väljer att kombinera fler beräkningsmetoder kan vara för att försäkra sig om att 
investeringen är lönsam, sätt utifrån olika beräkningsperspektiv (Arnold & Hatzopoulos, 
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2000). Detta kan valideras med tidigare forskning, som visar att det är vanligt att applicera tre 
eller fler beräkningsmetoder (ibid.). 

Det som skiljer Varberg Energis beräkningsmetoder från Göteborg Energi och de vanligaste 
beräkningsmetoderna enligt forskning (Arnold & Hatzopoulos, 2000; Brealey, Myers, & 
Allen, 2014; Segelod, 1998), var användandet av täckningsbidrag. Då täckningsbidrag 
vanligen är kopplat till ekonomistyrning, och inte investeringsbedömning. Användandet av 
täckningsbidraget kan bero på att säkerställa att den nya investeringen bidrar till att täcka en 
del av företagets kostnader samt bidra till vinst. Genom att säkerställa att investeringen bidrar 
till vinsten, försäkrar man sig om att nå det långsiktiga målet på 25 miljoner i resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt per år. 

5.3.2 Avkastningskrav	  
Avkastningskraven i Varberg Energi och Göteborg Energi skiljer sig markant. Utöver de 
avkastningskrav som ägarna ställer på Varberg Energi i sitt ägardirektiv, finns inga specifika 
krav på avkastning på de enskilda investeringarna (Öhman, 2014). Viktigt är att 
beräkningarna är positiva (ibid.). Den diskonteringsfaktor som företaget använder i sin 
nettonuvärdeberäkning grundas på förväntad inflation (ibid.). Varför ägarna inte har ställt 
några krav på avkastning kan bero på att kommunala bolag inte får drivas med ett vinstsyfte 
(Thomasson, 2013). Detta eftersom självkostnadsprincipen innebär att man inte får ta ut en 
avgift som överstiger kostnaden för att producera tjänsten (Brorström, Haglund, & Solli, 
2005). Genom att inte ställa något avkastningskrav, är det troligen också lättare att få igenom 
en investering, speciellt om diskonteringsfaktorn är låg.  

Göteborg Energi använder sig av en diskonterad återbetalningstid, och har en kalkylränta som 
har varit fast i 10-15 år (Lindholm, 2014). Kalkylräntan är den lägsta acceptabla avkastningen 
på investeringar (Brealey, Myers & Allen, 2014). Varje investering har ett eget 
avkastningskrav, detta för att vissa investeringar kräver kortare återbetalningstid än andra 
(Lindholm, 2014). Därför är det lämpligast för Göteborg Energi att inte ha samma 
avkastningskrav på verksamheten som på investeringarna (ibid.). Genom att ha olika 
avkastningskrav, kan Göteborg Energi variera sina investeringar, och anpassa efter hur den 
diskonterade återbetalningstiden ser ut för varje investering. Att man har börjat tillämpa 
WACC på stora dyra investeringar, kan innebära att det har blivit viktigare för Göteborg 
Energi med positiv avkastning.  

5.3.3 Riskanalysmetoder	  
Känslighetsanalysen är en av den viktigaste investeringsbedömningsmetoden hos Varberg 
Energi och Göteborg Energi (Casselbrant, 2014; Öhman, 2014). Studier visar att 
känslighetsanalys är den vanligaste analysmetoden (Arnold & Hatzopoulos, 2000; Akaraan & 
Northcott, 2006). Valet av denna analysmetod kan tänkas bero på att den visar hur olika 
scenarier påverkar investeringen på olika sätt, som investeringskostnad och återbetalningstid, 
ränta och elpriser. Genom att justera värdena får man ut NPV i olika scenarion som 
pessimistisk, förväntad och optimistisk (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Lindholm (2014) 
förklarar att genom att se investeringen från olika scenarion, kan de och styrelsen förutse hur 
ändringar kommer påverka investeringen, och därigenom avgöra om detta är en investering 
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värd att genomföra. Gemensamt för de två energibolagen är att detta är det viktigaste 
investeringsunderlaget, som visas för styrelsen vid investeringsbeslut (Öhman, 2014; 
Casselbrant, 2014) 

5.3.4 Styrelsebeslut	  
I ett offentligt styrt bolag, är inte alla investeringar lönsamma (Thomasson, 2013). Detta kan 
bero på att det finns andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vilket kan vara bland annat 
samhällsnytta. För de två energibolagen är just bidraget till samhällsnyttan viktig. I 
ägardirektiven står det att båda företagen skall bidra till bättre samhällsnytta, och vara 
kostnadseffektiva (Göteborgs Stad, 2013; Varbergs kommun, 2008). Detta leder till att 
bolagen inte alltid kan agera efter vinstmaximering. Här ser vi en dragkamp mellan styrelsen 
och ledningen i de två företagen. Styrelsen agerar efter politiken, och nya investeringar som 
främjar förnybara energikällor, är speciellt viktiga för styrelsen. Vilket leder till att styrelsen 
hellre ser att man gör investeringar som bidrar till att nå miljömålen, som försvårar det för 
ledningen och företaget att uppnå de ekonomiska kraven.   

Nyligen genomförde Varberg Energi en stor nyinvestering, värmeverket (Öhman, 2014). I 
ägardirektivet står det att Varberg Energi skall vara ett instrument för en kostnadseffektiv 
utbyggnad av fjärrvärme, gas, el och alternativa energislag (Varbergs kommun, 2008). Det 
skall ha stor tillgänglighet för kommunens invånare (ibid.). Genom en stor nyinvestering, i 
form av ett värmeverk, uppfyller Varberg Energi detta krav. Tidigare har Varberg Energi varit 
beroende av en extern leverantör av värme, för att tillgodose kommunens invånare med 
fjärrvärme (Öhman, 2014). Eftersom det externa företaget har monopol på fjärrvärmen, 
betyder detta att de kan ta vilket pris de vill (ibid.). Genom att bygga värmeverket, stärker de 
sin position gentemot leverantören, och motverkar privat monopol (Thomasson, 2013). I 
framtida förhandlingar kan Varberg Energi pressa ner priserna (Öhman, 2014), vilket skulle 
kunna innebära sänkta priser på fjärrvärmen i framtiden. Även om värmeverket var en stor 
och dyr investering för Varberg Energi, som i dagsläget inte kan räknas som lönsam (ibid.), 
anses den ändå vara lönsam ur ett långsiktigt perspektiv, då den bidrar till samhällsnyttan.  

Ett liknande exempel ser vi hos Göteborg Energi och deras investering av biogasanläggning 
GoBiGas (Casselbrant, 2014). Genom att göra denna investering, bidrar Göteborg Energi till 
att uppfylla krav i ägardirektivet om att bidra till ett hållbart göteborgssamhälle, samt 
samverka med akademin och näringsliv. Investeringen är inte ekonomiskt lönsam, då den tar 
250 miljoner kronor från potentiella vinstmedel per år (ibid.), men eftersom Göteborg Energi 
är ett kommunalt ägt energibolag, är detta en investering som styrelsen anser viktig. 
Investeringen bidrar till utveckling av miljöanpassad energiproduktion och verkar för en 
minskning av miljöpåverkan, något som ställs krav om i ägardirektiven. Genom att göra 
denna investering bidrar man till forskning och utveckling av hållbar energi. Detta är troligen 
något ett kommersiellt bolag inte hade gjort, då det inte finns något vinstsyfte i investeringen.  
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6 Slutsats	  
I detta avsnitt kommer vi dra slutsatser utifrån vår problemformulering. Vi kommer nämna 
arbetets begränsningar och vårt allmänna bidrag. I slutet ger vi förslag till vidare forskning 
inom området. Slutsatsen grundas på tolkningen av de intervjuer vi har haft, med Varberg 
Energi samt Göteborg Energi, slutsatserna kommer att dras efter den empiriska information vi 
har fått av våra intervjupersoner. Vår problemformulering är: 

 På vilket sätt påverkar ägardirektiven investeringar inom kommunalt ägda energibolag? 

6.1 Resultat	  
Ägardirektiven bestäms av kommunfullmäktige i respektive kommun. Styrelsen består av 
medlemmar från de olika politiska partierna, som styr i kommunen. I vår uppsats har vi utgått 
från Göteborg Energi och Varberg Energi. I ägardirektivet för de två bolagen står det att de 
skall bidra till ett hållbart samhälle i sin kommun. Detta syns tydligt på de investeringar som 
företagen gör. Några av de investeringar bolagen har gjort, skulle troligtvis inte ha 
genomförts, om bolaget inte hade haft ägardirektiven från kommunen. Ägardirektiven är ett 
verktyg som tvingar till investeringar som bidrar till annat än lönsamhet. De två exempel som 
vi har valt att fokusera på är Varberg Energis värmeverk och Göteborg Energis 
biogasanläggning, GoBiGas. Dessa investeringar är inte genomförda med lönsamhetssyfte, 
utan syftar till att bidra till samhällsnyttan i de två kommunerna. Värmeverkets samhällsnytta 
syftar till att i framtiden kunna pressa priserna på värme från en extern leverantör, så att 
kommunens invånare skall kunna få kostnadseffektivare fjärrvärmepriser. GoBiGas syftar till 
att samverka med den närliggande tekniska högskolan, samt bidra till kunskap inom biogas. 

Som vi tidigare har nämnt är samhällsnyttan en mycket viktig komponent i investeringsvalet 
för de kommunala energibolagen. Dock tror vi inte att det är samhällsnyttan som dominerar 
helt och hållet när de väljer att göra en investering, utan att det finns någon typ av vinning. 
Eftersom inget krav på vinst finns, gör det inget om en investering går dåligt till en början. En 
kortsiktig förlustinvestering kan innebära stora vinster långsiktigt för bolaget. Det blir en 
förskjutning av vinsten till framtiden. Vinsten bolagen erhåller behöver nödvändigtvis inte 
betyda monetär vinst, utan också kunskap och ökad konkurrenskraft. Göteborg Energis 
framtida vinst av GoBiGas kan bestå av en kunskap som konkurrenterna saknar, samt en 
utvecklad anläggning. Det skulle kunna innebära att man har fått ett försprång gentemot 
konkurrenterna inom biogas, och skulle kunna leda till ökade marknadsandelar. Varberg 
Energis framtida vinst av värmeverket är att stärka sig själva som bolag gentemot sina 
leverantörer. Genom att göra sig oberoende av en annan part ökar förhandlingspositionen och 
de kan ta för sig på ett helt annat sätt än vad de tidigare hade kunnat göra. Det kan medföra att 
bolaget får mer resurser till att genomföra andra nya investeringar.  

I både de kommunala bolagen syns ett tydligt omvänt principal-agent-problem. Ledningen, 
agenterna, kan inte få personlig vinning av en investering, då det saknas incitament i form 
utav bonusar. Styrelsen, principalerna, kan däremot få personlig vinning av en investering, 
genom att få bra publicitet och öka chanserna att bli omvald vid nästa kommunval. Styrelsen 
vill göra investeringar, vilket gör dem och bolaget synliga för allmänheten, medan ledningen 
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Ägardirek>vet	  

• Anger	  kraven	  på	  
investeringarna	  

Energibolaget	  -‐	  ledningen	  

• Utvecklar	  en	  
investeringsprocessen,	  
som	  sedan	  presenteras	  
för	  styrelsen	  

Styrelsen	  

• Beslutar	  om	  vilka	  
investeringar	  som	  skall	  
genomföras	  
• Överränsstämmer	  
investeringen	  med	  
ägardirek>vet	  

tänker mer långsiktigt och investerar för att nå avkastningskraven från ägardirektivet. Detta 
kan bero på att styrelsen är politiskt valda, och genom energibolagen för sin miljöpolitik. 
Viljan att bli omvald är stor, och det är därför viktigt för styrelsen att energibolagen gör 
investeringar som bidrar till samhällsnyttan, för att visa att man ligger i framkant av förnybara 
energiinvesteringar.  

Beräkningarna företagen använder sig av, är enkla metoder, nettonuvärdemetoden och 
återbetalningsmetoden. Man implementerar dessa grundläggande metoder på kapitalintensiva 
investeringar, vilket kan bero på att lönsamheten i en investering inte alltid står i fokus, utan 
investeringens karaktär. Med karaktär menar vi investeringar som syftar till en samhällsnytta. 
Investeringen behöver alltså inte generera positiva kassaflöden för att genomföras.  Vi har sett 
indikationer på att det har blivit viktigare att stora investeringar inte går med för stor förslust. 
Detta visar sig i Göteborg Energi då de har börjat implementera WACC.   

Nedan följer en modell som beskriver hur vi anser att ägardirektivet påverkar 
investeringsprocessen i kommunalt ägda bolag:   

 

 

	  
 

 

6.1.1 Sammanfattning	  av	  resultat	  
Nedan följer vårt resultat i punktform: 

• Simpla och få beräkningsmetoder används vid investeringsberäkningar, på grund av att 
lönsamhet inte är det huvudsakliga syftet. 

• Ledningen och styrelsen ser olika på vilka investeringar som är viktiga. Detta beror på 
deras intressen, styrelsen består av politiker och vill bli omvald, ledningen vill nå de 
ekonomiska målen. 

• Det är inte bara finansiella investeringar som är viktiga, även de strategiska 
investeringarna i form utav investeringar som bidrar till samhällsnyttan. Dessa 
investeringar är på lång sikt lönsamma och bidrar till företagets konkurrenskraft på 
marknaden. 

6.2 Arbetets	  begränsningar	  
Under uppsatsens gång har vi stött på begränsningar på olika sätt. Nedan listar vi de 
begränsningar vi anser viktiga: 

• Uppsatsen begränsar sig till två energibolag, vilket betyder att vårt resultat inte kan 
generaliseras. 

• Under arbetets gång har det varit oundvikligt att inte skapa egna uppfattningar om ämnet, 
vilket påverkar uppsatsens resultat.  

Figur 8 Ägardirektivets påverkan på investeringsprocessen (egen modell) 
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• Empirin är endast baserad på ledningens synsätt, resultatet kan ha blivit annorlunda ifall 
man hade tagit hänsyn till styrelsens åsikter.  

6.3 Allmänt	  bidrag	  
Denna uppsats bidrar till att klargöra och skapa en tydligare bild av hur ägardirektivet 
påverkar investeringsprocessen i kommunalt ägda energibolag, samt vilka faktorer som är 
avgörande i beslutsprocessen. Vi har även gett en inblick i vilka beräkningsmetoder och 
beslutsunderlag som används, och hur dragkampen mellan styrelsen och ledning ser ut 
gällande investeringsbeslut.  

6.4 Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
I detta stycke vill vi komma med förslag till vidare forskning inom ämnet. Våra förslag är:  

• Ta hänsyn till styrelsens uppfattningar av investeringsprocessen. 
• Ta reda på hur investeringsprocessen ser ut hos privata och statliga energibolag. 
• Studera ägardirektivets påverkan på investeringsprocessen i andra kommunalt ägda bolag. 
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Bilaga	  1	  -‐	  Beräkningar	  
I den här bilagan redovisas uträkningarna av de valda beräkningsmetoder som redovisas i teorin.  

Investeringsberäkningsmetoder 
Här nedan förklaras de olika beräkningarna som kan tillämpas vid investeringsbedömning. 

Återbetalningsmetoden 
Återbetalningsmetoden (eng. Payback) 
 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡  𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

 

 

Nettovärdemetoden 
Även kallat NPV (eng. Net Present Value). 
 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶! +
𝐶!
1 + 𝑟

+
𝐶!
1 + 𝑟

+⋯ 

 

C0 = Investeringen 
C1 = Kassaflödet år 1 
C2 = Kassaflödet år 2 
r = ränta 
 

Internräntemetoden 

Även kallat IRR (eng. Internal Rate of Return). IRR är lika med NPV = 0 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶! +
𝐶!

1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
= 0 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶! +
𝐶!

1 + 𝐼𝑅𝑅
+

𝐶!
(1 + 𝐼𝑅𝑅)!

+⋯+
𝐶!

1 + 𝐼𝑅𝑅 ! = 0 

T = tid/år 
 
WACC 

WACC (eng. weighted average cost of capital) 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1 − 𝑇! 𝑟! 𝐷 𝑉 + 𝑟!

𝐸
𝑉 

V = Värdet av tillgångar 
E = Värdet av eget kapital 
D = Värdet av skulder 
TC = Bolagskatt 
rD = Genomsnittlig kostnad av skulder  
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Andra ekonomiska mått och beräkningar 
Här nedan förklaras de olika beräkningar som vanligen nämns i ägardirektiv och 
årsredovisningar.  

Soliditet 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡:  
𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Räntabilitet 

Räntabilitet på sysselsattkapitel/ eget kapital. 

𝑅! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! ×
𝐷
𝐸 

RE = Räntabilitet på eget kapital 
RC = Rörelserisk 
RD = Finansiell risk 
D = Räntebärande skulder 
E = Eget kapital 
  
Täckningsbidrag 

Särintäkter – särkostnader = täckningsbidrag  
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Bilaga	  2	  –	  Ägardirektiv	  Varberg	  Energi	  
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Bilaga	  3	  –	  Ägardirektiv	  Göteborg	  Energi	   	  
Göteborgs Stad 

Uppdrag	  för	  nämnder	  och	  bolag	  
Bolag	  /	  Energi	  
Ägardirektiv	  för	  Göteborg	  Energi	  AB	  -‐	  Ägardirektiv/konsortialavtal/förbundsordning	  
Gällande	  from	  2013-‐01-‐31	  
Handläggare:	  Ulf	  Högberg	  
Fastställare:	  Kommunfullmäktige	  
	  

Ägardirektiv	  för	  Göteborg	  Energi	  AB	  
 
(H 2002:24, P2002-02-28, 12 §, H 2012 nr 229, P 2013-01-31 § 19)  

Ägardirektiv för Göteborg Energi AB 
organisationsnummer 556362-6794 

Kommunala ändamålet  

Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB kunna integrera och utveckla 
energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart 
Göteborgssamhälle.  
 
Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens 
medborgare och företag.  

Bolagets uppdrag  

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. 
 
Bolaget ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden 
bedriver. Bolaget ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning. 
Bolaget ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt 
delta i processen för ett fossilt oberoende Göteborgssamhälle. 
 
Bolaget ska i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, verka för en större 
energieffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet.  

Kommunala principer  

Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs stad.  
 
För att bolaget ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta 
ägardirektiv, kan bolaget i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten 
utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att bolaget ska pröva och motivera 
utifrån stadens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att 
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen. 
 
Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i Göteborgs stads 
ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.  
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Samverkan  

Bolaget ska samverka med akademin och näringsliv samt andra aktörer. Bolaget ska 
aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis lagstiftning, direktiv och annat 
regelverk, verka för en för Göteborgs stad och bolaget önskvärd utveckling.  

Ekonomiska förutsättningar  

För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska 
bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen 
tillfredsställande soliditet. 
 
Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller 
kvalitet och pris.  
I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är 
det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av 
sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi 
och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.  

Ekologiska och sociala förutsättningar  

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som 
beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt 
uppdrag.  
 
Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt 
verka för en minskad miljöpåverkan. 
 
Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad 
energiförbrukning.  

Implementering  

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bolaget.  
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Bilaga	  4	  -‐	  Intervjufrågor	  
 

Vårt slutliga mål: På vilket sätt påverkar ägardirektiven investeringar inom förnybar energi 
för kommunalt ägda energibolag? 

 
 

Ägardirektiv 

• Hur påverkas/använder ni er av ägardirektivet? 
• Beskriv kommunikationen/relationen mellan ägare och ledning? 
• På vilket sätt styrs ni av ägardirektivet? 
• Hur påverkar därigenom ägardirektivet investeringsprocessen? 

 
 

Beräkningsmetoder 

• Vilka typer av investeringsberäkningar använder ni? 
• Beskriv gärna hur investeringsprocessen ser ut 
• Ni använder väl olika metoder till olika investeringar, eller hur ser det ut? 
• Vad har ni för avkastningskrav/ränta/kapitalkostnad/alternativkostnad? 
• Gör ni någon form för riskanalys? 
• Vilka riskanalysmetoder använder ni er av när ni ska investera?   
• Varför använder ni de metoder som ni gör? 
• Vilken metod är viktigast utav beräknings- eller riskanalysmetod? 
• Finns det givna riktlinjer att följa i kalkyleringsprocessen? 
• Hur ser ni på betydelsen av resultat och vinst vid investeringar? 

 
 

Förnybar energi 

• Har ni EU:s 20-20-20 mål i åtanke när ni ska göra investeringar? 
• Hur tänker ni kring investeringar som bidrar till hållbar utveckling? 
• Ser ledning och styrelse olika på detta? 
• Hur arbetar ni med att främja förnybar energi? 

 

 

 

Är det något du skulle vilja lägga till, med tanke på vad vi har pratat om idag? 
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