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Förord 
 

Efter flera månaders arbete är nu äntligen min kandidatuppsats, som är resultatet av tre års 

studier på Energiekonomprogrammet, färdigställd. I mitt uppsatsarbete har jag haft möjlighet 

att kombinera de två områdena som utgör utbildningens unika mix – ekonomi och energi. 

 

Ett stort tack vill jag börja med att rikta mot de respondenter som har ställt upp på intervjuer 

och investerat en del av sin tid för att jag skulle kunna slutföra mitt examensarbete. Tommy 

Eriksson, Peter Einarsson och Moshe Habagil – tack! 

 

Tack till min handledare Arne Söderbom för vägledning under arbetets gång och till 

examinator Jan-Olof Müller för värdefulla tips och synpunkter. Ett stort tack vill jag också 

säga till mina klasskamrater i ENE12 som genom opponering gett mig viktig feedback och 

hjälpt mig framåt i mitt arbete.  

 

Uppsatsen hade inte heller varit möjlig utan den enorma support som jag har fått från min 

närmsta familj det senaste halvåret. Tack för alla de timmar ni ställt upp med barnpassning 

och för de peppande ord ni har gett mig de dagar då arbetet har gått i snigelfart. 

 

Tack! 

 

 

Högskolan i Halmstad, Campus Varberg. 25 maj 2015. 

 

 

Linn Skarlöv  



Sammanfattning 
 

Risker finns vid alla typer av investeringar. Det kan vara i form av ekonomiska risker, 

miljörisker, hälsorisker, etc. Hur en verksamhet hanterar risker och vilken syn de har på risker 

är beroende av i vilket sammanhang de är verksamma i och vilken typ av investering det 

handlar om.  

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kommunala bolag resonerar när 

det gäller riskhantering vid miljöinvesteringar. Undersökningen riktar in sig mot det 

kommunalägda VA- och avloppsbolaget i Varbergs- och Falkenbergs kommun – Vatten och 

Miljö i Väst AB (VIVAB). Studien är av kvalitativ art och data har samlats in genom flera 

intervjuer med anställda på företaget. Den insamlade datan har analyserats tillsammans med 

redan befintlig och relevant teori utefter rubrikerna kommunala bolag, miljöinvestering och 

risk.  

 

En miljöinvestering är en sorts investering som i vissa fall är påtvingad på grund av statliga 

regleringar och i andra fall en frivillig satsning för framtiden av företaget. Vid genomförande 

av en miljöinvestering är långsiktighet en viktig faktor. Det tar i många fall lång tid för en 

miljöinvestering att ge avkastning. I vissa fall är en miljöinvestering endast en investering för 

miljön, som är nödvändig att genomföra, men som inte ger någon ekonomisk avkastning över 

huvud taget. I andra fall ger de ekonomisk avkastning vid sidan av de positiva 

miljöeffekterna. Det som en miljöinvestering bland annat kan bidra till är positivt PR. Detta är 

viktigt hos kommunala bolag vars största målsättning är att skapa samhällsnytta. Denna 

samhällsnytta kan vara olika saker beroende på vem som sitter vid makten i kommunen men 

den gemensamma nämnaren för samhällsnyttan är att den på något vis ökar servicen för 

invånarna i kommunen.  

 

Resultatet visar att VIVAB arbetar mot en hållbar utveckling genom att de satsar på att skapa 

en effektiv resursanvändning och att utveckla nya och effektivare tekniker för framtidens allt 

tuffare klimatförändringar. Vid riskhantering använder VIVAB en enhetlig mall för 

arbetsprocessen som används i de projekt där en riskanalys görs. Studien visar på att 

miljöinvesteringar är komplexa och ibland svårbedömda investeringar. 

 

 

 

Nyckelord: Kommunala bolag, miljöinvestering och risk.  



Abstract 
 

In all kinds of investments there are risks. For example, these risks can be of economic-, 

environmental- and social nature. How a corporation chooses to managing risk depends on in 

what context they are active in. It also depends on what kind of investment it comes down to.  

 

The purpose of this study is to describe and analyze how municipal corporations reason when 

it comes to risks connected to environmental investments. This paper is related to Vatten och 

Miljö i Väst AB (VIVAB), which is a municipal corporation that are responsible for the water 

supply and sewer systems in Varberg and Falkenberg. The study is qualitative and the data 

has been gathered through several interviews with employees at the corporation. The data has 

been analyzed together with already existent and relevant theory within the field of municipal 

corporations, environmental investment and risk. 

 

Environmental investments can be imposed by the government by using regulations or carried 

through by corporations voluntarily. One very important factor when it comes to 

environmental investments is long-term. Often, rather than rarely, it takes a long time for an 

environmental investment to generate profit for the investors. In some cases it does not 

generate economical profit at all. Instead, an environmental investment can contribute to 

create positive PR for the corporation. In municipal corporations, above all, this is very 

important because the primary goal of a municipal corporation is to generate service to its 

citizens. Depending on which political party that has got the largest power in the municipality 

the utility may vary. 

 

The result of this study shows that VIVAB is working towards a sustainable development. 

VIVAB´s work is characterized by an effective use of resources and development of new and 

improved techniques for the future. When it comes down to managing risks VIVAB uses a 

unified model in all projects that require a risk analysis. The study also proves that 

environmental investments are a complex matter. It is not uncommon that environmental 

investments have other main purposes than to generate monetary profit for the investors.  

 

 

 

Key words: Municipal corporations, environmental investment and risk.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras den problembakgrund som ligger till grund för 

problemdiskussionen och forskningsfrågan. Vidare presenteras uppsatsens syfte och 

avgränsningar. Avsnittet avslutas med en disposition som illustrerar uppsatsens uppbyggnad. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Hållbar utveckling är ett begrepp som blev känt i samband med att rapporten Vår 

gemensamma framtid (Our common future) publicerades 1987. Rapporten definierar 

begreppet hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser de behov vi har idag utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Rapporten beskriver 

relationen som finns mellan miljöförstöring och ekonomisk utveckling (Persson och Persson, 

2011). Genom rapporten öppnades ögonen upp hos privatpersoner och organisationer runt om 

i världen angående att vi måste ta hand om vår planet och hushålla med de resurser som finns. 

Rapporten innebar nytänkande och ett klargörande över att hållbar utveckling nås genom 

samarbete mellan tre skilda dimensioner – ekomiska frågor, sociala frågor och miljöfrågor 

(Ammenberg, 2012). Tjugo år efter Brundtlandrapporten kom FN med ytterligare en rapport 

om jordens miljö som fick namnet GEO-4. Enligt rapporten har för få initiativ tagits av 

världens länder när det gäller arbetet för att nå hållbar utveckling (FN-förbundet, 2007). 

 

EU:s mål för 2020 är att vi ska öka energieffektiviteten med 20 %, minska utsläppen av 

växthusgaser med 20 % samt att 20 % av den använda energin ska vara förnybar (EU-

upplysningen, 2015). Investeringar kan göras från företag och andra organsationer för att 

minska på miljöpåfrestningarna bland annat vad gäller utsläpp av växthusgaser och för att 

generera en effektivare produktion som sparar på både energi- och materialanvändning. Dessa 

parter har en stor påverkan på huruvida EU:s mål ska vara möjligt att uppnå eller inte. 

Ammenberg (2012) menar att oberoende av vad det är för typ av organisation så finns det 

några gemensamma faktorer som påverkar de flesta verksamheters miljöarbete. Exempel på 

det kan vara krav från intressenter, organisatoriska aspekter såsom företagets kultur och 

struktur samt vilka målsättningar och strategier en verksamhet har. Beroende på 

verksamhetens huvudsyfte påverkas miljön på olika sätt och miljöarbetet ter sig därför också 

annorlunda beroende på vad det är för verksamhet genom att miljö- och hållbarhetsarbetet 

fokuserar mot olika frågor (ibid).   

 

Kommuner är verksamheter som vid investeringar har stor makt därför att det ofta handlar om 

stora summor av kapital
1
 (Thomasson, 2013). De har möjligheten att ställa krav på 

exempelvis leverantörer av varor och tjänster ur ett miljömässigt perspektiv eftersom deras 

investeringar är av sådan betydande karaktär (Ammenberg, 2012). I Varbergs kommun finns 

det ett antal kommunala bolag som styrs av politiskt sammansatta styrelser. Varje bolag har 

ett eller flera ansvarsområden (Varbergs kommun, 2014a). VIVAB, som står för ”Vatten och 

Miljö i Väst AB”, ansvarar för att förse befolkningen i Varberg och Falkenberg med 

dricksvatten samt för att driften av avloppsledningar, reningsverk och avfallshanteringen på 

de bemannade avfallsstationerna är väl fungerande (Varbergs kommun, 2015a). Miljömål på 

nationell, regional och lokal nivå ligger till grund för arbetet på VIVAB (VIVAB, 2015a). 

Som ett resultat av den kommunala lagstiftningen har Varbergs kommun med en 

målbeskrivning i sin budget för 2015. Det finns fyra målformuleringar som kommunen har 

                                                           
1
 Totala omsättningen i offentliga verksamheter var närmare 600 miljarder SEK år 2010. 
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som mål att arbeta efter under åren 2013-2015. På första plats av de fyra målen ligger ”Ökat 

ansvar för miljön och klimatet”. Målet innebär att ett stort fokus ska läggas på kommunens 

hållbarhetsarbete (Varbergs kommun, 2014b). Som en del i det kommunala hållbarhetsarbetet 

kan det beslutas om investeringar för miljön och olika typer av energieffektiviseringar. I 

Varberg planeras hållbarhetsarbetet fram till 2015 ske genom att hållbart tänkande ska 

integreras i kommunens olika processer för samhällsbyggnad. Dessutom ska den egna 

verksamheten effektiviseras och den egna transportverksamheten ses över. Genom att införa 

diverse incitament vill kommunen även påverka invånarnas och verksamheternas beteende 

när det gäller miljön och hållbart ansvarstagande (ibid). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Målet med investeringar över lag är att de ska ge nytta under en lång tidsperiod, vanligtvis 

över ett år, för den eller de som har satsat kapital i investeringen (Fjertorp, 2010). 

Investeringar bygger på att man avstår från något idag med förhoppning över att få ut en 

större nytta i framtiden. Nyttan som investeringen ger kan vara både monetär och icke-

monetär precis som anskaffningsresurserna kan vara monetära eller icke-monetära i form av 

exempelvis tid (ibid). Hur bär sig ett företag åt för att bedöma om en investering bör 

genomföras? För att kunna bedöma om en investering är värd att satsas på kan ett företag 

använda sig utav olika typer av kalkyler och mått. Exempel på vanliga sådana kalkylmodeller 

är olika diskonteringsmetoder, såsom nettonuvärde och internräntemetoden. Payback-metoden 

är en annan vanlig metod som kan användas vid investeringsbedömning (Brealey, Myers och 

Allen, 2011).  

 

Vad skiljer mellan ett kommunalt bolags investeringar och ett företags investeringar? 

Kommuner är en typ av verksamhet som har möjlighet att göra stora investeringar. De har 

dock inte som slutmål att vara vinstdrivande i form av pengar som är målet i privata 

vinstdrivande organisationer (Fjertorp, 2010). Kommunens investeringar bygger snarare på att 

öka stadens attraktivitet så att nyinflyttningen ökar eller helt enkelt att öka servicen för de 

invånare som redan är bosatta i kommunen (Varbergs kommun, 2015b). Investeringar 

möjliggör att ett företag får möjligheten att expandera och förbättras. Enligt kommunallagen 

får kommuner bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och har som mål att 

allmännyttiga anläggningar eller tjänster levereras åt kommunens invånare (KL 2 kap. 7§). 

Lagen säger också att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt 

att de ska sköta sin ekonomi på ett sätt som ger en bra avkastning och därigenom leder till 

trygghet både för verksamheten och för kommunens invånare (KL 8 kap. 1-2§§). En 

ytterligare skillnad mellan privata företag och kommuner är på vilket sätt de styrs. I 

kommuner sker demokratiska processer genom kommunfullmäktige och diverse olika 

nämnder som gör att styrningen blir politisk (Thomasson, 2013). Det sker ett samspel mellan 

politikerna och tjänstemännen i kommunerna. Formellt sett är det tjänstemännen som utför de 

uppdrag som politikerna beslutar om men i verkligheten kan gränserna vara betydligt 

luddigare (Fjertorp, 2010). Kommunen har ett ansvar gentemot samhället som inte privata 

företag har eftersom de ska se till samhällets och invånarnas intressen och behov i första hand 

(Ammenberg, 2012). Kommuner är inte konkurrensutsatta på samma sätt som privata företag 

är. Kommuner har också lagstadgade uppgifter att sköta på ett annat sätt än företag och 

kommunerna är beroende av vem som sitter vid makten i och med att styrningen kan ändras 

vid maktskiften (ibid). Skillnaderna mellan kommuner och företag är följaktligen flera. 

Målsättningarna är också olika och vad som anses vara den yttersta nyttan med en investering 

skiljer sig därmed även åt (Fjertorp, 2010).  
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Nyttan som förväntas bli resultatet av en investering är förenad med osäkerhet. Olika faktorer 

kan påverka framtiden vilket gör att utfallet inte blir som man förväntat sig. Detta leder till att 

nyttan kan bli mindre än man först hoppats på när man genomförde investeringen (ibid). Det 

är skillnad på vad som kännetecknar en osäkerhet och en risk. Osäkerhet betyder att antingen 

något bra eller något dåligt kan ske i framtiden. En risk innebär däremot enbart att något 

dåligt kan inträffa (Ammenberg, 2012). I denna uppsats fokuserar jag på hanteringen av risker 

i form av hur kommunala bolag resonerar i fråga om risker vid miljöinvesteringar. Enligt 

Bekefi och Epstein (2008a) behöver risker inte nödvändigtvis vara något dåligt. Ett företag 

kan tjäna mycket på att välja att se risker som möjligheter till nya satsningar (ibid). För att 

organisationer ska kunna hålla en stark position på marknaden behöver de arbeta med 

flexibilitet och vara anpassningsbara för att lyckas följa med i marknadens svängningar. På 

detta sätt kan de då ta tillvara på de nya chanserna som uppstår på marknaden (Trigeorgis, 

2005).  

 

Infrastruktur omfattar såväl vägar och broar som avloppsledningar och vattenförsörjning med 

mera i en kommun (Fjertorp, 2010). I kommuner finns det många intressenter inblandade vid 

investeringar som alla har en egen uppfattning om hur de tycker att resurserna ska användas 

och dessa intressenter kan påverka vilka beslut politikerna i en kommun fattar. Följaktligen 

växer besluten fram i samråd mellan flera parter men hur resurserna i slutändan används och 

vad som prioriteras i kommunen är ändå till sist en politisk fråga (ibid). Finns det något 

samband mellan kommunal infrastruktur och miljöinvesteringar? Infrastruktur är en långsiktig 

resurs eftersom ledningssystemen under marken kan finnas kvar i hundratals år efter att en 

investering gjordes (Fjertorp, 2010). På samma sätt är miljöproblematiken ett långsiktigt 

problem eftersom den miljöpåverkan vi gör idag finns kvar under en lång tid framöver 

(Baumgärtner, Faber och Proops, 2002). Vad är betydelsen av begreppet miljöinvestering? En 

förklaring ges av Cortazar, Schwartz och Salinas (1998) som menar att staten genom 

regleringar och olika policys kan styra företagens investeringar i den riktning de vill med 

miljöns bästa i åtanke. Företagens uppgift blir därmed att genomföra investeringar så att deras 

verksamhet uppfyller de miljökrav som ställts upp av staten (ibid). 

 

Alla investeringar innebär någon form av risk, vissa mer och andra mindre. Fjertorp (2010) 

menar att eftersom framtiden är osäker, och investeringar i infrastruktur innebär en satsning 

för framtiden över ett långt tidsperspektiv, så finns alltid risken att projektet inte genererar den 

nytta som det var tänkt vid investeringens början. Vad som är nytta för en kommun kan också 

skilja sig från en annan beroende på kommunernas förutsättningar i form av landsbygd eller 

stad, befolkningstillväxt, tillgängliga medel, politisk styrning, etc. Vid investering i 

infrastruktur är det flera andra aspekter än enbart de ekonomiska som spelar roll. En sådan 

aspekt kan till exempel vara befolkningsutvecklingen i en kommun. Fjertorp menar vidare att 

investeringar i offentlig infrastruktur behöver vara målfokuserade så att de kan motsvara de 

behov som finns i samhället. Det är politikerna i kommunen som tar beslut om vilken nytta 

det är som de önskar uppnå med en investering, med andra ord vilket mål de vill uppnå. Ju 

längre den uppskattade perioden för användande är för en tillgång desto större blir risken att 

tillgången inte kan utnyttjas som förväntat på grund av förändrade preferenser över tiden 

(ibid). Den osäkra framtiden medför att långsiktiga investeringar alltid har någon form av 

ekonomiska risker. Så hur förhåller sig kommuner till de risker som finns i samband med 

investeringar?  
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1.3 Forskningsfråga 
 

Hur resonerar kommunala bolag angående risker vid miljöinvesteringar?  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att beskriva och analysera hur kommunala bolag resonerar kring risker vid 

miljöinvesteringar. Detta syfte uppnås genom att begreppet risk undersöks i det 

kommunalägda VA- och avloppsbolaget VIVAB. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Studien omfattar endast investeringar som görs i det kommunala bolaget VIVAB. Uppsatsen 

behandlar inte finansiella investeringar.   
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

  

Kapitel 1 
Inledning 

• I det inledande kapitlet ges en problembakgrund och 
en diskussion som mynnar ut i studiens 
forskningsfråga. Sedan redogörs för studiens syfte 
och avgränsningar. 

Kapitel 2 
Referensram 

• I referensramen förklaras de begrepp och teorier som 
är relevanta för att i slutet av uppsatsen kunna 
besvara forskningsfrågan.  

Kapitel 3 
Metod 

• I metodkapitlet ges en redogörelse över studiens 
tillvägagångssätt.  

Kapitel 4 
Empiri 

• I det fjärde kapitlet, empirikapitlet, presenteras den 
insamlade datan från intervjuer och dokument. 

Kapitel 5 
Analys 

•Analyskapitlet består av en analys där empirin 
kopplas samman med relevanta begrepp och teorier.  

Kapitel 6 
Slutsats 

• I det avslutande kapitlet diskuteras de slutsatser som 
författaren drar från studien. 
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2 Referensram 
I det här kapitlet tas det upp relevanta teorier och begrepp för studien. Avsnittet inleds med 

en sammanfattning som ska ge en förståelse över hur begreppen hänger samman, följt av 

längre förtydligande avsnitt över vart och ett av de utvalda begreppen. 

 

De viktigaste begreppen i uppsatsen är: kommunala bolag, miljöinvestering och risk. I 

referensramen har jag tagit beslutet att lägga dessa begrepp i en annan följd i jämförelse med 

resterande kapitel i uppsatsen. Kapitlet inleds med en beskrivning över begreppet ”hållbar 

utveckling” som jag anser ger en bra grund att bygga vidare referensramen på. Sedan följer 

begreppen miljöinvestering, investeringsbedömning, risk och kommunala bolag. Jag har gjort 

en skillnad på ordningsföljden av begreppen i referensramen därför att jag anser att texten får 

bäst flyt på det viset. 

 

2.1 Sammanfattning av begrepp 
 

Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov (Persson och Persson, 2011). 

Hållbar utveckling innebär ett samarbete mellan ekonomi-, miljö- och sociala frågor 

(Ammenberg, 2012). Det ekologiska fotavtrycket används för att mäta hållbar utveckling. 

Måttet visar hur stor resursförbrukning ett land har (Persson och Persson, 2011). I Sverige har 

riksdagen beslutat att miljöarbetet ska utgå från generationsmålet, miljökvalitetsmålen och 

diverse etappmål (Regeringskansliet, 2015).  

 

Baumgärtner, Faber och Proops (2002) anser att det faller sig naturligt att tänka långsiktigt när 

vi tänker på miljön. Det finns dock motsättningar mellan ekonomi och miljö på lång sikt. Vid 

långa tidsaspekter är det möjligt att få stora ekonomiska vinster genom att få kapitalet att växa 

och produktionen att öka, men det resulterar i sin tur i en kraftigare miljöpåverkan. Cortazar, 

Schwartz och Salinas (1998) menar att regleringar är ett sätt för staten att påverka företag till 

att genomföra miljöinvesteringar. 

 

Investeringsbedömning innebär att företag fattar beslut angående resurssammansättning för att 

nå så hög lönsamhet som möjligt (Olsson, 2011). Enligt Cooper et. al (2002) är investeringar 

ett av företagens viktigaste redskap för att uppnå lönsamhet. Några metoder som kan 

användas som hjälp vid investeringsbedömning är payback-metoden, NPV och 

internräntemetoden. Reala optioner är en annan metod som sätter ett betydelsefullt värde på 

möjligheten att kunna fatta ett beslut i framtiden (Bowman och Moskowitz, 2001; Amram och 

Howe, 2003).  

 

Riskhantering är en viktig del i ett företags process för investeringsbedömning (Dinu, 2012). 

De flesta projekt innefattar någon form av ekonomiska risker, miljörisker och hälsorisker 

(Ammenberg, 2012). Enligt Dinu (2012) är de viktigaste stegen vid hantering av risker att 

identifiera, analysera och åtgärda dem. Investeringar i infrastruktur påverkar samhället under 

en mycket lång tid. Vid investeringsbedömning av infrastrukturprojekt skiljer sig riskerna åt 

mellan kommuner eftersom olika kommuner har varierande förutsättningar beroende på 

vilken befolkningsutveckling de har (Fjertorp, 2010). Risker gällande investering i 

infrastruktur kan enligt Craciun (2011) delas in i tre riskkategorier: direkta risker, 

makroekonomiska risker och politiska risker. 
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Marknadsmisslyckanden, naturliga monopol och politiska beslut ligger till grund för varför 

vissa bolag drivs i offentlig regi istället för privat (Thomasson, 2013). Kommunal 

infrastruktur faller in under kategorin naturligt monopol. Den största skillnaden mellan 

kommunala och privata bolag är dess mål. För privata bolag fokuseras vinst i form av pengar 

och i kommunala bolag är målet samhällsnytta. Styrningen av och målsättningen i ett 

kommunalt bolag är beroende av vilka det är som har makten i kommunfullmäktige efter 

avslutat val (ibid). 

 

2.2 Hållbar utveckling 
 

Vi människor lever över våra tillgångar när det handlar om jordens resurser. Det skulle krävas 

två extra jordklot upptill det vi har för att täcka upp vår konsumtion av naturens resurser 

(Moffatt, 2000). 1987 presenterade FN-kommissionen World Conference on Economic 

Development sin rapport “Vår gemensamma framtid” (“Our common future”). 

Kommissionen leddes av Gro Harlem Brundtland och rapporten kom senare att bli känd under 

namnet Brundtlandrapporten. Rapporten kom att definiera vad uttrycket hållbar utveckling 

innebär – att vi ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillgodose sina behov (Persson och Persson, 2011). Brundtlandkommissionen 

bedömde att ekonomisk tillväxt alltid kommer påverka miljön negativt eftersom tillväxt 

innebär ett högre tryck på naturens resurser (Pihl, 2014). 

 

 

 
Figur 2.1 De tre aspekterna av hållbar utveckling. Källa: Ammenberg (2012). 

 

Begreppet hållbar utveckling innefattar tre aspekter – ekonomifrågor, miljöfrågor och sociala 

frågor (se figur 2.1). Det krävs att dessa tre sidor i sig själva når hållbar utveckling för att de 

tillsammans ska kunna bidra till en hållbar utveckling sett ur ett helhetsperspektiv 

(Ammenberg, 2012).  Även om det krävs ett samarbete mellan de tre sidorna är det den 

miljömässiga sidan som sätter ramarna. Om inte det ekologiska systemet är hållbart på sikt 

spelar det mindre roll om det ekonomiska eller sociala systemet är hållbart (ibid). 

Miljöaspekten ser till miljöproblem på lång sikt. Miljöproblem har funnits sedan lång tid 

tillbaka och de påverkar miljön under lång tid framöver (Baumgärtner, Faber och Proops, 

2002). Enligt Ammenberg (2012) innefattar den ekonomiska sidan att stabilitet och 

långsiktighet ska skapas i de ekonomiska systemen som finns i världen. Slutligen har den 
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sociala sidan fokus på människan. God hälsa, utbildnings- och arbetsmöjligheter och kultur är 

några områden som innefattas i begreppet social hållbarhet (ibid).  

 

Ett mått som används för att mäta om människan bidrar till hållbar utveckling är det 

ekologiska fotavtrycket. Enligt Persson och Persson (2011) förklarar måttet människans 

påverkan på miljön genom att visa hur stora mängder av resurser som förbrukas i olika delar 

av världen. Det ekologiska fotavtrycket ger en bestämd yta som resultat. Denna yta 

representerar hur mycket som krävs för att täcka upp resursförbrukningen i världens länder. I 

fotavtrycket räknas det även in hantering av avfall och utsläpp till mark, luft och vatten (ibid). 

Moffatt (2000) menar att det finns ett antal svagheter med det ekologiska fotavtrycket som 

mått för hållbar utveckling. Framförallt anser Moffatt att måttet egentligen inte är något annat 

än ett sätt att skapa uppmärksamhet angående de miljöproblemen som finns. Det ekologiska 

fotavtrycket tar inte hänsyn till teknologisk utveckling, de vattenresurser som finns i havet 

samt under jorden och måttet ger heller inga föreskrifter om mål (ibid).  

 

Sveriges riksdag fattade 2010 beslut angående Sveriges fortsatta miljöarbete och miljömål 

(Regeringskansliet, 2015). Arbetet är uppbyggt kring ett övergripande generationsmål samt 

diverse etappmål och miljökvalitetsmål. Generationsmålet ska se till så att de stora 

miljöproblemen ska vara lösta när samhället lämnas över till nästkommande generation. 

Miljökvalitetsmålen redogör för vilket resultat det svenska miljöarbetet önskas leda till och 

etappmålen är en guide på vägen för att det ska vara möjligt att uppnå generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen (ibid). Den svenska miljölagstiftningen består av miljöbalken. 

Huvudsyftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och 

kommande generationer ska kunna garanteras en bra miljö (Miljöbalken 1 kap. 1§). Det ligger 

på de lämpliga myndigheternas och kommunernas ansvar att beslutade miljökvalitetsnormer 

följs (Miljöbalken 5 kap. 8§). I Varbergs kommun är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

tillsynsmyndighet över att kommunen, företag och privatpersoner arbetar utefter de 

regleringar som staten har satt upp när det kommer till hälsa, livsmedel och miljö (Varbergs 

kommun, 2015c). 

 

2.3 Miljöinvestering 
 

Baumgärtner, Faber och Proops (2002) anser att det faller sig naturligt att tänka långsiktigt när 

det gäller miljön eftersom många av dagens miljöproblem går långt tillbaka i tiden. Samtidigt 

kommer de även att påverka vår planet under en lång tid framöver. Vidare menar 

Baumgärtner, Faber och Proops att det finns motsättningar mellan ekonomi och miljö på lång 

sikt. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det vid långsiktiga investeringar möjlighet att få 

kapitalet att växa snabbt och att öka produktionen successivt över tid. Motsatsen blir i sin tur 

att en ökad produktion leder till en större belastning på miljön (ibid). En av anledningarna till 

att ett företag kan behöva göra miljöinvesteringar är att staten inför regleringar (Cortazar, 

Schwartz och Salinas, 1998). Vid investeringar i nya tekniker kan det krävas stora 

ekonomiska åtaganden från företagens sida. Detta beror på att investeringar i ny teknik i 

många fall leder till ökade driftkostnader. Istället för att genomföra en miljöinvestering finns 

det därför de företag som väljer att betala en straffavgift för de utsläpp som överstiger 

regleringens gränsvärde (ibid).  

 

Bekefi och Epstein (2008a) menar att skillnaden mellan en risk och en möjlighet inte behöver 

vara så stor när det gäller miljömässiga- och sociala aspekter. De är ”olika sidor av samma 

mynt”. Genom att identifiera risker tidigt menar de att det istället går att göra dem till 
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lönsamma möjligheter som är värda att satsas på. Det finns de företag som enbart ser en 

miljöinvestering som ett nödvändigt ont som de blir tvungna att genomföra på grund av 

statliga regleringar. Men så finns det även de företag som ser en miljöinvestering som en 

investering som ger avkastning över en längre tid. Avkastningen kan realiseras i form av 

förbättrade processer och högre kvalitet i produktionen, ökad effektivitet, positiv PR och 

därigenom ett förbättrat rykte på marknaden samt en ökad lönsamhet. Sänkt risk kan också bli 

en effekt av en genomförd miljöinvestering (ibid). Cortazar, Schwartz och Salinas (1998) 

menar att ett alternativ till att göra en miljöinvestering kan vara att minska ner produktionen 

så att utsläppsnivån sjunker och det på sådant sätt går att uppnå ställda lagkrav. 

 

2.4 Investeringsbedömning 
 

Enligt Olsson (2011) kan ett företags beslut delas in i två olika frågeställningar: ”hur utnyttjas 

resurser på bästa sätt?” och ”vilka förändringar av resurssammansättningen krävs för att 

maximera företagets framtida lönsamhet?”. Den första frågan kännetecknas av kortsiktiga 

beslut och att sammansättningen av resurser som företaget har är given. Den andra frågan å 

sin sida kännetecknas av beslut på längre sikt och berör vilka resurser som företaget bör 

anskaffa – med andra ord vilka investeringar som företaget bör genomföra (ibid). En 

investering innebär att en ström av in- och utbetalningar sker. Alla in- och utbetalningar som 

kan kopplas till tillgången innefattas av investeringen (Fjertorp, 2010). Cooper et. al. (2002) 

menar att investeringsbedömning är ett av de viktigaste verktygen som ett företag har för att 

uppnå lönsamhet, men det finns några viktiga punkter att fundera över innan ett beslut fattas. 

För det första kräver investeringar ofta stora mängder kapital och en stor del i arbetet med 

investeringsbedömningen är därför att besluta hur projektet ska finansieras. Investeringar 

sträcker sig även i många fall över längre tidshorisonter vilket är något som företag också 

måste ta hänsyn till vid beslutsfattandet. En mycket viktig aspekt är när i tiden investeringen 

görs eftersom räntan på marknaden har stor inverkan på kostnaden för kapitalet (ibid). 

Craciun (2011) menar att ett investeringsprojekt bör hållas åtskilt från andra 

investeringsprojekt så att det blir bedömt enbart efter sina egna förväntade prestationer i form 

av inkommande kassaflöden. Vid investeringar i infrastruktur måste andra aspekter också tas 

hänsyn till vid bedömning av ett projekt eftersom infrastruktur är en samhällelig 

angelägenhet. En offentlig investering löper större risk att påverkas av politiska beslut och 

samhället i övrigt än andra investeringsprojekt, vilket bör tas med i bedömningen av projektet 

(ibid).  

 

Enligt Fjertorp (2010) består investeringsprocessen vanligtvis av två faser: planering och 

genomförande. Dessa faser kan därefter delas in i flera mindre steg. Planeringsfasen 

innehåller stegen: precisering av mål, val av mått för att uppfylla målet, sökande och 

precisering av handlingsalternativ, kartläggning av konsekvenserna för handlingsalternativen, 

värdering av dessa konsekvenser och slutligen beslut. Om beslutet blir positivt för 

genomförande så verkställs beslutet och sedan görs till sist en utvärdering (ibid). Cooper et. 

al. (2002) menar att beslutsfattare ibland glömmer av att ta hänsyn till att marknader förändras 

både med och utan en investerings genomförande. Det är därför viktigt att noggranna 

reflektioner görs över hur marknaden förväntas se ut om investeringen genomförs och likväl 

hur den förväntas se ut om investeringen inte genomförs (ibid).  

 

Nedan följer en kort genomgång av några vanliga metoder som används vid 

investeringsbedömning. 
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2.4.1 Payback-metoden 
 

Payback-metoden visar hur lång tid det tar att få tillbaka de satsade pengarna vid en 

investering. Om en investering är lönsam eller inte beror på om den framräknade tidsperioden 

är längre eller kortare än en redan i förväg bestämd återbetalningstid som företaget accepterar. 

Den investering som har den kortaste återbetalningstiden anses vara den bästa (Olsson, 2011).  

 

 
Grundinvestering

Årligt inbetalningsöverskott
 = Tid 

 

Formel 2.1 Payback-metoden. 

 

 

Payback-metoden är en vanligt förekommande metod hos företag för att bedöma om en 

investering är lockande nog att genomföra eller inte (Yard, 2000; Grinyer och Green, 2003). 

Metoden fokuserar på inkommande kassaflöden på kort sikt (Cooper et al., 2002). Yard 

(2000) menar att användningen av metoden som ensamt beslutsunderlag har minskat under de 

senaste åren men att metoden fortfarande används flitigt som ett komplement till andra 

diskonterande metoder såsom exempelvis internränte- och nettonuvärdemetoden. Payback-

metodens primära svagheter är att den inte tar hänsyn till pengars tidsperspektiv samt att den 

inte omfattar kassaflöden som uppstår efter återbetalningstidens slut (ibid). Cooper et al. 

(2002) menar även att det är en svaghet att metoden inte tar hänsyn till en investerings storlek. 

Fördelarna med payback-metoden är att den är enkel att räkna med och förstå sig på samt att 

den ger en bra överblick över hur snabbt en investering ger tillbaka det investerade kapitalet 

(ibid). Enligt Yard (2000) används payback-metoden i många fall som en första metod för att 

sålla bland investeringsmöjligheterna och sedan använder företag mer avancerade metoder på 

de återstående projekten som klarat gallringen.  

 

2.4.2 Nettonuvärdemetoden 
 

Vid nettonuvärdemetoden räknas alla framtida inbetalningsöverskott om till nuvärde med 

hjälp av en diskonteringsränta (Olsson, 2011). Nettonuvärdet (NPV) är skillnaden mellan 

inbetalningsöverskottens nuvärde och investeringskostnaden. En investering bör accepteras 

om NPV är positivt och bör avfärdas om NPV är negativt (Cooper et. al., 2002).  

 

 

NPV = C0 + 
𝐶1

1+𝑟
 + 

𝐶2

(1+𝑟)2 + … + 
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡 + 
𝑅

(1+𝑟)𝑡 

 

Formel 2.2 Nettonuvärdemetoden. 

 
Formelbeteckning  

C0 Grundinvestering 

r Kalkylränta 

Cx Inbetalningsöverskott år x 

R Restvärde 

t Ekonomisk livslängd 

Källa: Olsson, 2011. 
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Enligt Brealey, Myers och Allen (2011) finns det flera fördelar med NPV. Metoden visar att 

en krona är värd mer idag än vad den är i morgon eftersom vi kan investera kronan idag och 

sedan få ränta på den. NPV beror endast av framtida kassaflöden och alternativkostnaden 

vilket ger tillförlitligare resultat än om mänskliga preferenser även blandas in i värderingen. 

Slutligen menar Brealey, Myers och Allen att en fördel är att det går att addera ihop flera 

NPV eftersom de är diskonterade till nuvärdet. Enligt Cooper et. al., (2002) finns det de 

chefer som inte vill använda sig av nettonuvärdemetoden därför att de anser att metoden 

förlitar sig på inbetalningsöverskott som förväntas ske i en framtid som är belägen alltför 

långt fram i tiden. Kritiken ligger i att kalkylerna bygger på för mycket osäkerhet (ibid). 

Feinstein och Lander (2002) menar att flexibilitet har ett värde som bör beaktas vid 

investeringsbedömning för att inte ett projekt ska undervärderas. Nettonuvärdemetoden 

missar att ta hänsyn till flexibilitet om inte diskonteringsräntan justeras för just detta ändamål 

(ibid). Diskonterade metoder ger en förutbestämd strategi att följa från start till mål (Amram 

och Howe, 2002). Under tiden projektet fortlöper ändras marknadens förutsättningar vilket 

leder till att strategin kan behöva förändras under projektets löptid för att det ska vara så 

lönsamt som möjligt för företaget (ibid). En metod som kan användas som komplement till 

diskonterande metoder och som tar hänsyn till flexibilitetens värde är reala optioner (se 

avsnitt 2.4.4). 

 

2.4.3 Internräntemetoden 
 

Internräntan är den årliga avkastning som en investerare förväntas få på det satsade kapitalet. 

Kalkylräntan är företagsledningens krav på avkastning. En hög kalkylränta ger ett lågt 

nuvärde och tvärtom. Vid beräkning av internräntan söks räntesatsen som ger NPV = 0. Det 

visar investeringens förmåga till avkastning (Olsson, 2011). 

 

 

NPV = C0 = 
𝐶1

1+𝐼𝑅𝑅
 + 

𝐶2

(1+𝐼𝑅𝑅)2 + … + 
𝐶𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 = 0 

 

Formel 2.3 Internräntemetoden. 

 
Formelbeteckning  

C0 Grundinvestering 

Cx Inbetalningsöverskott år x 

IRR Diskonteringsränta 

t Ekonomisk livslängd 

Källa: Brealey, Myers och Allen, 2011. 

 

 

Beslutsregeln för Internräntemetoden är att acceptera de projekt där kostnaden för kapital är 

lägre än IRR. Om IRR är större än kostnaden för kapital betyder det att NPV är positivt och 

projektet bör då accepteras (Brealey, Myers och Allen, 2011). Det finns fyra svagheter med 

metoden att vara uppmärksam på: 

 

1. Låna eller låna ut kapital: Alla kassaflöden har inte nettonuvärden som minskar om 

räntan höjs. När du lånar pengar vill du ha en låg ränta och när du lånar ut pengar vill 

du ha en hög ränta. Vid projekt där du först får positiva kassaflöden i form av lånade 

pengar och sedan negativa kassaflöden kan NPV stiga samtidigt som räntan stiger.  
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2. Flera IRR: Om kassaflödena ändras på grund av förändrade avkastningar kan detta 

leda till flera IRR. 

3. Lika projekt: När företag behöver välja mellan projekt som är lika varandra kan IRR 

vara missvisande över vilket som är det bästa alternativet.  

4. Flera alternativkostnader: På kort och lång sikt kan alternativkostnaden skilja sig åt. 

Vid flera alternativkostnader behöver du göra komplexa uträkningar för att få fram 

rättvisande svar vilket gör att internräntemetoden i dessa fall inte är en bra metod att 

använda (ibid).  

 

En ytterligare svaghet som Cooper et. al. (2002) påpekar angående metoden är att IRR inte tar 

hänsyn till ett projekts storlek. Projekt med höga IRR är ofta kortsiktiga och kräver en liten 

grundinvestering (Brealey, Myers och Allen, 2011). Dessa projekt är dessvärre inte de som 

bringar in de stora vinsterna till ett företag. Sina svagheter till trots är ändå IRR en välanvänd 

metod i praktiken (ibid). 

 

2.4.4 Reala optioner 
 

Reala optioner används med fördel i företag som är verksamma på marknader som 

kännetecknas av hög osäkerhet och som förändras snabbt (Trigeorgis, 2005). Metoden har 

som mål att ge största möjliga avkastning på investeringar med hög risk (Amram och 

Kulatilaka, 1999). Reala optioner är en metod som ger företag möjligheten att skjuta beslut på 

framtiden så att de kan hålla sig flexibla i förhållande till marknadens förändringar (ibid). 

Enligt Bowman och Moskowitz (2001) baseras metoden på teorin att det i alla typer av 

projekt finns en underliggande osäkerhet. Det kan till exempel vara materialpriser eller 

resultatet av ett forskningsprojekt. Dessa osäkerheter försvinner mer och mer ju längre in i 

framtiden vi befinner oss (ibid). Amram och Howe (2003) likväl som Bowman och 

Moskowitz (2001) menar att det inte finns någon av de mer välkända metoderna (NPV, 

payback-metoden m.fl.) som tar hänsyn till värdet av att kunna fatta beslut i framtiden på det 

sätt som reala optioner gör.  

 

Enligt Brealey, Myers och Allen (2011) finns det fyra huvudtyper av reala optioner:  

 

1. Expandera 

2. Vänta och se 

3. Minska ner eller överge 

4. Ändra produktionen 

 

Även om ett projekt har ett positivt NPV betyder inte det att företaget måste ta sig an 

investeringen direkt. Genom att vänta och se hur marknaden utvecklar sig går det att försöka 

hitta det bästa tillfället att göra investeringen för att få så bra avkastning på den som möjligt 

(Brealey, Myers och Allen, 2011). Lika viktigt som det är att kunna expandera om marknaden 

blir bättre än förväntat är det att ha möjligheten att överge, eller åtminstone minska ner, ett 

projekt som går sämre än förväntat. Om ett projekt läggs ner för alltid har företaget möjlighet 

att sälja av tillgångarna, exempelvis maskiner eller mark, för att täcka en del av sina kostnader 

med restvärdet (ibid). Trigeorgis (2005) menar att företag, genom att byta input i 

produktionen, har möjlighet att använda sig utav den input som är billigast vid olika 

tidsperioder. Detta skapar flexibilitet för företaget. Om ett företag ändrar input kan de också 

få ut en annan typ av output vilket gör att de kan styra sin produktion till att producera den 

mix som marknaden efterfrågar under en specifik tidsperiod. Denna typ av flexibilitet i 

produktionen kan fås på flera olika sätt – dels genom att företaget har ett stort kontaktnät med 
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flera olika leverantörer men även via teknologiska förändringar (ibid). Amram och Howe 

(2003) menar att de vanligaste optionerna ett företag använder är antingen att utöka ett projekt 

och satsa mer pengar på det om det går bra eller överge ett projekt som går dåligt.  

 

2.5 Risk 
 

Riskhantering är en mycket viktig del i ett företags investeringsbedömning och planering för 

framtiden (Dinu, 2012). Risker innebär att något möjligen inträffar, som inte är önskvärt 

(Ammenberg, 2012). Vad som betecknas som en risk eller inte och hur en risk värdesätts 

varierar. Det beror på att vi människor värdesätter skilda ting på olika sätt vilket är ett resultat 

av våra subjektiva erfarenheter och riskbenägenheter. Vid projekt finns det bland annat 

ekonomiska risker, miljörisker och hälsorisker att reflektera över och ta hänsyn till (ibid). När 

det rör Sveriges kommuner menar Fjertorp (2010) att villkoren ständigt förändras. En viktig 

faktor för tillväxt är befolkningsökning. I vissa kommuner sker stor inflyttning medan det i 

andra kommuner blir färre och färre invånare. Infrastruktur är en långsiktig resurs som efter 

investeringen är gjord ligger där den ligger. Befolkningen i en kommun kan, till skillnad från 

infrastrukturen, flytta någon annanstans relativt snabbt. Beroende på vilka förutsättningar en 

kommun har är risken för utebliven nytta av en investering i infrastrukturen varierande för 

kommun till kommun (ibid). Craciun (2011) menar att det finns en mängd risker som projekt 

gällande investeringar i infrastruktur är utsatta för och Craciun anser att Yescombes indelning 

i tre riskkategorier är den mest realistiska varianten av kategorisering. De tre kategorierna av 

risker för infrastrukturprojekt är: 

 

1.  Direkta risker. Dessa risker är direkt knutna till projektet och marknaden som 

företaget är verksam på i form av risker med leverantörer, kunder, miljö, samhället, 

etc. 

2. Makroekonomiska risker. Detta är risker som består av externa faktorer som inte 

företag kan påverka eller kontrollera själva. Exempelvis inflation och räntenivåer. 

3. Politiska risker. Dessa risker relateras till statliga regleringar (ibid). 

 

Till de tre riskkategorierna kan en fjärde riskkategori läggas till: risk med finansiering. Denna 

risk innebär att ett projekt kanske inte blir finansierat vilket kan leda till att både bra och 

nödvändiga projekt inte blir genomförda (ibid). Ammenberg (2012) menar att människors 

individuella riskbenägenhet varierar och lägger grunden för hur risker hanteras på 

samhällsnivå. Vid riskhantering finns det några olika faser, eller steg, att gå igenom. De 

viktigaste faserna i riskhanteringen är enligt Dinu (2012) att identifiera riskerna, analysera 

dem och slutligen åtgärda dem. Att identifiera risker är det viktigaste steget eftersom det inte 

går att göra något åt riskerna när de inträffar om inte förberedelse över att de möjligen kan 

inträffa har gjorts på förhand (ibid). Ammenberg (2012) menar även att det är av stor 

betydelse att analysera riskerna för att veta hur stor sannolikhet det är att de kommer att 

inträffa och vad konsekvenserna av händelsen i så fall blir. Det är även viktigt att analysera 

hur stor nytta ett projekt ger. En stor nytta kan väga upp mot en lite större risk att något som 

inte är önskvärt kan inträffa (ibid). Bekefi och Epstein (2008b) menar att företag i många fall 

ignorerar risker som berör miljön, politik och andra sociala aspekter på grund av att dessa 

risker är svåra att beräkna och värdera. Vid investeringsbedömning tas hänsyn till risker som 

går att sätta ett värde på och därför förbises dessa typer av risker trots att de kan ha en stor 

inverkan på ett projekt i slutändan (ibid). Tappat förtroende hos kunder och dåligt rykte på 

marknaden blir det högsta priset som ett företag får betala om de bortser från miljömässig-, 

social- och politisk risk vid investeringsbedömning (ibid).  
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Riskhanteringen hos företag kan se olika ut men enligt Ammenberg (2012) finns det en 

generell arbetsprocess som består av fem steg (se figur 2.2). 

 

 

Figur 2.2 Illustration av process vid riskhantering. Källa: Ammenberg (2012). 

  

 

Riskhanteringens första steg mål och avgränsning innebär att syftet med processen förklaras 

samt vilken typ av risk som innefattas i riskanalysen (Ammenberg, 2012). Riskidentifiering 

innebär att de risker som skulle kunna inträffa i och med att ett projekt genomförs urskiljs. 

Genom att uppmärksamma orsak-verkan-samband och studera andra verksamheters liknande 

projekt tänker ett företag inte för smalt och missar förhoppningsvis inte viktiga risker som 

skulle kunna ha stor påverkan på det egna projektet (ibid). Enligt Dinu (2012) finns det flera 

metoder att använda vid identifieringen av risker såsom brainstorming, flödesscheman, 

SWOT-analyser och olika riskundersökningar eller riskenkäter. Vilken metod som används är 

beroende av vilken bransch det handlar om (ibid). Vid riskuppskattning värdesätts 

sannolikheten att en viss risk ska inträffa och de efterföljande konsekvenserna (Ammenberg, 

2012). Riskuppskattningen ligger till grund för nästa steg – riskvärderingen. I detta fjärde steg 

bedöms vilken prioriteringsordning riskerna har. Olika typer av riskmatriser är vanligt 

förekommande för att ge en bild över de olika riskernas påverkan. Det sista och femte steget i 

modellen är åtgärder. Här samlas all information från de tidigare stegen om varje risk så att 

beslut kan tas i fråga om vilka åtgärder som är aktuella för att minska, förebygga eller helt 

eliminera de identifierade riskerna (ibid). 

 

2.6 Kommunala bolag 
 

Ett av syftena med att bolagisera offentlig verksamhet är att det offentliga bolaget ska existera 

i en situation som liknar den situation som privata bolag är verksamma i (Thomasson, 2013). 

Offentliga verksamheter styrs av politiska nämnder och en förvaltningschef medan bolag styrs 

av en styrelse och vd. 2010 ägdes större delen av de offentliga bolagen i Sverige av landets 

kommuner, ensamma eller flera kommuner tillsammans (ibid). Det finns flera anledningar till 

varför ett bolag drivs i offentlig regi i stället för privat: 

 

1. Marknadsmisslyckanden. Dessa uppkommer när produkter eller tjänster inte är 

lönsamma att producera och tillhandahålla på marknaden. Marknadsmisslyckanden 

uppstår också när monopolsituationer uppkommer. 

2. Naturliga monopol har sitt ursprung i situationer där konkurrens inte är möjligt eller 

helt enkelt inte är lönsamt. Kommunal infrastruktur faller in under denna kategori. Det 

vore inte lönsamt att ha parallella ledningsnät bara för att flera aktörer ska finnas på 

marknaden. Istället är det de kommunala bolagen som tillhandahåller 

infrastrukturtjänster till samhället. Det är även ur hälso- och miljösynpunkt som 

kommunerna i Sverige har hand om infrastrukturen när det kommer till VA- och 

avloppsledningar. 

Mål och 
avgränsning 

Riskidentifiering Riskuppskattning Riskvärdering Åtgärder 
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3. Politiska beslut. En del tjänster som samhället behöver är så viktiga att det behöver 

säkerställas att de alltid kan levereras. Därför sköts de i offentlig regi istället för privat 

(ibid). 

 

Thomasson (2013) likväl som Fjertorp (2010) menar att offentligt ägda bolag är skapade 

utifrån samhällets intressen, för att se till att samhällets behov uppfylls, och det är tillika 

kommunala bolags främsta syfte – att generera samhällsnytta. Detta är en av de stora 

skillnaderna mellan offentligt ägda och privatägda bolag eftersom privatägda bolags främsta 

syfte är att generera vinst (ibid). I kommunala bolag ska självkostnadsprincipen gälla, vilket 

betyder att ett högre pris än vad det kostar att producera en tjänst eller vara inte får tas ut för 

den (Thomasson, 2013). Att kommuner äger aktiebolag som är uppbyggda med grunden i ett 

vinstintresse men samtidigt lyder under kommunallagens regler där vinstintresset inte är 

huvudprioritet skapar en kontrast mellan å ena sidan affärsmässighet och andra sidan 

demokrati. Bolagen kallas på grund av detta för hybrider (ibid). Detta leder i sin tur till att 

kommunalt ägda bolags intressenter ser på bolaget på olika sätt. Vissa ser på det med ett 

affärsmässigt perspektiv och att företaget bör handla därefter. Andra intressenter har ett 

samhälleligt perspektiv, exempelvis kommuninvånarna, över vilka åtaganden bolaget har för 

kommunen och dess invånare och vilket ansvar de bör ta utifrån det perspektivet. Offentliga 

bolag har höga förväntningar på sig från intressenter och de förväntas att föregå med gott 

exempel (ibid). En ytterligare skillnad mellan kommunala bolag och privata bolag är att 

kommunala bolag måste vända sig mot alla medborgare i kommunen enligt 

likställighetsprincipen (KL 2 kap. 2§). Vem som sedan blir kund eller inte hos ett kommunalt 

bolag är upp till medborgarna själva att avgöra. Kommunen får inte särbehandla eller utesluta 

någon medborgare i kommunen från konsumtion av en vara eller tjänst som kommunen 

tillhandahåller. Ett privat bolag däremot kan välja vilka av sina potentiella kunder de vill rikta 

sig mot (Thomasson, 2013). Kommuner är enligt lag tvingade att tillhandahålla tjänster som 

staten beslutat om (Knutsson et. al., 2008).  

 

Thomasson (2013) menar att det finns många människor som anser att offentligt ägda bolag är 

komplexa och tvetydiga. Kommuner får agera ägare och beställare samtidigt som kommunens 

invånare blir kunder. Förhållandet mellan intressenterna och verksamheterna förändras när 

offentlig verksamhet görs om till bolag. Vidare menar Thomasson att det finns en 

kombination mellan samhällsnytta och kommersiella målsättningar som är svår att hantera. 

Att offentlig verksamhet drivs i bolagsform är i sig ett komplext problem eftersom 

bolagsformen i grunden hör samman med vinstsyften. Den offentliga styrningen kan också 

ändras efter val vilket leder till en viss osäkerhet. Synen på ett offentligt bolag kan ändras i 

och med politiska förändringar och nya ståndpunkter (ibid). Styrelsemedlemmarna i 

kommunalägda bolag är valda av politikerna som styr i respektive kommun. Det är vanligt att 

det är folkvalda personer som blir valda till styrelsemedlemmar, men det är inget krav. 

Normalt är det den politiska tillhörigheten och mandatfördelningen i kommunfullmäktige 

efter ett avslutat val som styr styrelsens uppbyggnad. Styrelsemedlemmarna väljs normalt för 

en period på fyra år (ibid). 

 

Målsättningen i kommunal verksamhet är att skapa nytta för samhällsinvånarna, inte att 

generera så hög vinst som möjligt (Fjertorp, 2010; Thomasson, 2013). Vinst i form av pengar 

är dock en nödvändighet även för kommuner för att de ska kunna uppnå samhällsnytta. 

Pengarna är helt enkelt en förutsättning för att verksamheterna ska kunna bedrivas (Fjertorp, 

2010). Precis som i andra verksamheter har kommuner mål på olika nivåer. Dessa måste 

brytas ned och göras konkreta genom att dela upp dem i olika delmål och etapper. Styrverktyg 

av olika slag används för att uppnå gemensamma mål men Fjertorp menar också att 
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kommuner saknar ett homogent mål som investeringsverksamheterna kan kopplas samman 

med. Det generella målet med att göra en investering är att det ska skapa någon form av nytta 

som sträcker sig över en längre tidsperiod. I kommuner är nyttan vanligtvis olika former av 

service till kommunens invånare (ibid).  

 

Målen i icke-vinstdrivande organisationer karakteriseras av tre faktorer: 

 

1. målen är ofta otydliga, 

2. det är svårt att mäta prestationen eftersom själva slutmålet inte är finansiell vinst, och 

3. förhållandet mellan kostnad och nytta är svårbedömt (ibid). 

 

2.6.1 Kommunallagen 
 

Bolag som ägs av kommuner och landsting är styrda av kommunallagen (Thomasson, 2013; 

Knutsson et. al., 2008). Kommunallagen har sin grund i regeringsformen (SKL, 2015). I 

kommuner är det politiskt folkvalda församlingar, kallade kommunfullmäktige, som fattar 

besluten (Bohlin och Warnling-Nerep, 2007). Den kommunallag som gäller idag har funnits i 

den svenska lagstiftningen sedan 1991. Lagen omfattar bland annat vilka befogenheter en 

kommun har, hur organisationen och verksamheten ska vara uppbyggd och hur den 

ekonomiska förvaltningen ska skötas. Enligt kommunallagen får kommunerna ha hand om de 

angelägenheter av allmänt intresse som berör kommunens geografiska område (KL 2 kap. 

1§). Kommunallagen säger också att kommuner får bedriva näringsverksamhet om den utförs 

utan vinstsyfte (KL 2 kap. 7§). De ekonomiska medlen ska förvaltas på så sätt att de kan ge en 

bra avkastning och betryggande säkerhet (KL 8 kap. 2§). Den kommunala lagstiftningen 

utgörs av en kombination mellan kommunallagen och annan stödjande lagstiftning 

(Regeringskansliet, 2011).  

 

Kommuner ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget över det kommande året 

(KL 8 kap. 4§). Budgeten ska, utöver en detaljerad finansiell budget, innehålla en redogörelse 

över verksamhetens mål och riktlinjer (Varbergs kommun, 2014b). I budgeten för 2015 har 

kommunfullmäktige i Varberg beslutat om fyra prioriterade mål som de ska arbeta och sträva 

efter att uppnå. Överst på listan står ”ökat ansvar för miljön och klimatet”. Genom tre 

inriktningar ska Varbergs kommun arbeta för en mer hållbar miljö. För det första ska klimat- 

och miljöfrågor vara integrerade i samhällsutvecklingen, för det andra ska miljöansvaret i 

kommunens verksamhet inriktas mot att genomföra miljövänligare transporter och 

energieffektiviseringar och för det tredje ska incitament införas som gör att medborgarna och 

företagen i kommunen ska vilja vara mer miljövänliga (ibid). 

 

2.6.2 Arbetsmiljölagen 
 

Den svenska lag som reglerar arbetsmiljö benämns arbetsmiljölagen. Lagen gäller för alla 

verksamheter där anställda utför jobb för en arbetsgivares räkning. Syftet är att förebygga 

ohälsa och att olycksfall ska ske på arbetsplatsen (AML 1 kap. 1§). Enligt arbetsmiljölagen 

ska arbetsmiljön vara tillfredsställande i förhållande till den tekniska och sociala utveckling 

som sker i samhället (AML 2 kap. 1§). Arbetsmiljön ska vara på en acceptabel nivå när det 

gäller kraftiga ljud, ljus eller andra störningar för de anställda och säkerhetsåtgärder ska vidtas 

när det handlar om arbete som kan innebära explosionsrisk, rasrisk, brandrisk och liknande 

(AML 2 kap. 4§). 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de vetenskapliga metodval som har gjorts i studien 

för att du som läsare kritiskt ska kunna granska studiens tillvägsgångssätt och finna 

förståelse över de val som gjorts under arbetsprocessen.  

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie med en induktiv forskningsansats. Jag har antagit ett 

hermeneutiskt synsätt. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är hermeneutik ett vetenskapligt synsätt där fokus läggs på 

att studera och tolka mänskliga beteenden för att söka och slutligen nå förståelse över hur 

världen fungerar. Hartman (2004) menar att förståelse söks genom tolkning av människors 

subjektiva världsbilder. Motsatsen till hermeneutik är positivism som sammankopplas med ett 

objektivt synsätt (Patel och Davidson, 2003). Ett hermeneutiskt synsätt baseras på att 

människor uppfattar världen olika. Utefter människors skilda erfarenheter och kunskaper blir 

uppfattningen av världen subjektiv och forskarens uppgift blir därmed att tolka dessa 

uppfattningar för att komma fram till en slags förståelse över hur världen fungerar (Hartman, 

2004). Patel och Davidson (2003) menar att hermeneutik kopplas samman med kvalitativa 

undersökningar där forskaren har till uppgift att tolka på ett öppet och subjektivt sätt. 

Tolkningen sker genom observationer av människors tal och handlingar men även genom 

observationer av det skrivna språket (ibid). Hermeneutik sträcker sig ända tillbaka till 

medeltiden där det först kopplades samman med bibelstudier för att senare under 1800-talet 

spridas till att bli en mer allmänt använd metodologi vid vetenskapliga studier (Patel och 

Davidson, 2003; Hartman, 2004).  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att undersöka hur kommunala bolag resonerar 

kring risker vid miljöinvesteringar. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av en låg grad av 

standardisering vilket gör att respondenten får möjlighet att svara på intervjufrågorna med 

egna ord (Patel och Davidson, 2003). Frågorna kan vara mer eller mindre strukturerade (ibid). 

Jag har beslutat mig för att inrikta denna studie mot VA- och avloppsbolaget VIVAB. 

Företaget har jag valt med anledning av att det är ett kommunalägt bolag som gör många 

investeringar som är kopplade till energi- och miljöområdet. VA- och avlopp innefattas inom 

området för infrastruktur vilket är ett område som enligt Fjertorp (2010) kännetecknas av 

långsiktig påverkan på samhället vilket även Baumgärtner, Faber och Proops (2002) menar är 

kännetecknet för miljöfrågor och miljöproblem. Faktorn långsiktighet är följaktligen 

sambandet som ledde fram till att jag valde att ta kontakt med VIVAB för att genomföra 

studien.  

 

Jag har genomfört flertalet intervjuer hos VIVAB där respondenterna har fått möjligheten att 

ge sina personliga svar på intervjufrågor som behandlar området för uppsatsens 

forskningsfråga. Materialet från intervjuerna har jag sedan bearbetat och de mest relevanta 

delarna från intervjuerna har jag valt ut till det empiriska avsnittet. Detta har jag sedan 

analyserat tillsammans med relevant teori. Bearbetningen bestod av att jag tolkade materialet 

och denna tolkning har påverkats av min förförståelse. Enligt Patel och Davidson (2003) är 

förförståelse ett viktigt redskap för forskaren med ett hermeneutiskt synsätt eftersom det 

påverkar hur utfallet av tolkningen blir. Forskarens tankar, tidigare kunskap, intryck och 

känslor är alla olika faktorer som spelar in i den subjektiva tolkningsprocessen (ibid). Den 

hermeneutiska spiralen (se figur 3.1) är en illustration som förklarar hur arbetet vid ett 
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hermeneutiskt synsätt går till. Det finns inte någon förklarad början eller något bestämt slut på 

själva tolkningsdelen i processen. Text inläses, den tolkas och någon form av förståelse 

skapas. Utifrån denna förståelse skapas ny text som tolkas och sedan formas ny förståelse. 

Alla steg är delar i en större helhet som oavbrutet växer sig större och större (ibid). Inför 

intervjuerna hade jag läst in mig på ämnena som intervjufrågorna relaterar till. Detta i 

kombination till tidigare kunskap och mina känslor och tankar inför varje intervju utgjorde 

min förförståelse. Efter varje intervju utökades den information jag hade att tillgå och jag 

kunde successivt tolka samman alla delar till en större helhet. Min förförståelse stämde inte 

alltid överens med vad respondenterna svarade på frågorna därför att de i vissa fall gav mig 

olika information, men även därför att teorin och verkligheten skilde sig i vissa avseenden. I 

de fallen var det viktigt för mig att vara ödmjuk inför att min förförståelse inte alltid stämde. 

Jag fick sedan använda den nya informationen, göra nya tolkningar och dra nya slutsatser för 

att kunna bygga vidare på min förförståelse. Ett konkret exempel på när min förförståelse inte 

stämde överens med verkligheten var när den teori som jag hade läst in mig på när det gäller 

investeringsbedömning var mycket inriktad mot de ekonomiska aspekterna. Genom 

intervjuerna på VIVAB fick jag lärdomen att de när de resonerar kring risker vid 

miljöinvesteringar inte ger lika stort utrymme för ekonomiska aspekter som teorin vill påvisa. 

Andra perspektiv, såsom miljön, visade sig spela en större roll och ges mer utrymme. Min 

förförståelse inför intervjuerna var även påverkad av den kunskap som jag har skaffat mig 

under de tre åren på min utbildning. Eftersom Energiekonomprogrammet i grund och botten 

ger en företagsekonomisk examen var min förförståelse uppbyggd kring och påverkad av den 

ekonomiska kunskap som jag har skaffat mig.  

  

Spiralen (figur 3.1) visar att ett hermeneutiskt synsätt är ett arbete som ständigt pågår, utan en 

bestämd början eller ett bestämt slut på tolkningen. 

 

 

 

 
Figur 3.1 Den hermeneutiska spiralen. 
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3.2 Undersökningsmetod 

3.2.1 Val av ansats 
 

Forskarens arbetsuppgift handlar om att relatera teori och empiri till varandra (Patel och 

Davidson, 2003). För att göra denna koppling finns det tre olika ansatser att använda sig av – 

deduktion, induktion och abduktion (ibid). Denna studie har en induktiv ansats. Vid induktion 

utgår arbetet från verkligheten och med hjälp av observationer och tolkning landar arbetet i 

någon form av teorigenerering (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). En deduktiv ansats 

innebär å andra sidan att forskaren tar sig från teorin till empirin med hjälp av 

hypotesprövning. Jacobsen (2002) menar att den största skillnaden mellan en deduktiv och 

en induktiv ansats är i vilken grad ansatserna är öppna för ny information. Kritiken mot det 

deduktiva arbetssättet ligger i att informationen som fås fram är begränsad på grund av att 

forskaren enbart finner den information hen letar efter. Vidare menar kritiker till ett induktivt 

arbetssätt att det inte går att gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne. Alla människor har 

en inbyggd förmåga att sålla bland viktig och mindre viktig information (ibid).  

 

De intervjuer som jag har genomfört är utgångspunkten för denna studie. Utefter den 

information som har framkommit under intervjuerna har jag sedan valt ut och fördjupat mig 

inom relevanta teorier och begrepp. Dessa har jag sedan relaterat till empirin i analyskapitlet 

och därigenom tolkat och bildat mig en uppfattning om hur verkligheten och teorin hänger 

samman. Från analysen och dess resultat har jag slutligen kunnat dra slutsatserna som är 

kontentan av denna studie. Genom att använda en induktiv ansats har jag gett mig själv 

tillåtelse att tolka informationen som jag har samlat in utifrån min subjektiva ståndpunkt. Det 

hade till exempel inte varit möjligt om jag hade arbetat utefter en deduktiv ansats. Studiens 

resultat har visat sig skilja sig från teorin i det hänseendet att VIVAB inte fokuserar så mycket 

på det ekonomiska vid resonemang om risker vid miljöinvesteringar. Detta är ett exempel på 

hur en induktiv ansats har påverkat denna studie eftersom målet med en induktiv ansats kan 

vara ny eller utökad teoribildning. 

 

En induktiv ansats används vanligen vid kvalitativa studier (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2011). Kvantitativa studier bygger på numeriska uppgifter. Alla de övriga studierna anses 

vara kvalitativa (ibid). Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ ansats ger en mer mångsidig 

och öppen studie till skillnad från den kvantitativa studien. Men en kvalitativ forskningsmetod 

ger inte en fullständig bild. Forskaren kan under intervjuer missa tecken från respondenten, 

eller inte veta exakt vad hen bör ställa för frågor för att få det mest sanningsenliga resultatet 

(ibid). Kritiken till den kvalitativa forskningsmetoden innefattar åsikter om att forskaren kan 

komma för nära sitt studieobjekt och uppslukas av respondentens egen världsbild. Detta 

minskar i så fall möjligheten för forskaren att vara kritisk mot den information hen får in 

genom intervjuer (ibid). Enligt Lind (2014) studeras endast ett fåtal objekt vid kvalitativa 

studier. Datan kännetecknas av att den är uttryckt i verbal form. Till min studie har jag valt ut 

ett studieobjekt – VIVAB – där jag har genomfört intervjuer med flertalet respondenter. Flera 

intervjuer innebar att jag fick olika personers perspektiv och åsikter rörande samma frågor 

som jag sedan kunde jämföra och föra en diskussion kring.  

 

En studies undersökningsform kan vara av tre olika grundläggande sorter: surveymetod, 

fallstudie eller experiment (Lind, 2014). Denna uppsats är en fallstudie där ett specifikt 

kommunalt bolag har undersökts. Lind (2014) menar att ett särdrag för fallstudier är att de 

ofta sätts in i större organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Fallstudier kännetecknas 

också av flexibilitet både när det gäller vad studien innehåller och vilket tillvägagångssätt som 
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används vid studiens genomförande (ibid). Eftersom att jag har valt att göra en fallstudie har 

jag gett mig möjligheten att gå in lite mer på djupet i en specifik organisation. De resultat som 

studien visar och de slutsatser som jag kommer fram till gäller enbart för VIVAB och kan 

därmed inte ses ur ett generellt perspektiv. 

 

Tabell 3.1 visar att mina metodval när det gäller synsätt, ansats och insamling av data har en 

logisk sammankoppling. 

 
 Positivism Social konstruktivism (hermeneutik) 

Verkligheten Objektiv Subjektiv 

Ansats Deduktiv Induktiv 

Data Kvantitativ Kvalitativ 

  

Tabell 3.1 Utmärkande egenskaper för positivism och social konstruktivism.  

Källa: Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011. 

 

3.2.2 Operationalisering 
 

En operationalisering är den process som innebär att vi kan göra begrepp från teorin mätbara 

(Jacobsen, 2002). Själva operationaliseringen har som poäng att se om det som sägs i teorin 

faktiskt stämmer överens med verkligheten (Hartman 2004). Enligt Patel och Davidson 

(2003) görs en operationalisering av ett teoretiskt begrepp när vi översätter begreppet till en 

fråga i en enkät eller i en intervju. Lind (2014) menar att det finns flera olika tillvägagångssätt 

att använda när det handlar om insamlandet av data till empiriavsnittet i en studie. Intervjuer, 

enkäter och dokumentinsamling är några exempel. I min studie har jag använt mig av 

intervjuer och ett dokument som Tommy Eriksson bifogade till mig via e-mail i samband med 

att jag höll en intervju med honom. Enligt Lind (2014) kan ett annat uttryck för intervjuer vara 

”samtal med ett syfte”. Intervjuer kan ske på flera olika sätt, genom besök, över telefon eller 

e-mail, men grundtanken med intervjuer är i slutändan alltid att respondenten besitter viktig 

kunskap och information som forskaren vill ta del av och använda sig av sin studie (ibid).  

 

Jag har genomfört tre intervjuer i denna studie, två besöksintervjuer och en telefonintervju. 

Några av fördelarna med besöksintervjuer är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) att 

de går relativt fort att genomföra och att själva intervjusituationen är kontrollerad av 

forskaren. Forskaren har också möjligheten att följa upp vissa frågor som kräver en tydligare 

förklaring och har möjlighet att ställa följdfrågor som kommer upp under intervjuns gång. 

Vidare kan kroppsspråk och nyansskillnader tydliggöras för forskaren. En nackdel med 

besöksintervjuer är intervjuareffekter – en risk som innebär att parterna påverkar varandra 

exempelvis genom sättet att ställa en fråga på eller genom ansiktsuttryck och ordval. Andra 

nackdelar kan vara svårigheter att få tid till en intervju och brist på anonymitet om känsliga 

frågor behöver ställas (ibid). Vid telefonintervjuer finns också ett antal för- och nackdelar. 

Fördelarna är bland annat att även de går fort att genomföra, att det är en billig intervjumetod 

samt att forskaren har möjlighet att följa upp frågor. De negativa sidorna kan vara att 

intervjuareffekter kan förekomma vid telefonintervjuer precis som vid besöksintervjuer, att 

alltför komplicerade frågor inte kan ställas över telefon eller att inte möjligheten finns att visa 

förklarande bilder om det skulle behövas (ibid). Lind (2014) menar att frågorna som ställs 

under intervjuer i samma studie kan skilja sig åt. En anledning till detta kan vara att forskaren 

vill fördjupa sig inom vissa frågor eller för att nya frågor kommer upp under intervjuns gång 

(ibid). För att undvika intervjuareffekter under intervjuerna har jag försökt att vara 

uppmärksam på vilket sätt jag har ställt frågorna. Intervjuerna har varit uppbyggda med några 
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öppna frågor i början, för att få respondenterna att känna sig bekväma och öppna upp sig, för 

att sedan ledas in på mer nischade frågor. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

kallas denna intervjuteknik för tratt-teknik. Genom att börja en intervju med öppna frågor som 

ger respondenten utrymme att svara väldigt fritt blir respondenten motiverad och engagerad i 

intervjun (ibid). 

 

Det finns två ytterligheter av intervjutyper – helt strukturerad intervju och öppen intervju 

(Jacobsen, 2002). Ju mer strukturerad en intervju är desto hårdare hållen är intervjun i form av 

identiska frågor till alla respondenter. Struktur innebär också att frågorna ställs i samma 

ordning till alla respondenter. En helt öppen intervju kan å andra sidan liknas vid ett samtal 

där respondenten får berätta helt fritt. Vid en strukturerad intervju, till skillnad från en öppen, 

går det lättare att jämföra svaren från olika respondenter (ibid). Av denna anledning var den 

här studiens intervjuguide åt det strukturerade hållet, utan att vara helt strukturerad. En helt 

strukturerad intervju passar sig bäst vid enkätundersökningar (Jacobsen, 2002). Intervjuerna i 

denna studie var av en så kallad semi-strukturerad karaktär vilket är en medelväg mellan 

strukturerad och öppen intervju. Grundfrågorna har varit desamma men under intervjuernas 

gång har jag ställt ytterligare frågor för att komplettera och förtydliga vissa svar som jag har 

fått från respondenterna. Nya frågor som jag inte hade reflekterat över under förberedelserna 

av intervjuguiden har även ställts under intervjuernas gång. Eftersom alla tre respondenter har 

olika roller i företaget innehar de olika typer av kunskaper och information att dela med sig 

av.  

 

Två frågor som jag anser har varit viktiga att ställa under intervjuerna för att söka svar på min 

forskningsfråga är: 

 

1. Gjordes en riskanalys över risker knutna till projektet innan det genomfördes? 

2. Hur ser processen för riskhantering ut? 

 

Samtliga intervjufrågor går att finna i bilaga 1-3. 

 

3.2.3 Val av intervjupersoner 
 

De tre respondenterna som jag har intervjuat i studien har olika arbetspositioner inom 

företaget VIVAB. Tommy Eriksson arbetar som produktionschef på avloppssidan, Peter 

Einarsson arbetar som driftledare på Smedjeholms reningsverk i Falkenberg och Moshe 

Habagil arbetar som utvecklingsingenjör på Getteröns reningsverk i Varberg. Intervjun med 

Habagil anser jag tillför en spännande infallsvinkel vid denna studie eftersom hans arbetsroll 

som utvecklingsingenjör handlar om att utveckla och hålla koll på nya processer och tekniker. 

Detta är en stor del inom begreppet miljöinvestering. Jag anser att Habagil har mycket viktig 

kunskap inom ämnesområdet miljöinvesteringar som det har varit viktigt för mig att ta del av 

för studiens genomförande. Ett mål med valet av respondenter till studien var att jag ville 

försöka att få en bredd på dem. På detta sätt skulle jag ha möjligheten att få en så omfattande 

bild som möjligt över hur arbetet med riskhantering vid miljöinvesteringar går till på VIVAB 

och hur de resonerar kring riskerna. Jag anser att respondenterna ger en sådan övergripande 

bild. En respondent med en än mer renodlad ekonomisk bakgrund anser jag dock hade stärkt 

studiens resultat ytterligare då de tre personerna som jag har intervjuat kommer från en mer 

teknisk bakgrund. Eftersom alla intervjupersoner är verksamma inom VIVAB kan jag inte dra 

några generella slutsatser gällande kommunala bolag i denna studie. Urvalet av 

intervjupersoner gör därmed att denna studie endast kan visa hur VIVAB resonerar över risker 

vid miljöinvesteringar som bolaget genomför.  
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3.2.4 Primär- och sekundärdata 
 

Studien är uppbyggd av både primär- och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren 

samlar in själv och som skapas med den specifika studien i åtanke medan sekundärdata är data 

som redan finns insamlad och nedskriven av andra personer i andra sammanhang (Jacobsen, 

2002; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011; Lind, 2014). Primärdata i denna uppsats består 

av data från de tre intervjuerna. Sekundärdata består av data från dokument och hemsidor. 

Enligt Jacobsen (2002) är det idealiskt att använda både primär- och sekundärdata i en studie 

därför att de olika källorna kan kontrollera och komplettera varandra så att forskaren har 

möjlighet att dra starka slutsatser. Det kan också visa sig att källorna säger vitt skilda saker 

och då kan slutsatser även dras av detta (ibid). Min avsikt med att använda sekundärdata i 

denna studie var för att jag ville ha möjlighet att jämföra, komplettera och styrka de uppgifter 

som lämnades till mig från respondenterna under intervjuerna. 

 

3.2.5 Litteratursökning 
 

De första litteratursökningarna i detta uppsatsarbete gjorde jag via biblioteket på Halmstads 

högskola där sökportalen DiVA användes. Där igenom fann jag större delen av de artiklar jag 

har använt mig av i studien. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skiljer det sig 

mycket mellan vad olika bibliotek har för resurser att förfoga över. Därför använde jag mig 

även av biblioteket på Campus Varberg för att finna litteratur att använda mig av i studien. 

Det första steget i min litteratursökning var att finna ett antal artiklar som hade bäring på 

forskningsfrågan. Dessa artiklar gav mig en grund till referensramen och jag fick möjlighet att 

läsa in mig på ämnena inför intervjuerna för att skapa mig en förförståelse. Det har funnits 

mycket information att hämta från litteratur inom de relevanta områdena men även ett stort 

utbud av vetenskapliga artiklar inom framförallt områdena investering och risk. Jag såg det 

främst som positivt att det fanns så mycket material att arbeta med. Det svåra låg i att sålla ut 

endast det som jag ansåg var relevant och nödvändigt att ha med för att uppfylla studiens syfte 

och ge svar på forskningsfrågan. Mycket av mitt arbete har därför bestått av att begränsa 

arbetet och sålla bland information. De begrepp som jag främst har använt mig av i min 

litteratursökning är kommunala bolag, miljöinvestering och risk som även är de begrepp som 

jag har fokuserat på genom – och som jag anser karakteriserar – hela studien. 

 

De viktigaste källorna till referensramen i denna uppsats anser jag är: 

 

 Investeringar i kommunal infrastruktur av Jonas Fjertorp. En doktorsavhandling som 

kopplar samman några av de viktiga begrepp som jag fokuserar på i uppsatsen, samt 

 

 Styrning av offentligt ägda bolag av Anna Thomasson, forskare och lärare vid 

Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

 

Båda dessa forskare är välkända inom sina respektive områden vilket jag menar gav 

referensramen en bra och stabil grund att bygga vidare på med hjälp av vetenskapliga artiklar 

och annan utvald litteratur. Vid sållning av källor har jag försökt att vara kritisk till 

författarnas bakgrund så att källorna i huvudsak ska vara företagsekonomiska men eftersom 

en del av referensramen innefattar miljöinvestering och hållbar utveckling har även en del 

icke företagsekonomiska källor använts i studien. Enklare litteratur som är lämpad som 

kurslitteratur har jag i den mån jag haft möjlighet endast använt som kompletterande källor. 
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3.3 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet definieras enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) som förmågan ett 

mätinstrument har för att mäta det som det är skapat för att mäta. Om en källa är valid innebär 

det att den är giltig och väsentlig för studien (Jacobsen, 2002). Vid en undersökning av ett 

studieobjekt är det viktigt att resultatet som fås fram är giltigt även i andra sammanhang och 

att det kan överföras mellan olika organisationer (ibid). På detta sätt går det genom att studera 

ett objekt, exempelvis en organisation, att göra generaliseringar och dra slutsatser som bör 

gälla på samma sätt i andra organisationer också. I denna uppsats studeras endast företaget 

VIVAB vilket har ställt krav på att källorna är valida så att resultatet skulle kunna användas 

för att dra slutsatser som gäller generellt. Även om jag anser att källorna i denna uppsats är 

valida så bedömer jag att fler studier skulle behöva göras i andra kommunala bolag för att det 

ska vara möjligt att dra generella slutsatser. Vid fallstudier i kombination med en induktiv 

ansats som innebär tolkning från författarens perspektiv tror jag att det kan vara svårare att nå 

en hög validitet just för att det endast är ett eller ett fåtal studieobjekt som observeras. 

 

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet som används måste ge ett pålitligt resultat. Resultatet 

är pålitligt om vem som helst kan göra en undersökning med samma mätinstrument, på ett 

annat urval och vid en annan tidpunkt och ändå komma fram till samma resultat (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011; Jacobsen, 2002). En reliabel studie bygger på att studien 

genomförts på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 2002). Patel och Davidson (2003) menar att 

reliabiliteten består av hur bra mätinstrumentet står emot olika slag av påverkan av slumpen. 

Vid datainsamling, exempelvis genom intervjuer, får forskaren alltid olika felvärden. Det kan 

handla om att forskaren uppfattar det som respondenten säger på ett felaktigt sätt (ibid). För 

att minimera felvärdena vid en undersökning så att reliabiliteten förblir hög kan forskaren ha 

med sig en eller flera personer till en intervju som också skriver ner svaren så att dessa sedan 

kan jämföras. På detta sätt märks det om alla har uppfattat svaren på samma sätt eller inte. En 

annan metod som forskaren kan använda för att hålla reliabiliteten på en hög nivå är att spela 

in intervjun så att hen kan lyssna på den i efterhand (ibid). Under intervjuerna som 

genomförts i denna studie har jag använt mig av inspelningstekniken. På detta sätt gavs 

möjligheten för mig att lyssna igenom intervjuerna flera gånger i efterhand så att svaren på 

frågorna skulle bli så rätt nedskrivna och refererade i empirin som möjligt. Jag har också gett 

respondenterna möjligheten att korrekturläsa den färdigskrivna empirin och komma med 

synpunkter. På detta sätt har de kunnat meddela mig om jag har uppfattat något felaktigt så att 

jag i stället kunde återge det på ett korrekt sätt. Efter att jag första gången skrivit ner min 

empiri lyssnade jag igenom inspelningarna ytterligare en gång för att se om jag skulle tolka 

svaren annorlunda eller om jag hade missat att ta med något som senare visat sig vara relevant 

för studien. Genom dessa arbetsmetoder har jag försökt att nå en så hög reliabilitet som 

möjligt i min studie. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anser att reliabiliteten kan bli ett 

problem vid studier som innefattar tolkning därför att människor uppfattar och tolkar saker 

olika utefter deras individuella erfarenheter och kunskap. Enligt Patel och Davidson (2003) 

står begreppen validitet och reliabilitet i förbindelse med varandra vilket gör att vi inte kan 

fokusera på enbart det ena av begreppen och låta det andra vara.  
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras empirin som har samlats in i samband med studien. Kapitlet inleds 

med en kort presentation av företaget VIVAB. Ett urval har gjorts i materialet från 

intervjuerna där endast de relevanta delarna är medtagna till empirikapitlet. För en 

fullständig redogörelse över intervjufrågorna se bilaga 1-3.  

 

4.1 Empiriskt tillvägagångssätt 
 

Insamlandet av den empiriska datan inleddes med att jag tog kontakt med VIVAB via telefon. 

Jag lotsades slutligen fram till Tommy Eriksson som visade sig vara mycket positiv till att 

medverka i studien. Genom Eriksson fick jag sedan även kontakt med Peter Einarsson som 

arbetar på Smedjeholms reningsverk i Falkenberg och Moshe Habagil som arbetar på 

Getteröns reningsverk i Varberg. På grund av tidsbrist fick jag nöja mig med en 

telefonintervju med Eriksson men Einarsson och Habagil träffade jag för besöksintervjuer på 

plats på deras respektive arbetsplatser. Från början var min tanke att endast inrikta studien 

mot ett specifikt projekt så att inte den empiriska texten skulle bli rörig. Vid en rörig text 

ansåg jag att risken fanns att läsaren skulle blanda ihop uppgifter om olika projekt, vilket i sin 

tur skulle kunna leda till att läsaren inte förstår varifrån resultatet och slutsatserna grundar sig. 

Efter hand som arbetet med empirin gick framåt ansåg jag dock att det var bättre för själva 

studien att undersöka flera projekt som VIVAB har genomfört så att jag kunde få möjlighet att 

jämföra hur VIVAB resonerat kring risker i flera olika projekt och i olika delar av 

organisationen. Jämförelsen ser jag som en viktig del i att lyckas med en valid och reliabel 

studie. Jag har aktivt arbetat med att vara så tydlig som möjligt i den empiriska texten så att 

inte de olika projekten som tas upp i texten ska blandas samman för läsaren. 

 

Empirikapitlet består till en början av en introduktion av företaget VIVAB samt 

Smedjeholms- och Getteröns reningsverk. Därefter följer intervjuerna i kronologisk ordning 

för enkelhetens skull men även för att tydligt visa vilken information jag fick höra först. Detta 

har haft betydelse därför att min förförståelse inför den första-, andra- och tredje intervjun var 

olika i och med att jag hade mer information i bagaget inför den andra- respektive tredje 

intervjun. Intervjuerna är ordnade efter samma rubriker för att det ska vara tydligt att se vad 

de olika respondenterna har svarat på frågorna. Rubrikerna är kommunala bolag, 

miljöinvestering och risk. Dessa rubriker är desamma som de viktigaste begreppen i studien 

och är även de begrepp som senare utgör beståndsdelarna i analysmodellen som finns i 

analyskapitlet. Genom att dela upp intervjuerna respondent för respondent har jag försökt att 

skapa en klarhet över vem av dem som har svarat vad på intervjufrågorna. Därigenom har jag 

kunnat jämföra deras svar i analyskapitlet på ett överskådligt sätt.  

 

4.2 VIVAB, Smedjeholms reningsverk och Getteröns reningsverk 
 

VIVAB är ett driftbolag som samägs av Varbergs- och Falkenbergs kommuner. Företaget har 

till uppgift att hantera vatten- och avloppsverksamheterna i de båda orterna (VIVAB, 2015b). 

Samarbetet mellan de två kommunerna bottnar i att de vill ta del av varandras erfarenheter 

vad gäller ekonomi, teknik, effektivitet, säkerhet och miljö för områdena VA- och 

renhållningsverksamhet. Bolaget VIVAB bildades 2009 (ibid). Sammanlagt har VIVAB hand 

om 27 reningsverk och cirka 200 pumpstationer. Området är indelat i tre driftområden – 

”södra”, som är Falkenberg, ”norra”, som är Varberg samt även området som benämns 

”inlandsområdena” (Eriksson, 2015).  
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På Smedjeholms avloppsreningsverk i Falkenberg arbetar femton personer. Det inkommande 

vattenflödet till reningsverket kommer från två delar i Falkenbergs kommun. Den första delen 

består av industriellt spillvatten från framförallt industrierna Arla och Carlsberg och den andra 

delen består av den kommunala sidan där avloppsvattnet kommer från de boende i kommunen 

(Einarsson, 2015). Avloppsvattnet som kommer in till Smedjeholms reningsverk går igenom 

en mängd olika processer innan det till slut kan släppas ut i vattendragen ännu en gång. Det 

sker en mekanisk behandling där större föremål sorteras bort vid diverse galler och silar, en 

biologisk behandling där organiskt material bryts ner, en kemisk rening där fosforn avlägsnas 

från vattnet och slutligen sker en slambehandling där slammet i slutändan kan användas vid 

exempelvis uppbyggnad av jordvallar (Einarsson, 2015; VIVAB, 2015c). På Smedjeholms 

reningsverk har VIVAB genomfört en energiinvestering där bland annat uttjänta maskiner har 

bytts ut. Ett effektivare system för att reningsverket ska kunna ta tillvara på och använda sig 

utav spillvärme blev projektets resultat (Eriksson, 2015; Einarsson, 2015). 

 

Getteröns reningsverk är det största reningsverket i Varbergs kommun. Avloppsvattnet till 

reningsverket kommer från Varbergs innerstad. Slammet kommer däremot från hela Varbergs 

kommun. Det avloppsvatten som inte kommer från innerstaden tar mindre reningsverk runt 

om i kommunen hand om istället (Habagil, 2015). Vid både Getteröns- och Smedjeholms 

reningsverk finns laboratorium där personal analyserar vattnet som ska skickas till olika 

myndigheter. Laboratoriumen har även till syfte att säkerställa att driften av reningsverken 

fungerar som den ska (VIVAB, 2015d).  

 

4.3 Intervju med Tommy Eriksson 
 

Tisdagen den 14 april 2015 

Medverkande: Tommy Eriksson och Linn Skarlöv 

Plats: Via telefon 

 

Eriksson har arbetat på VIVAB sedan den kommunala förvaltningen bolagiserades 2009. 

Falkenbergs- och Varbergs kommun bildade då tillsammans driftbolaget VIVAB. Mellan 

2002-2009 arbetade Eriksson som driftchef för avloppsvattenreningen i Varbergs kommun 

och dessförinnan var han underhållsansvarig på Varbergs största reningsverk – Getteröverket. 

Idag arbetar Eriksson som produktionschef på avloppssidan i VIVAB och har det 

övergripande budgetansvaret för alla driftområdena. 

 

4.3.1 Kommunala bolag 
 

På frågan hur ägarförhållandena ser ut i VIVAB, med tanke på att det är ett kommunalägt 

bolag, svarade Eriksson att VIVAB gör uppdrag åt två andra bolag som benämns VAVAB
2
 

och FAVRAB
3
. Dessa bolag har ingen anställd personal utan består endast av en styrelse i 

respektive bolag. Bolagen äger anläggningsdelarna kommunerna – VAVAB i Varberg och 

FAVRAB i Falkenberg. När VIVAB har ett förslag på en investering som de vill genomföra 

får de lämna en förfrågan till bolaget i vars kommun investeringen ska genomföras. Om 

förfrågan godkänns så finansierar VAVAB eller FAVRAB projektet. Alla kostnader som rör 

den specifika investeringen fakturerar VIVAB till det aktuella bolaget. I fallet med 

                                                           
2
 Varberg Vatten AB. 

3
 Falkenbergs Vatten och Renhållning AB. 
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energiinvesteringen i Smedjeholms reningsverk fick VIVAB gå med en investeringsförfrågan 

till FAVRAB som tog beslutet att bistå med kapital för att genomföra investeringen. Eriksson 

menar att en problematik som finns när det gäller budgetarbetet är att de har en budget för 

Varberg och en budget för Falkenberg. Alla kostnader som hamnar på VIVAB när det gäller 

personal – servicebilar, arbetskläder, kontorsmaskiner, skydds- och reglerutrustning, 

datatjänster, etc. – hamnar i första läget hos VIVAB och sedan blir uppgiften att fördela ut 

dessa kostnader på VAVAB respektive FAVRAB. 

 

4.3.2 Miljöinvestering 
 

Enligt Eriksson bedriver VIVAB ett systematiskt arbete för att minska på användningen av 

energi och kemikalier i företaget. En vision de arbetar efter är ”Förenklad miljösmart 

vardag”. På frågan om hur Eriksson ser på en hållbar utveckling svarar han att det handlar om 

att hantera de resurser VIVAB har på ett bra sätt. På ett reningsverk finns till exempel 

möjligheten att även producera biogas upptill avloppsreningen men också möjligheten att 

använda slammet som kommer från rötkammarna till gödsel eller jordförbättring. 

 

Energiinvesteringen i Smedjeholms reningsverk går under namnet ”utbyte av biogasmotor till 

gasturbin”. Erikssons roll i projektet var att agera beställare. Eriksson anser att generellt när 

man ska göra ombyggnader eller utbyten i befintliga reningsverk drar det vanligtvis med sig 

mer jobb än vad som var tänkt från början. Projektet i Smedjeholms reningsverk innefattade, 

vid sidan av det huvudsakliga utbytet av gasmotorn, insatser i lokalen för att få plats med den 

nya turbinen, installation av en ny oljetank som klarar dagens miljökrav, installation av en ny 

driftsäker fackla och en översikt av hela gassystemet generellt. Enligt Eriksson kostade 

investeringen drygt sju miljoner kronor. Som ett första steg i processen gjordes enligt 

Eriksson en förstudie med hjälp av konsultbolaget Sweco som VIVAB har ramavtal med i 

enlighet med LOU
4
. Förstudien lämnades tillsammans med en övergripande kalkyl till 

Erikssons chef för godkännande. Dessa dokument, samt en förfrågan om finansiering, 

lämnades sedan vidare till FAVRAB. När investeringsförfrågan hade blivit godkänd tog 

Sweco sedan fram ett förfrågningsunderlag och en detaljprojektering med förstudien som 

grund. Offertförfrågan skickades sedan ut till olika företag och ett antal prisförslag från 

entreprenörer togs emot.  

 

Eriksson menar att det var en kombination av flera faktorer som ledde fram till 

energiinvesteringen. Den gamla gasgeneratorn var i själva verket en konverterad dieselmotor 

som vanligtvis finns i lastbilar. Motorn förde ett högt buller och var inte särskilt 

energieffektiv. Enligt Eriksson var därmed brister i arbetsmiljön en stor anledning till att 

energiinvesteringen genomfördes. Den nya gasturbinen som idag finns på plats är mer 

anpassad för det ändamål den används till. Eriksson menar att gasturbinen har ett lite bättre 

värmetillslag på elen och ett mycket bättre värmetillslag på värmen som blir av att motorn är 

igång. Spillvärmen använder de på Smedjeholms reningsverk till att värma upp slammet så att 

de inte behöver köra pannan för detta ändamål. Ambitionen de har, enligt Eriksson, är att de 

inte ska behöva köra pannan alls för att värma upp slammet utan att endast värmen från den 

nya gasturbinen ska värma upp slammet. Dessutom ska spillvärmen användas för att 

producera el. 

 

Jag frågade Eriksson hur han ser på skillnaden mellan en vanlig investering och en 

miljöinvestering. Han menar att en vanlig investering för VIVAB till exempel kan vara att de 

                                                           
4
 Lagen om offentlig upphandling. 
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bygger ett nytt hus för att ha pumpar i vid en pumpstation eller om skraporna i en bassäng på 

ett reningsverk behöver bytas ut. En miljöinvestering, eller energiinvestering som Eriksson 

benämner det, handlar i större utsträckning om att vidta åtgärder för att ta tillvara på 

exempelvis spillvärme från annan produktion. Enligt Eriksson hade energiinvesteringen 

genomförts även om det inte hade visat sig vara ekonomiskt lönsamt eftersom de hade ett 

sådant stort överflöd av gas på Smedjeholms reningsverk. Eriksson menar att projektets 

genomförande är bättre ur alla miljöaspekter, vilket han anser i just detta fall väger tyngre än 

ekonomisk lönsamhet. 

 

4.3.3 Risk 
 

Enligt Eriksson tog energiinvesteringen nästan tre år från start till slutbesiktning att 

genomföra. Ombyggnationer i befintliga reningsverk är ofta krångliga eftersom verket i regel 

behöver vara i drift under tiden ombyggnationen äger rum. En hel del tid får därmed läggas på 

omkopplingar av systemet så att det kan vara i drift även under ombyggnationen. Efter att 

beställningen var gjord i energiinvesteringsprojektet hade VIVAB ett möte med byggaren. 

Vid mötet diskuterades en betalplan och en tidsplan. Enligt Eriksson användes under 

byggprocessen en så kallad arbetsplan som förklarade hur arbetet skulle gå till och vilka 

arbetsmiljörisker som fanns att ta hänsyn till. Under hela byggprocessen gick de även 

kontinuerliga skyddsronder och gjorde riskinventeringar. Arbetet kunde därigenom förberedas 

så att arbetsmiljöriskerna som fanns kunde förebyggas i så hög grad som möjligt. Särskilda 

risker fanns gällande arbetet i gasområdena. Enligt Eriksson så gjordes egentligen ingen 

passande riskanalys med ekonomiska risker och miljörisker i denna energiinvestering utan det 

var endast risker som var relaterade till arbetsmiljön som de tog hänsyn till. Eriksson menar 

att det berodde på att de på VIVAB kände sig tvungna att vidta dessa åtgärder för 

energieffektivisering i Smedjeholms reningsverk, eftersom gasturbinen var uttjänt, som de 

inte gjorde en ekonomisk riskanalys. De hade dessutom ett överskott på gas som utan 

investeringens genomförande hade fått facklats bort vilket sågs som slöseri på en resurs som 

de egentligen kunde använda till andra ändamål. 

 

Jag ställde frågan om det finns någon generell arbetsgång vid riskhantering som har använts 

vid ett annat projekt än energiinvesteringen på Smedjeholms reningsverk, i hopp om att få 

information om hur VIVAB resonerar angående risker vid miljöinvesteringar. Eriksson 

svarade att det bland annat vid ett biogasprojekt på Getteröns reningsverk i Varberg gjordes 

en riskanalys. Enligt Eriksson var tillvägagångssättet som följande: de hade ett antal olika 

riskfaktorer såsom bygglov, tillstånd och brist på substrat som de uppskattade sannolikheter 

och konsekvenser för. När dessa värden uppskattats fick varje riskfaktor ett riskvärde som 

gjorde att de kunde sortera riskfaktorerna i en ordning från högst till lägst riskvärde. Den 

riskfaktor som fick högst värde hanterades först. 

 

Enligt Eriksson är den vanligaste riskfaktorn vid en miljöinvestering att inte hänsyn tas till 

helheten. Genom en helhetssyn går det att hitta möjligheter att ta tillvara på och använda all 

energi på bästa sätt. Eriksson menar vidare att det, för att det ska finnas en möjlighet att hålla 

de ekonomiska ramarna, är viktigt att inledningsvis ha gjort en bra förstudie. Vid vanliga 

investeringar anser Eriksson att de mest förekommande riskerna är att det blir förändringar i 

förfrågningsunderlaget som kommer fram under arbetets gång. Återigen menar han på att det 

är viktigt med en bra förstudie att kunna luta sig tillbaka mot. Det finns ingen skillnad över 

hur riskerna vid en miljöinvestering och en vanlig investering hanteras, enligt Eriksson.  
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4.4 Intervju med Peter Einarsson 
 

Torsdagen den 16 april 2015 

Medverkande: Peter Einarsson och Linn Skarlöv 

Plats: Smedjeholms reningsverk, Falkenberg 

 

Einarsson är anställd som driftledare på Smedjeholms reningsverk. Som driftledare har han 

ansvar för att koordinera arbetet mellan el-gruppen, mek.-gruppen och driftpersonalen på 

reningsverket. Einarssons huvudansvar innebär att reningsverket ska klara uppställda 

utsläppskrav från staten samt att arbetsmiljön för de anställda på reningsverket är väl 

fungerande. Enligt Einarsson anställdes han av VIVAB i augusti 2014 vilket betyder att han 

inte var med från början av energiinvesteringsprojektet utan han kom in någon gång under 

implementeringsfasen. Det mesta var då uppritat vad det gällde rören och instrumenten och 

Einarssons uppgift blev följaktligen att koordinera det sista och se till så att alla maskiner och 

dylikt hamnade på sin korrekta plats. 

 

4.4.1 Kommunala bolag 
 

Miljö- och hälsokontoren i Varberg och Falkenberg är dem som styr VIVABs arbete. Det kan 

enligt Einarsson vara skillnad på vad de olika kontoren vill med sin verksamhet så därför är 

en viktig uppgift för VIVAB att hålla en öppen dialog med dem. Einarsson tror att 

Smedjeholms reningsverk är mer styrda av Falkenbergs miljö- och hälsokontor eftersom 

reningsverket ligger i Falkenbergs kommun.  

 

4.4.2 Miljöinvestering 
 

Enligt Einarsson arbetar VIVAB självklart mot en hållbar utveckling. När jag frågar vad 

Einarssons uppfattning är att hållbar utveckling innebär svarar han att hållbar utveckling 

handlar om hushållning med resurser så att inte mer än nödvändigt av dem förbrukas. Att låta 

bli att pumpa onödigt mycket vatten och att arbeta med värmeåtervinning ger han som två 

exempel på hur arbetet för att minska på resursanvändningen kan se ut på Smedjeholms 

reningsverk.  

 

Energiinvesteringen på Smedjeholms reningsverk grundade sig enligt Einarsson i att 

gasmotorn som fanns i reningsverket blev för dyr för att hålla i drift på grund av sin höga 

ålder. Istället för att lägga ytterligare kapital på reparationskostnader valde VIVAB då istället 

att byta ut gasmotorn mot en ny gasturbin. Enligt Einarsson har det varit en lyckad investering 

då de producerar både el och värme samt har lyckats minimera facklingen av gasen, vilket var 

ett av huvudmålen med satsningen. Att gasen annars skulle ha facklats bort anser Einarsson 

vore mycket onödigt. 

 

Jag ställde frågan vad Einarsson anser att skillnaden mellan en miljöinvestering och en vanlig 

investering är. Hans svar blev, om man bortser från VIVAB och ser det utifrån ett generellt 

perspektiv, att skillnaden mellan dem är att en miljöinvestering inte alltid är ekonomiskt 

försvarbar. Däremot anser han att en miljöinvestering kan ha goda PR-effekter för en 

verksamhet, att det förbättrar imagen utåt sett. Andra vinster som han menar kan kopplas 

samman med en miljöinvestering är insparade dieselkostnader för företaget eller effektivare 

arbetsrutiner som i sin tur leder till lägre kostnader för arbetstid. Vid en vanlig investering är 

Einarssons uppfattning att det oftast läggs störst fokus på de ekonomiska aspekterna. Han 
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påpekar att detta inte nödvändigtvis gäller VIVABs arbete utan svaret är generellt sett. 

Einarsson tror också att just denna specifika energiinvestering hade genomförts enbart baserad 

på miljöaspekten, även om den inte varit finansiell lönsam. Det beror på att det är ett sådant 

slöseri att fackla bort den överflödiga gasen. Nu kan de på reningsverket istället använda 

gasen och generera nytta med den – både för företaget och för miljön. 

 

Enligt Einarsson ges vanligtvis en miljöinvestering ett längre tidsperspektiv jämfört med en 

vanlig investering. Därför kan också återbetalningstiden tillåtas vara lång för en 

miljöinvestering. Om en investering enbart bedöms utefter ROI så menar Einarsson att kanske 

inte alla miljöinvesteringar hade genomförts därför att de inte är så ekonomiskt lönsamma 

som investerarna önskar. Om hänsyn däremot också tas till de mervärden som en 

miljöinvestering kan innebära så menar Einarsson att det går lättare att motivera investeringen 

så att den blir genomförd.  

 

4.4.3 Risk 
 

Enligt Einarsson arbetades det kontinuerligt med risker gällande arbetsmiljö under hela 

energiinvesteringsprojektets löptid. Det var egentligen enbart de risker som de arbetade med 

under projektet. Jag frågade om han kunde beskriva arbetsgången vid riskhantering som de 

använder i de projekt där en riskanalys görs. Einarsson menar att vid de projekt där de gör en 

ordentlig riskanalys börjar de till exempel med att samla gruppen som ska arbeta med 

projektet för ett möte där de försöker identifiera potentiella risker knutna till projektet. Sedan 

värdesätter de varje risk på en skala från till exempel 1-5. Värdet är en avspegling av hur stor 

sannolikhet det är att en risk inträffar och vilken konsekvens det skulle få. Efter det görs en 

åtgärdsplan över varje risk. Einarsson menar att de helst vill kunna bygga bort en risk, alltså 

eliminera den, men att det även går att minimera en risk genom att skriva en arbetsrutin om 

den. En utav riskerna som identifierades vid energiinvesteringen var arbetsmiljörisken att 

arbetet skulle ske i explosiv zon. För att hantera denna risk använde de en så kallad 

arbetsorder som beskrev vad som skulle göras genom en checklista. Genom arbetsordern 

kunde de personer som var inblandade i projektet få besked om vad som skulle göras och hur 

det skulle utföras så att säkerheten kunde upprätthållas. Enligt Einarsson är arbetsordern ett 

verktyg som VIVAB använder för att hantera arbetsmiljörisker. 

 

4.5 Intervju med Moshe Habagil 
 

Måndagen den 11 maj 2015 

Medverkande: Moshe Habagil och Linn Skarlöv 

Plats: Getteröns reningsverk, Varberg 

 

Moshe Habagil arbetar som utvecklingsingenjör på Getteröns reningsverk. Han anställdes av 

VIVAB 2002, då som drifttekniker. Efter 5-6 år som drifttekniker har han sedan arbetat som 

processingenjör och arbetsledare innan han fick tjänsten som utvecklingsingenjör. I grunden 

är han utbildad kemiingenjör med inriktning mot biokemi. Habagil förklarade att hans arbete 

innebär att han ska hålla koll på ny teknik och se om den möjligtvis kan implementeras i 

VIVABs reningsverk. Ett stort fokus lägger han på att bevaka omvärlden för att veta vad som 

händer på marknaden och för att ha möjlighet att följa med i teknikutvecklingen. Habagil 

arbetar både med dricksvatten och med avloppsvatten på reningsverket.  
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4.5.1 Kommunala bolag 
 

Enligt Habagil äger VAVAB och FAVRAB anläggningarna i Varberg och Falkenbergs 

kommuner. I dessa bolag sitter styrelser. VIVAB är ett personalbolag som VAVAB och 

FAVRAB äger 50/50. VAVAB och FAVRAB äger följaktligen anläggningarna, men inte 

personalen. Habagil menar att när VIVAB vill göra en investering går vd:n med en förfrågan 

till VAVAB eller FAVRAB, beroende på vilken kommun det gäller, och sedan är det 

styrelserna i respektive bolag som fattar det slutliga beslutet. 

 

4.5.2 Miljöinvestering 
 

Habagil menar att alla investeringar VIVAB genomför är någon form av miljöinvesteringar 

eftersom att VIVAB är ett miljöföretag. Han gör dock skillnad på, vad han kallar, direkta och 

indirekta miljöinvesteringar. Direkta miljöinvesteringar handlar enligt Habagil om processer 

och satsningar på själva anläggningen medan exempelvis investeringar i personalen är 

indirekta miljöinvesteringar eftersom en bättre personal leder till en bättre process som i sin 

tur är bättre för miljön.  

 

När Habagil fick frågan om vad en hållbar utveckling är svarade han att ett exempel kan vara 

att arbeta med dricksvattenprocesser. Med tiden blir vattnet svartare på grund av 

klimatförändringarna och VIVAB arbetar därför med att ta fram effektivare reningsprocesser 

så att vattnet ska vara fortsatt bra även i framtiden. Habagil berättar att ett sådant projekt som 

är igång är ett membranförsök där VIVAB testar ett filter som ska motverka mikrobiologiska 

katastrofer. Filtret blir enligt Habagil en extra barriär som skyddar vattnet. Ett annat exempel 

som Habagil tar upp, på frågan om vad hållbar utveckling är för något, är ett biogasprojekt 

som VIVAB driver för att kunna producera fordonsgas. Habagil påpekade att det ännu inte är 

tagit något officiellt beslut angående målsättningen med biogasprojektet som pågår på 

Getteröns reningsverk. Men Habagils personliga förhoppning är att VIVAB ska ta in substrat 

utifrån till reningsverket och göra det till biogas. Diskussioner pågår över vilken typ av 

substrat som de ska använda. Habagil menar att det finns olika organiska restprodukter som 

skulle kunna vara intressanta att använda som substrat i projektet. Habagil var noga med att 

poängtera att VIVAB undersöker användningen av substrat som ändå inte kommer att 

användas till andra ändamål. Han gav två exempel på hur biogasen skulle kunna användas i 

praktiken. Det första alternativet är att pumpa ut gasen på naturgasnätet så att mängden fossil 

gas minskar där och ersätts med den förnybara biogasen. Denna gas kan sedan användas för 

att tanka bilar exempelvis från pumpstationen i Varberg. Ett andra alternativ är att alla bussar 

i Varberg skulle kunna gå på fordonsgas som VIVAB bistår med. Enligt Habagil spelar det 

inte så stor roll vem som i slutändan kommer att använda biogasen utan det viktiga är att 

ersätta den fossila naturgasen med förnybar biogas.  

 

En, enligt Habagil, viktig miljöinvestering som VIVAB genomför på avloppssidan handlar 

om att motverka breddning av avloppsvatten. Breddning innebär enligt Habagil att 

avloppsvatten pumpas ut i havet när reningsverket inte har kapaciteten att ta hand om mer 

vatten. Vid de tillfällen på året då det kommer mycket regn under kort tid och det är 

snösmältning samtidigt så pumpar reningsverket in så mycket vatten det kan. När maxgränsen 

är nådd i bassängerna, och de har magasinerat så mycket vatten de kan, så leds resten av 

avloppsvattnet helt enkelt ut i havet. Habagil menar att det inte vore ekonomiskt hållbart att 

bygga ett 4-5 gånger större reningsverk bara för att kunna ta hand om en så stor mängd vatten 

vid cirka 2-3 tillfällen om året. VIVABs avloppsprojekt på Getteröns reningsverk innebär att 

de har byggt ut försedimenteringsbassängerna dit vattnet kommer i första steget av 



31 
 

reningsprocessen. I försedimenteringen sker en mekanisk rening som innebär att vattnet 

passerar ett filter med 2 mm spalter. I och med den större bassängen kommer reningsverket att 

kunna ta in allt vatten så att det åtminstone blir mekaniskt renat innan vattnet leds ut till havet. 

Habagil menar att det i framtiden kommer att ske mer och mer breddningar av vattnet så 

därför är denna investering en viktig miljösatsning. I dagsläget finns det ingen lagstiftning 

angående breddningar av avloppsvatten men på VIVAB tror de att det kommer i framtiden på 

grund av den ökade mängden breddningar som kommer att behöva göras. Projektet startades 

2013 och skulle ha varit färdigt vid årsskiftet 2014/2015 men på grund av fel med 

beställningen blev det fördröjt till efter sommaren 2015. VIVABs hållbarhetsarbete på 

avloppssidan bygger enligt Habagil generellt sett på att ta fram nya tekniker.  

4.5.3 Risk 
 

Jag frågade Habagil om det gjordes någon form av riskanalys vid avloppsprojektet. Han 

menar att de alltid gör riskanalyser till alla projekt. Vilken kategori av risker de fokuserar på 

kan dock skilja sig från projekt till projekt. Vid avloppsprojektet identifierades risker som 

påverkar miljön och arbetsmiljön. Habagil menar att en risk kan vara att de skulle kunna bli 

tvungna att bredda vattnet, trots att de egentligen inte behöver det, på grund av att de måste 

koppla om bland ledningarna och pumpa vattnet andra vägar. Då kan det bli så att de måste 

bredda extra mycket vatten periodvis under projektets gång på grund av flaskhalsar. Habagil 

påpekar dock att det ännu inte har hänt i praktiken att de har fått bredda på grund av ett 

pågående projekt. Anledningen till det menar Habagil är därför att de vet om risken på 

förhand och därigenom kan de motverka att risken inträffar. Arbetsmiljörisker i form av att 

personal faller vid grävning eller andra liknande olyckor motverkar de genom att gå 

kontinuerliga skyddsronder. Enligt Habagil finns den ekonomiska risken att ett projekt 

överskrider budgeten. Jag frågade om det är vanligt förekommande att budgeten överskrids 

och enligt Habagil blir alla projekt dyrare än vad som var planerat från början. 

 

Enligt Habagil har de på VIVAB en förutbestämd mall som de arbetar efter vid riskanalyser. 

Alla anställda som är inblandade i projektet börjar med att sitta ner i grupp och använda 

brainstorming-metoden för att tillsammans komma fram till vilka möjliga risker ett projekt 

kan möta. Nästa steg i processen är att värdesätta riskerna. Det gör de med hjälp av en skala 

från 1-5. De värdesätter både sannolikheten att en risk inträffar och vad konsekvensen blir om 

den inträffar. Dessa värden multipliceras sedan och då får de fram ett totalt riskvärde för varje 

risk. Habagil menar att de risker som får ett värde över en viss gräns anses vara höga risker 

och dessa måste åtgärdas inom tidsramen för projektet. Mindre risker som varken är sannolika 

att de inträffar eller uppskattas medföra stora konsekvenser behöver inte hanteras under 

projektets gång och ibland bortser de från dessa risker helt.  

 

4.6 Riskbedömning från projekt ”Getterön biogas” 
 

Vid biogasprojektet på Getteröns reningsverk genomfördes en riskanalys. Denna analys har 

jag fått tagit del av efter att Eriksson bifogade dokumentet i ett mejl till mig i samband med 

vår telefonintervju. Nedan redogör jag för hur arbetet med riskerna gick till under detta 

biogasprojekt. 

 

Den metod som de använde vid riskanalysen benämner de miniriskmetoden. Värden mellan  

1-5 (där 5 utgör högsta värde) sattes på varje riskfaktors sannolikhetsvärde och riskvärde. När 

alla riskfaktorer fått värden så multiplicerades sannolikhetsvärdet med riskvärdet för att få 

fram en total risk. Nästa steg i processen var att de listade åtgärder för varje riskfaktor så att 
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det kunde bestämmas vilka åtgärder som behövde göras och vem som hade ansvar för vilken 

risks åtgärdande. Det fanns tre olika mål med åtgärderna – antingen ville de eliminera risken 

helt, reducera sannolikheten att risken skulle inträffa eller minska riskfaktorns riskvärde, det 

vill säga sänka konsekvensen av risken om den skulle inträffa.  

 

De risker som identifierades i samband med projektet var främst relaterade till budgeten och 

tidplanen. De tre viktigaste riskerna ansåg de i denna riskanalys var att utbyggnaden skulle 

ske under tiden verket var i drift, problem med utformningen av mottagningsanläggningen 

både vad det gällde budget och tidplan samt att kryotekniken inte skulle fungera. 

Utbyggnaden under drift uppskattades vara en hög risk. För att motverka denna risk ansågs 

det vara viktigt med en bra planering över de arbeten som skulle genomföras. Utformningen 

av mottagningsanläggningen ansågs också vara en hög risk eftersom tekniken som krävdes 

inte var helt färdigutvecklad vid tiden för projektet. Det viktiga var att testköra och verifiera 

den teknik som fanns. Att kryotekniken inte skulle fungera ansågs vara en något mindre risk 

som kunde hanteras med hjälp av bra kontrakt över upphandlingen så att budgeten skulle hålla 

(VIVAB, 2010). 
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5 Analys 
I detta kapitel kopplar jag samman empirin med teorin från referensramen. Analysen följer 

för enkelhetens skull samma mönster som empiriavsnittet. Varje intervjupersons avsnitt 

behandlar studiens huvudbegrepp: kommunala bolag, miljöinvestering och risk. Kapitlet 

avslutas med ett resultat av analysen. 

 

5.1 Analysmetod 
 

Jag har valt att dela in analysen efter intervjupersonerna därför jag anser att det ger en fortsatt 

tydlig bild och följer den röda tråden som jag haft som målsättning att arbeta utefter genom 

hela studien. Varje analysdel är därför uppdelad efter samma rubriker som empirin och under 

dessa rubriker har jag på så sätt kopplat samman relevant teori med den empiriska datan som 

jag har samlat in genom intervjuerna. Patel och Davidson (2003) menar att en studies resultat 

och författarens tolkning ofta vävs samman i analyskapitlet av kvalitativa studier. Jag har 

arbetat på detta sätt genom att jag lagt in min egen tolkning i analysen tillsammans med teori 

och den empiriska datan. Rent konkret leder detta till att studiens resultat och de slutsaser jag 

har kunnat dra från resultatet speglar min subjektiva tolkning av studien. Tolkningen har 

påverkats av min förförståelse som under arbetets gång succesivt har utvecklats ju mer 

information jag har kommit över, både genom teorier och begrepp och genom intervjuerna på 

VIVAB. 

 

5.2 Analysmodell 
 

För att jag skulle kunna ha möjlighet att genomföra min analys på ett tydligt och strukturerat 

sätt konstruerade jag en analysmodell (se figur 5.1). Denna modell hjälpte mig att analysera 

empirin och den teoretiska referensramen och så att jag kunde koppla samman de viktigaste 

delarna mellan de två kapitlena. Modellen visar att det finns en relation mellan studiens tre 

viktigaste begrepp. Denna relation som kopplar samman begreppet kommunala bolag med 

miljöinvestering och risk är: målsättning. En djupare beskrivning över hur de tre begreppen 

hänger samman presenteras i avsnittet ”Resultat av analys”, som kommer sist i detta kapitel. 

 

 

 
 

Figur 5.1 Analysmodell. Källa: Egenkonstruerad. 
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5.3 Analys Tommy Eriksson 

5.3.1 Kommunala bolag 
 

Enligt Eriksson är VIVAB ett aktiebolag som samägs av både Varbergs och Falkenbergs 

kommun. Problematiken med detta menar Eriksson är att det finns flera budgetar att rätta sig 

efter. Thomasson (2013) menar att det är vanligt förekommande att offentliga bolag samägs 

av två eller flera kommuner. När VIVAB vill göra en investering är det VAVAB eller 

FAVRAB som bistår med kapital och därigenom beslutar de om en investering ska 

genomföras. VAVAB och FAVRAB består endast av styrelser. Enligt Thomasson (2013) är 

vanligtvis styrelserna i kommunala bolag en avspegling av vilka partier som har makten i 

kommunfullmäktige.  

 

5.3.2 Miljöinvestering 
 

Erikssons uppfattning är att en hållbar utveckling handlar om att hushålla med resurser på ett 

smart och effektivt sätt. Han menar att VIVAB försöker arbeta mot en lägre 

energiförbrukning och för att de ska ha en lägre halt av kemikalieanvändning i arbetet. Enligt 

Persson och Persson (2011) handlar hållbar utveckling om just det – resursförbrukning. Vi ska 

lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation och inte slösa på de resurser vi har. 

 

Energiinvesteringens genomförande på Smedjeholms reningsverk grundade sig enligt 

Eriksson på flera faktorer. Arbetsmiljön var dålig på grund av högt buller och den före detta 

lastbilsmotorn som var ombyggd till gasmotor var inte särskilt energieffektiv. När de ändå var 

igång med arbetet och skulle byta ut gasmotorn passade de på att även byta andra maskiner så 

att hela anläggningen skulle bli effektivare. Genom att utöka energiinvesteringen och byta ut 

fler maskiner än vad som var tänkt från början borde, enligt min mening, ha lett till att hela 

investeringen ökade i kostnad gentemot vad som först var budgeterat för.  

 

En målsättning med investeringen var enligt Eriksson att värmeåtervinningen nu ska vara så 

pass bra från gasturbinen så att de inte behöver köra pannan för att värma upp slammet. 

Dessutom producerar gasturbinen högvärdig el som de kan använda på anläggningen. En 

miljöinvestering handlar enligt Eriksson om att vidta åtgärder för att främja en effektiv 

resursanvändning och därmed använda sig av resurser som kommer från produktion fullt ut. 

Eriksson menar vidare att denna energiinvestering var så pass bra ur miljösynpunkt, eftersom 

de inte behöver fackla bort onödigt mycket gas längre, så att den hade genomförts även om 

den inte varit ekonomiskt lönsam. Jag tolkar det som Eriksson har sagt här som att mindre 

intresse lades på de ekonomiska aspekterna både i form av att energiinvesteringen utökades 

till att omfatta fler delar men även därför att Eriksson anser att den hade genomförts även utan 

några direkta ekonomiska incitament för VIVAB. Cortazar, Schwartz och Salinas (1998) 

menar att miljöinvesteringar ofta grundar sig i statliga regleringar som har som mål att styra 

företagens beslut så att de gynnar miljön. Energiinvesteringen i Smedjeholms reningsverk har 

ingen direkt grund i statliga regleringar, vad jag kan utläsa från Erikssons svar, utan det är ett 

val som VIVAB har tagit som var grundat i effektivare resursanvändning för den specifika 

anläggningen i Falkenberg.  
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5.3.3 Risk 
 

De olika typerna av risk som ett företag bör ta hänsyn till vid en riskanalys menar 

Ammenberg (2012) är miljörisker, ekonomiska risker och hälsorisker. Vid 

energiinvesteringen på Smedjeholms reningsverk gjordes enligt Eriksson endast en 

identifiering av arbetsmiljörisker. De ekonomiska riskerna menar han inte spelade så stor roll 

eftersom de förväntade positiva miljöresultaten vägde så pass tungt vid denna investering. Att 

fackla gas i onödan i stället för att använda den till något bra som uppvärmning av lokalerna 

ansåg VIVAB vara så mycket sämre att några ekonomiska risker vid investeringen inte 

uppmärksammades något nämnvärt. Eriksson anser att den största risken som finns vid 

projekt är att inte se på helheten, det vill säga se på projektet ur ett helhetsperspektiv. Vid en 

helhetssyn menar Eriksson att chansen finns för ett företag att ta tillvara på möjligheter. 

Bekefi och Epstein (2008a) menar att ett sätt att omvandla risker till möjligheter är genom att 

identifiera dem i ett tidigt stadie i processen. På så sätt kan ett företag istället tjäna på risken. 

Jag tolkar det som att en sådan möjlighet som VIVAB tog tillvara på när det gäller 

energiinvesteringsprojektet var att använda sig av spillvärmen för att värma upp slammet och 

lokalerna och producera el.  

 

Via modellen för riskanalys som Ammenberg (2012) redogör för, som en vanligt använd 

arbetsprocess hos företag, kan en parallell dras till den arbetsgång som Eriksson kort 

beskriver från biogasprojektet på Getteröns reningsverk. Dokumentet med riskanalysen 

stärker denna koppling mellan teori och Erikssons uppfattning om hur arbetet går till hos 

VIVAB. Ammenberg (2012) menar att processen i en riskanalys består av fem steg – mål- 

och avgränsning, riskidentifiering, riskuppskattning, riskhantering och åtgärder. Vid 

energiinvesteringsprojektet skedde riskidentifieringen genom att möjliga risker skrevs upp. 

Sedan värderades dessa riskers sannolikheter och konsekvenser genom att de fick olika 

värden, vilket jag anser är riskuppskattning. Nästa steg som de tog var att bestämma hur varje 

risk skulle kunna åtgärdas, med andra ord riskvärdering. Slutligen delades riskerna upp 

mellan olika personer som då hade ansvaret att se till att risken eliminerades eller åtminstone 

löpte mindre risk att inträffa.  

 

5.4 Analys Peter Einarsson 

5.4.1 Kommunala bolag 
 

VIVABs arbete styrs enligt Einarsson av miljö- och hälsokontoren i Varbergs- och 

Falkenbergs kommun. Enligt miljöbalken (5 kap. 8§) ligger det på kommunens ansvar att se 

till så att uppställda miljökvalitetsnormer följs. Arbetet innebär att kommunen ska se till så att 

företagen följer statens regleringar angående miljö och hälsa (Varbergs kommun, 2015c). 

Einarsson menar på att det kan vara skillnad mellan vad de olika kommunernas miljö- och 

hälsokontor vill med sina verksamheter så det är viktigt från VIVABs sida att de kan hålla en 

öppen dialog med de båda kontoren. Thomasson (2013) menar att ett valresultat i mångt och 

mycket reglerar vilka som styr över de kommunala bolagen. Vem som har makten i en 

kommun påverkar då även vilken inriktning och målsättning de kommunala bolagen ska ha 

med sina verksamheter eftersom olika partier anser att olika saker är viktiga. Min tolkning är 

därmed att det kommunala miljöarbetet i Varbergs- och Falkenbergs kommuner är politiskt 

styrt och kan ändra inriktning beroende på vilket parti som sitter vid makten.  
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5.4.2 Miljöinvestering 
 

Einarsson uppfattning vid investeringsbedömning är att miljöinvesteringar tillåts ha ett längre 

tidsperspektiv än andra investeringar. Baumgärtner, Faber och Proops (2002) menar på att vi 

måste se till ett långt tidsperspektiv när vi har med miljön och miljöproblem att göra. Precis 

som Erikssons uppfattning är Einarssons uppfattning att hållbar utveckling handlar om 

effektiv resurshantering. Han ger exempel som visar på att VIVAB arbetar mot en hållbar 

utveckling genom att de ser över energianvändningen på företaget och sätter in åtgärder där 

det behövs för att effektivisera produktionen. Bekefi och Epstein (2008a) anser att de företag 

som ser en miljöinvestering som något positivt kan göra stora vinster jämfört med de som 

enbart ser investeringen som ett nödvändigt ont. Ökad effektivitet och bättre produktion, 

positiv PR och därigenom förbättrat rykte på marknaden är några exempel de ger på 

lönsamma effekter av en miljöinvestering. Bekefi och Epstein (2008b) menar att tappat 

förtroende hos kunder och dåligt rykte på marknaden, alltså negativ PR, kan bli priset som ett 

företag får betala om de bortser från social och politisk risk vid investeringsbedömning. 

Einarsson påpekar under sin intervju att just nyttan av att få positiv PR kan vara en anledning 

till att ett företag genomför en miljöinvestering. Min tolkning är att detta hänger samman med 

intresset för samhällsnytta som kommunala bolag har. Positiv PR och ett bra rykte på 

marknaden bör leda till en större samhällsnytta i och med att medborgarna blir nöjdare.  

 

Einarssons uppfattning är att det tas mindre hänsyn till de ekonomiska aspekterna vid en 

miljöinvestering än vid en vanlig investering. Vid en miljöinvestering menar han att mer 

fokus läggs på mervärden som investeringen för med sig. Mervärdena kan hjälpa till att 

motivera en miljöinvestering som inte väntas bli så ekonomiskt lönsam som vanligtvis är 

kravet vid investeringar. Av den anledningen kan en miljöinvestering tillåtas få en längre 

återbetalningstid. Det kan med andra ord ta lång tid innan en miljöinvestering lönar sig 

ekonomiskt, men de förbättrade miljöaspekterna väger upp mot det. Payback-metoden 

fokuserar på inkommande kasaflöden sett ur ett kort tidsperspektiv (Cooper et. al., 2002). 

Följaktligen är min tolkning att payback-metoden inte är en vidare bra modell att använda vid 

bedömning av en miljöinvestering eftersom det verkar som om få miljöinvesteringar kan klara 

företags normalt uppställda mål på återbetalningstid. Miljöinvesteringar behöver bedömas 

med ett längre tidsperspektiv. Yard (2000) menar att payback-metoden ofta används som ett 

första steg vid investeringsbedömning, som ett verktyg för att sålla bland flera potentiella 

investeringar. Jag tolkar denna teori, tillsammans med Einarsons uppgifter, som att payback-

metoden därmed borde kunna användas för att välja ut den bästa miljöinvesteringen, sett ur 

ekonomisk synvinkel, av flera tänkbara miljöinvesteringar. 

 

5.4.3 Risk 
 

Einarsson styrker Erikssons svar att det endast var arbetsmiljörisker de arbetade med under 

energiinvesteringen på Smedjeholms reningsverk. Enligt arbetsmiljölagen (2 kap. 4§) ska 

arbetsmiljön vara på en acceptabel nivå. Säkerhetsåtgärder måste vidtas i de fall då arbete 

skall utföras i områden som kännetecknas av brandrisk, explosionsrisk, etc. Einarssons 

beskrivning av hur de generellt sett arbetar vid riskanalyser styrker också metoden som 

Eriksson beskrev och som användes under riskanalysen vid biogasprojektet på Getteröns 

reningsverk. Dinu (2012) anser att de viktigaste stegen vid en riskanalys är att identifiera, 

analysera och åtgärda riskerna. Dessa tre steg räknade Einarsson också upp när han menade 

på att en riskanalys innebär att de på VIVAB samlas i grupp och identifierar möjliga risker, 

värdesätter sannolikheten att de kommer att inträffa och dess konsekvenser. Slutligen gör de 

en åtgärsplan för varje risk. Enligt Ammenberg (2012) handlar åtgärderna om att antingen 
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förebygga att en risk ska inträffa, att minimera faran att den inträffar eller att helt eliminera 

risken. Einarsson menar att de på reningsverket helst av allt vill bygga bort en risk, det vill 

säga helt eliminera den så att den inte kan inträffa.  

 

5.5 Analys Moshe Habagil 

5.5.1 Kommunala bolag 
 

Habagil hade inte så mycket att säga under intervjun om det faktum att VIVAB är ett 

kommunalägt bolag. Hans uppfattning är, precis som Eriksson påpekade, att det är styrelserna 

i VAVAB och FAVRAB som beslutar vilka investeringar som VIVAB ska genomföra. 

Fjertorp (2010) menar att det är svårt att bedöma relationen mellan kostnad och nytta i 

offentliga bolag. Habagils uppfattning är att ett projekt alltid blir dyrare än vad som först var 

budgeterat för. Dessutom anser Habagil att alla investeringar som VIVAB genomför är 

miljöinvesteringar, antingen direkt eller indirekt. Min tolkning av dessa uppgifter är att 

miljöinvesteringar i regel blir dyrare än vad som först var bugdeterat för. Denna tolkning 

styrks av Erikssons uppgifter om att energiinvesteringen på Smedjeholms reningsverk 

utökades till en större investering än vad som var planerat från första början. 

5.5.2 Miljöinvestering 
 

Habagil menar att en hållbar utveckling innebär fokus på framtiden och ett arbete med 

utveckling av nya tekniker. Cortazar, Schwartz och Salinas (1998) teori om att staten har 

möjlighet att styra företagens miljöarbete genom att införa regleringar bekräftade Habagil när 

han framhävde att VIVAB förväntar sig en lagstiftning, angående breddningen av 

avloppsvatten ut till havet, i framtiden. Klimatförändringen, påpekade Habagil flera gånger, är 

en stark drivkraft till att genomföra miljöinvesteringsprojekt. Detta tolkar jag som ytterligare 

ett tecken på att de ekonomiska aspekterna spelar en mindre roll jämfört med miljöaspekter 

vid VIVABs investeringar. Bekefi och Epstein (2008b) anser att miljörisker vid investeringar 

ofta förbises eftersom de är svåra att beräkna värden på. Den information som jag har fått 

fram i denna studie styrker inte denna teori utan visar snarare på ett motsatt antagande, att de 

ekonomiska riskerna får mindre uppmärksamhet. Enligt Cortazar, Schwartz och Salinas 

(1998) kostar det mycket pengar att driva igenom investeringar som handlar om utveckling av 

ny teknik. Det finns de företag som väljer att inte genomföra en miljöinvestering för att det 

kostar dem så mycket pengar. Det är i vissa fall billigare för ett företag att betala en 

straffavgift istället för att satsa på ny teknik (ibid). Enligt Habagil är hans arbetsuppgifter som 

utvecklingsingenjör att arbeta med att ta fram ny teknik som kan användas för att ge oss en så 

bra framtid som det är möjligt ur miljösynpunkt. Genom att följa teknikutvecklingen som sker 

i omvärlden har VIVAB möjlighet att hålla sig uppdaterade och följa med i marknadens 

utveckling. Trigeorgis (2005) menar att det är mycket viktigt för företag att följa med i 

marknadens svängningar och hålla sig flexibla i förhållande till förändringar. 
 

5.5.3 Risk 
 

Habagil beskriver samma tillvägagångssätt vid riskhantering som både Eriksson och 

Einarsson gjorde i sina intervjuer. Lärdomen som jag därmed kan dra från det är att ett 

enhetligt arbetssätt och resonemang förs hos VIVAB när det gäller risker vid 

miljöinvesteringar. Brainstorming är enligt Dinu (2012) en variant av första steg att använda 

vid identifiering av risker. Habagil menar att de vanligtvis samlas alla som ska vara 

involverade i ett projekt för att tillsammans komma fram till möjliga risker innan arbetet drar 
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igång. Enligt Habagil skiljer det sig från projekt till projekt vilka typer av risker som det läggs 

fokus på. Ammenberg (2012) menar att det är varje individuell människas riskbenägenhet och 

värderingsförmåga som bestämmer vad som anses vara en risk och inte. Med andra ord kan 

något som uppfattas som en stor risk för en person uppfattas som en mindre risk enligt en 

annan person. På samma sätt kan företag eller kommuner värdera risker olika. Fjertorp (2010) 

menar att villkoren för kommuner ståndigt förändras och förutsättningarna för olika 

kommuner ser därför också olika ut. De risker som identifierades i samband med 

avloppsprojektet på Getteröns reningsverk relaterade till miljö- och hälsorisker, enligt 

Habagil. Ekonomiska risker tog de inte hänsyn till överhuvudtaget. Enligt Craciun (2011) 

finns det tre riskkategorier vid projekt som rör infrastruktur: direkta risker, makroekonomiska 

risker och politiska risker. De risker som Habagil tog upp faller in under kategorin direkta 

risker. Craciun (2011) menar att miljörisker är en typ av direkta risker och jag tolkar därmed 

även arbetsmiljörisker som en risk som faller in under denna kategori eftersom det är en sorts 

risk som företaget både kan påverka och förebygga. 

 

5.6 Resultat av analys 
 

Styrelserna i VAVAB och FAVRAB fattar besluten över vilka investeringar som VIVAB får 

lov att genomföra genom att de bidrar med kapital. Samägandet av VIVAB mellan Varbergs- 

och Falkenbergs kommun innebär att styrelserna, som delvis är en spegelbild av 

mandatfördelningen i respektive kommunfullmäktige, kan ha olika politisk inriktning. Min 

tolkning blir därmed att miljöarbetet i de olika kommunerna kan ha olika riktlinjer att arbeta 

efter, vilket kan skapa en problematisk situation för VIVAB som befinner sig med en fot hos 

respektive miljökontor i Varberg och Falkenberg. 

 

Miljöinvesteringar handlar om att genomföra satsningar för framtiden. Effektiv 

resursanvändning där restprodukter kan användas till nya ändamål är ett exempel på det. Ett 

annat exempel är utveckling av nya tekniker som kan ta processer och produktion till en högre 

och mer effektiv nivå både vad det gäller att ta sig an ökande miljöproblem och för att minska 

så mycket som möjligt av miljöpåverkan som blir resultatet av processen och produktionen. 

Alla de miljöinvesteringar som tagits upp i empiriavsnittets olika intervjuer har en sak 

gemensamt – miljön är i fokus. Avsikten med dem har inte varit ekonomiskt utan i första hand 

är det en minskad resursförbrukning och effektivare produktion för att minska på miljötrycket 

och förbereda för framtiden som är syftet med miljöinvesteringarna hos VIVAB. Att det i sin 

tur sedan även kan leda till ekonomiska vinster i slutändan är en positiv effekt av att 

resursförbrukningen till exempel har minskat. Som Eriksson och Einarsson påpekar så hade 

investeringen på Smedjeholms reningsverk genomförts även utan ekonomisk lönsamhet på 

grund av att den var så pass viktig ur miljösynpunkt. Investeringen ger dock ekonomisk 

avkastning också eftersom de kan använda sig av värmeåtervinning och förhoppningsvis 

behöver de inte ha igång pannan i samma mängd som tidigare. Ammenberg (2012) menar att 

en stor nytta kan väga upp mot möjligheten att en större risk kan inträffa. Detta anser jag 

hänger ihop med Eriksson och Einarssons uppfattningar när det gäller nyttan av 

energiinvesteringen. Miljönyttan var så pass stor att de ekonomiska riskerna inte reflekterades 

över i lika stor utsträckning som annars kanske är vanligt. Helheten säger mig att de 

ekonomiska aspekterna inte är grundavsikten med miljöinvesteringar hos VIVAB. Indirekt 

ger dock miljöinvesteringarna en ekonomisk vinst i vissa fall. Min tolkning är därmed att de 

mervärden som blir resultatet vid vanliga investeringar är lika med de miljövinster som en 

investering för med sig. Vid en miljöinvestering däremot tolkar jag det som att det är de 

ekonomiska vinsterna som är lika med mervärdena.  
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Vid hantering av risker är det första steget de gör på VIVAB att anordna ett möte med den 

aktuella projektgruppen för att hjälpas åt att identifiera möjliga risker. Detta steg kan jämföras 

med det andra steget i Ammenbergs modell över riskhantering, riskidentifiering. Efter att de 

har identifierat ett antal möjliga risker värdesätter de varje risks sannolikhet och konsekvens. 

Detta steg är detsamma som modellens steg riskuppskattning och riskvärdering. Efter att 

riskerna värderats och fått ett numeriskt värde diskuteras och upprättas det en plan över vilka 

åtgärder som skulle vara aktuella att vidta för respektive riskfaktor. Därmed uppfylls även 

modellens sista steg åtgärder. Genom att inleda processen med att tillsammans i grupp 

bedriva brainstorming för att identifiera möjliga risker ökar chansen att hitta så många risker 

som möjligt. Människor tänker och ser olika på vad som är en risk, så tillsammans i en grupp 

är det möjligt att täcka in en större bredd av risker. Som Dinu (2012) påpekar så är det endast 

de risker som har identifierats som det går att förebygga så att de inte inträffar och skadar ett 

projekt. Mitt helhetsintryck av den information jag fått fram genom intervjuerna tillsammans 

med den teori som jag har läst in mig på, ger mig bilden av att identifieringen av risker är ett 

mycket viktigt steg som bör genomföras på ett noggrant sätt så att ingen viktig risk förbises 

och ställer till stora problem för ett projekt när det har dragits igång. 

 

Vad är det då som kopplar samman kommunala bolag, miljöinvesteringar och risk som jag 

har valt ut som de viktigaste begreppen i denna studie? Målsättning! I kommunal verksamhet 

är samhällsnytta målsättningen. Samhällsnytta fås genom att investeringar genomförs. Vid 

alla typer av investeringar finns det risker av olika slag. Målsättningen med riskanalyser är att 

i största möjliga mån undvika att de inträffar.  

 

Analysen visar att det har stor betydelse att denna studie har genomförts i ett kommunalt 

bolag därför att samhällsnyttan genomsyrar verksamheten till skillnad från privata bolag som 

har monetära vinstsyften. Den samhällsnytta som en kommun vill uppnå med sin verksamhet 

är utmärkande för hela arbetet. Även om flera kommuner har samma målsättning vad det 

gäller samhällsnytta kan vägen till målet se annorlunda ut beroende på vilka som har den 

beslutande makten i en kommun. Samhällsnytta innebär att kommunen arbetar för att 

kommunens invånare ska få så hög service som möjligt och trivas i kommunen. En god miljö 

och ett hållbart arbete för framtidens samhälle är bra PR och det kan leda till att invånarnas 

välbefinnande ökar. Min tolkning är med andra ord att samhällsnyttan bör öka på grund av 

kommunala miljöinvesteringar.   
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6 Slutsats 
I slutsatsen presenteras en diskussion där studiens syfte och forskningsfråga kopplas samman. 

Mitt bidrag med studien presenteras samt förslag till vidare forskning. 

 

Frågeställning: 

 

Hur resonerar kommunala bolag angående risker vid miljöinvesteringar? 

 

Syfte: 

 

Syftet är att beskriva och analysera hur kommunala bolag resonerar kring risker vid 

miljöinvesteringar. Detta syfte uppnås genom att begreppet risk undersöks i det 

kommunalägda VA- och avloppsbolaget VIVAB. 

 

6.1 Diskussion 
 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorikt för mig som student på 

Energiekonomprogrammet därför att jag har fått möjligheten att använda mig utav de 

kunskaper jag fått under min utbildning både inom ekonomi- och energiområdet. Jag tycker 

att det har funnits enormt mycket teoretiskt material i olika databaser att använda i uppsatsen 

och en stor del av mitt arbete har därför bestått av att sålla ut relevant information. De 

intervjuer som jag har genomfört har gett mig en stabil empiri som jag tillsammans med 

relevant teori har kunnat analysera för att komma fram till ett resultat och slutsatser. Om tiden 

hade räckt till hade jag velat vända mig mot fler kommunala bolag för att få en ännu starkare 

grund över hur kommunala bolag resonerar när det kommer till risker vid miljöinvesteringar.  

 

Ammenbergs modell är säkert inte den enda i sitt slag men jag anser att den ger en tydlig bild 

över hur en arbetsprocess vid riskhantering kan gå till. Även om inte Ammenberg är 

företagsekonom så menar jag att hans modell överensstämmer med den empirin jag har fått 

fram i denna studie. I tre skilda projekt hos VIVAB har samma arbetsprocess använts. Andra 

typer av riskhanteringsmodeller som till exempel SWOT-analyser har inte nämnts under 

någon av intervjuerna. Därmed kan jag dra slutsatsen att de på VIVAB arbetar efter en 

förutbestämd mall som är samma för alla projekt i företaget, vilket också Habagils intervju 

styrker. Huruvida denna arbetsmetod är generell för kommunala bolag överlag kan dock 

diskuteras. I och med att alla intervjuer är genomförda inom VIVAB är jag tveksam till om 

jag har tillräckligt med material för att kunna dra några generella slutsatser från denna studie 

som innefattar kommunala bolags resonemang över risker vid miljöinvesteringar. Det som jag 

kommer fram till i studien anser jag därför endast är gällande inom VIVAB. 

 

En aspekt som jag tycker är mycket viktig och som jag anser har påverkat denna studie 

mycket är att jag har riktat in mig på just miljöinvesteringar. VIVAB är ett miljöföretag, 

precis som Habagil påpekar, vilket gör att alla deras investeringar både direkt och indirekt är 

miljöinvesteringar. Det som studien har visat är att vid de miljöinvesteringar som VIVAB 

genomför tas det mindre hänsyn till ekonomiska risker.  

 

Under intervjuerna som jag har genomfört hos VIVAB blev det något lite fokus på de 

ekonomiska sidorna av en miljöinvestering. Det som kom upp handlade om 

återbetalningstiden. Einarsson anser att en miljöinvestering oftast tillåts ha ett långt 

tidsperspektiv för att de ska ha en chans att visa sig ekonomiskt lönsamma. Eftersom 
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payback-metoden fokuserar på kassaflöden på kort sikt behöver företag tillåta en längre 

återbetalningstid än normalt för miljöinvesteringar. Min tolkning av detta är att det annars 

kanske inte skulle genomföras så många miljöinvesteringar på grund av att de inte klarar 

företagets maxgräns för återbetalningstid. Som studiens teori visat på, och även som jag har 

tolkat det, är kommuners målsättning att skapa samhällsnytta, alltså inte att främst generera 

vinst i pengar. Med detta menar jag att de ekonomiska riskerna spelar mindre roll eftersom 

den största fokusen läggs på att skapa samhällsnytta. Samtidigt kan det vara en balansgång för 

VIVAB eftersom intressenterna kan skilja sig gentemot intressenterna vid privata företag. 

Kommunala bolags intressenter är också kommuninvånarna och de vill både att de 

kommunala pengarna ska förvaltas väl och att miljön ska vara bra, fin och hållbar för 

framtiden. Einarsson var inne på detta område när han talade om att miljöinvesteringar kan 

vara ett sätt för ett företag att skapa positiv PR. Min tolkning är att positiv PR är viktigt för att 

skapa samhällsnytta eftersom samhällsnytta betyder att invånarna är nöjda och får den service 

de behöver.  

 

Politiska partier står för olika saker och vill lägga mer eller mindre tid och pengar inom olika 

områden. Det kan leda till att riktlinjerna för kommunala verksamheter kan förändras 

beroende på vilka det är som sitter vid makten efter ett avslutat val. Eftersom det är politiskt 

sammansatta styrelser som beslutar om VIVAB ska genomföra en investering eller inte anser 

jag därmed att det bör finnas en relation mellan vilka investeringar som genomförs och vilket 

politiskt parti som har flest platser i kommunfullmäktige, och därigenom i kommunala 

bolagsstyrelser såsom VAVAB och FAVRAB. 

 

Ingen av de miljöinvesteringar som har kommit på tal under intervjuerna på VIVAB har haft 

sin grund i statliga regleringar. VIVAB har själva tagit initiativen till att driva igång 

projekten. När det gäller avloppsprojektet på Getteröns reningsverk förväntar de sig dock 

någon form av reglering eller lagstiftning på området angående reningsverkens breddning i 

framtiden. Jag tolkar det därför som att de arbetar förebyggande med detta projekt. Breddning 

är ett problem som de på VIVAB tror kommer att öka i framtiden och därför gör de nu 

satsningen för att kunna ligga i framkant och vara steget före. Här ser jag en möjlig skillnad 

mellan offentligt ägda och privatägda bolag. Vinstsyftet hos ett privat bolag kan innebära att 

de måste generera pengar. Att då investera i miljöinvesteringar, som ibland kan vara väldigt 

dyra och som ett företag endast tror att det kommer bli en reglering över i framtiden, kanske 

är för osäkert. Tänk om det inte alls kommer en reglering? Då har företaget investerat mycket 

pengar i onödan, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Fast samtidigt kan företaget få andra 

vinster som i slutändan leder till inkommande ekonomiska kassaflöden. Jag tolkar det som att 

de risker som det tas hänsyn till vid investeringar är de som är kopplade till en verksamhets 

målsättning. Det vill säga, är målsättningen ekonomisk vinst så tas det kanske mer hänsyn till 

ekonomiska aspekter och risker. Om målsättningen däremot är samhällsnytta så kanske andra 

aspekter och risker, exempelvis miljön, är de som prioriteras. Som Habagil påpekade i sin 

intervju så tog VIVAB inte hänsyn till några ekonomiska risker vid avloppsprojektet på 

Getteröns reningsverk. Slutsatsen jag kan dra från detta är därmed att det vid 

miljöinvesteringar hos VIVAB tas mindre hänsyn till ekonomiska risker därför att själva 

målsättningen i grunden inte är ekonomisk. Det som jag vill komma fram till i min diskussion 

är att miljöinvesteringar är komplexa och att de ibland måste ses på ett annat sätt än vanliga 

investeringar eftersom vinsterna kan komma i flera olika former.  
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De slutsatser som jag kan dra från min studie av VIVAB är: 

 

 På VIVAB använder de en förutbestämd mall vid riskhantering. Genom 

riskidentifiering, riskuppskattning, riskvärdering och åtgärder hanterar de risker vid 

projekt. 

 

 Vilken målsättning VIVAB har påverkar deras riskbenägenhet och vilken typ av risker 

de tar hänsyn till. 

 

 Miljöinvesteringar kan vara komplexa eftersom nyttan kan variera. 

 

6.2 Studiens begränsningar 
 

De begränsningar jag kan se med denna studie är att alla intervjuer har genomförts med 

personer som främst har en teknisk bakgrund och inte ekonomisk. Mindre fokus har därför 

hamnat på ekonomin och beräkningsmetoder under intervjuerna. En annan begränsning är att 

alla intervjuer har genomförts inom VIVAB. Jag kan därigenom inte dra några generella 

slutsatser över hur kommunala bolag resonerar kring risk vid miljöinvesteringar. 

 

6.3 Studiens bidrag 
 

1. Denna studie analyserar hur VIVAB hanterar risker vid miljöinvesteringar. 

2. Studien illustrerar också skillnaden mellan vilken målsättning som finns hos 

kommunala- och privata bolag och hur denna målsättning påverkar arbetet i 

kommunala bolag.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
 

Det vore intressant med vidare studier på detta ämne med risk vid miljöinvesteringar där fler 

företag eller organisationer undersöks. Ett exempel vore en komparativ studie över hur privata 

bolag och kommunalägda bolag resonerar kring risker vid miljöinvesteringar. Ett annat 

exempel vore att göra en komparativ studie över hur ett företag ser på risker vid en 

miljöinvestering kontra en vanlig investering. Det finns mycket spännande att bygga vidare på 

från denna uppsats. Jag anser också att det krävs fler empiriska studier för att stärka mina 

slutsatser och för att kunna göra dem mer allmängiltiga rörande kommunala bolag. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till Tommy Eriksson 
 

1. Berätta om ditt arbete hos VIVAB. 

 

2. Hur ser VIVABs relation ut till kommunen? 

 

3. Eftersom bolaget är kommunalägt, vilket bestämmanderätt har VIVAB själva över 

vilka projekt som genomförs? 

 

4. Vem finansierar projekten? 

 

5. Vilken var din roll i miljöinvesteringen på Smedjeholms reningsverk? 

 

6. Vilken var den egentliga anledningen till att ni insåg att investeringen behövde göras i 

detta reningsverk? 

 

7. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan en vanlig investering och en 

miljöinvestering? 

 

8. Vad kostade projektet att genomföra? 

 

9. På vilket sätt påverkas VIVAB av den lagstiftning som finns?  

 

10. Vilka lagar har ni att rätta er efter? 

 

11. Vem utförde lönsamhetsberäkningar för projektet? 

 

12. Hur lång tid tog det ungefär? 

 

13. Vilka lönsamhetsberäkningar gjordes på projektet innan det genomfördes? 

 

14. Hur lång återbetalningstid har projektet?  

 

15. Finns det några generella riktlinjer ni går efter? 

 

16. Gjordes en riskanalys över potentiella risker och osäkerheter knutna till projektet 

innan det genomfördes? 

a. Om nej: Hur kommer det sig? 

 

17. Hur ser processen för riskhantering ut? 

 

18. Har investeringen gett den önskade och förväntade effekten? 

 

19. Hade ni genomfört investeringen även om den inte visat sig bli lönsam ekonomiskt om 

den visade sig vara lönsam ur miljösynpunkt? 
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Kompletterande frågor till Tommy Eriksson: 
 

1. Hur länge har du arbetat hos VIVAB? 

 

2. Berätta lite om din bakgrund. 

 

3. På vilket sätt arbetar VIVAB mot en hållbar utveckling? 

 

4. Vad är din syn på hållbar utveckling? 

 

5. Vilka är de vanligaste riskerna vid miljöinvesteringar anser du? 

 

6. Vilka risker anser du är vanligast förekommande vid "vanliga" investeringar? 

 

7. Är det någon skillnad på hur dessa risker hanteras? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Peter Einarsson 
 

1. Berätta om ditt arbete hos VIVAB. 

 

2. Hur länge har du arbetat här? 

 

3. Kan du beskriva lite kort vad driftledare innefattar? 

 

4. Vilka lagar är det ni har att rätta er efter? 

 

5. Hur styrda är ni av kommunerna när det gäller bestämmanderätt? 

 

6. Är ni mer styrda av Falkenbergs kommun eftersom detta reningsverk ligger här? 

 

7. Hur var din roll i projektet? 

 

8. Vilken var grundanledningen till att ni genomförde projektet? 

a. Hade det någon grund i miljöregleringar? 

 

9. Arbetar VIVAB mot en hållbar utveckling? 

 

10. Hur ser det arbetet ut? 

 

11. Hur ser du på vad en hållbar utveckling är? 

 

12. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan en vanlig investering och en 

miljöinvestering? 

 

13. Vem finansierade projektet? 

 

14. Vad kostade det att genomföra? 

 

15. Hur lång återbetalningstid har projektet? 

 

16. Är det din uppfattning att det generellt är längre återbetalningstid vid 

miljöinvesteringar? 

 

17. Gjordes en riskanalys över potentiella risker och osäkerheter knutna till projektet? 

 

18. Hur ser processen för riskanalys ut? 

 

19. Vilka risker identifierades i projektet? 

 

20. Vilka metoder användes för att hantera dessa risker? 

 

21. Har projektet gett den önskade och förväntade effekten? 

 

22. Tror du att den här investeringen hade genomförts även om den inte visat sig bli 

lönsam enligt finansiella mått?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Moshe Habagil 
 

1. Berätta om ditt arbete hos VIVAB. 

 

2. Hur länge har du arbetat här? 

 

3. Varifrån kommer vattnet till Getteröns reningsverk? 

 

4. Hur ser VIVABs relation ut till kommunerna? 

 

5. Hur funkar det när ni vill göra en investering? 

 

6. Hur ser du på vad en hållbar utveckling är? 

 

7. Vad är målsättningen med projektet? 

 

8. Arbetar VIVAB mot en hållbar utveckling? 

 

9. Hur ser det arbetet ut? 

 

10. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan en vanlig investering och en 

miljöinvestering? 

 

11. Har ni genomfört någon miljöinvestering här på Getteröns reningsverk som du har 

varit involverad i? 

 

12. När väntas detta projekt vara färdigt? 

 

13. Gjordes det någon form av riskanalys i projektet? 

 

14. Vilka risker identifierades? 

 

15. Blir det ofta dyrare än vad man tänkt från början? 

 

16. Hur arbetar ni med riskanalyser? 

 

17. Hur går arbetet vidare med de identifierade riskerna? 

 

18. Vad var din roll i själva projektet? 

 

19. Vad gjorde Sweco? 

 

20. När inleddes projektet? 

 

21. Vilken var grundanledningen till att projektet behövde genomföras? 

 

22. Varifrån uppstod initiativet till att genomföra investeringen? 

 

23. Görs detta projekt enbart på Getteröns reningsverk eller på Smedjeholms reningsverk 

också? 


