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Sammanfattning 
Sedan elmarknadsreformen 1996 är den svenska elmarknaden öppen för konkurrens när det 
gäller att producera och sälja el. Den fria marknaden ställer större krav på elhandelsföretagen 
än monopolet gjorde. Stora investeringar krävs från företagen för att möta kundernas och 
statens krav. Jämtkraft AB är ett av dessa elföretag och de har nyligen investerat i ett 
kraftvärmeverk. 
 
Det finns många olika sätt att göra dessa investeringar på och mycket litteratur skrivet om hur 
man tar beslut om investeringar och vilket beslutsunderlag man skall ta hänsyn till. Den mesta 
litteraturen handlar om kalkyler som beslutsunderlag men man nämner även att andra faktorer 
bör beaktas. Jag har utifrån detta formulerat mina problemfrågor och mitt syfte. Syftet med 
denna uppsats är att undersöka vilken betydelse icke-finansiell information hade vid beslutet 
att bygga ett kraftvärmeverk i Östersund. 
 
Min teori har inriktats på att behandla hur man fattar beslut och vilka olika modeller man kan 
ta hjälp av. Jag har även beskrivit vilket typ av beslutsunderlag som kan användas. I empirin 
undersöks Jämtkrafts beslut att bygga ett kraftvärmeverk med hjälp av intervjuer och den PM 
som utgjorde beslutsunderlaget. 
 
I analysen jämförs teorin inom området med den empiri som framkommit under studien. 
Beslutsprocessen, beslutsunderlag och beslutsfattandet avhandlas. Till sist förs även en 
diskussion om resultatet av studien. 
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1 Inledning 
I detta kapitel behandlas grunderna i det valda ämnesområdet. Problemområdet diskuteras 
och problemformuleringen definieras. Vidare avgränsas problemområdet och detta mynnar ut 
i syftet till uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 
Orden siffra och siffror används av många på samma sätt som när man pratar om något som 
är levande. Det finns förstås inte bättre eller sämre siffror och det är de flesta människor 
medvetna om. Siffran 2 är varken bättre eller sämre än siffran 9. Siffrorna kan dock ha olika 
värde beroende på vad man vill uppnå. En nioprocentig ökning av försäljningen är oftast 
bättre än en tvåprocentig ökning. I andra situationer som exempelvis när det handlar om 
inflation är så låga siffror som möjligt oftast önskvärda.1 
 
Det är lätt att fascineras av siffror, de används oftast som någonting som har ett värde i sig 
fast alla vet att det inte är så. Definitionsmässigt är siffror abstrakta. Ofta anses ändå det som 
beskrivs med siffror mer konkret än det som beskrivs med ord. Detta kan bero på att siffror 
kan summeras och ställas upp i tabeller, medianer och medeltal. Siffror kan på ett enkelt sätt 
jämföras med varandra och visa förändringar. På detta sätt kan förhållanden som egentligen är 
väldigt osäkra verka säkrare. Den allmänna uppfattningen är att världen blir ordentligare med 
siffror och mått. ”Mjuka” uppgifter som ord som kan uppfattas på många olika sätt görs ofta 
om till ”hårda” siffror och mått för att göra världen enklare.2 
 
Man ser ofta i kvällstidningar att man exempelvis med en formel kan beräkna personlig 
tillfredställelse eller att man i ett relationstest kan undersöka om man valt rätt partner. Dessa 
kan man sedan använda för att jämföra sig själv med andra människor. Att ha en 
tillfredställelseindex på 80 framstår oftast som exaktare och mer tillförlitligt för människor än 
att säga att man mår ganska bra. Ett index på 30 i relationstestet antyder att man har en ganska 
dålig relation och detta kanske ger en bekräftelse på det man redan innan känt. Siffrorna anses 
på detta sätt väga tyngre som argument än ord.3 
 
Detta är dock en illusion enligt Karin Brunsson Holmblad. Världen blir inte ordentligare för 
att man mäter den utan tvärtom. Mått som tagits fram genom att olika uppgifter summerats 
och vägts samman är längre från verkligheten än verbala beskrivningar. Verbala 
beskrivningar kan dock bli betydligt omständligare.4 
 
Vad säger måttet för personlig tillfredställelse egentligen? Ger relationstestet svar på viktiga 
frågor? Gör dessa siffror att du vet mer om dig själv och din relation än innan?5 
 
Vad många inte tänker på är att för att siffrorna överhuvudtaget skall kunna räknas fram krävs 
att man bortser från överväganden och tveksamma beslut. Någon måste i testerna bestämma 
vilka siffror som skall multipliceras och resonerar denna person på samma sätt som du? Kan 
man i ett test svara antingen ”sant” eller ”falskt” och hur vet man att andra som fyllt i testet 
resonerat på samma sätt som man själv? Betyder ”ofta” och ”ibland” samma sak för alla 
människor? I värsta fall kan detta leda till att det är siffrorna som bestämmer hur vi resonerar, 
                                                 
1 Brunsson Holmblad, Karin (2005) s. 11 
2 Ibid s. 11 f. 
3 Ibid s. 12 
4 Ibid 
5 Ibid s. 16 
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hur vi ser på oss själva och vad vi bestämmer oss för att göra.6 Många gånger kan även den 
som använder siffror i diskussioner för att underbygga sina argument anses vara en mer 
kunnig person än den som inte gör det7. 
 
Det som beskrivs ovan gäller i hög grad för beslutsfattare i företag. Man känner ibland ett 
behov av att legitimera sina beslut med siffror och kalkyler trots att man kanske inte alltid 
fäster så stor vikt vid dessa när man fattar besluten. En anledning till detta kan vara att man 
vid stora investeringar vill ha något att luta sig tillbaka mot om investeringen misslyckas.8 
 
Ett företag som genomfört stora investeringar de senaste åren är Jämtkraft AB i Jämtland. 
Företaget är just nu inne i en expansiv fas och har under den senaste femårsperioden 
investerat över en miljard kronor i regionen. Bland de större investeringarna märks ett 
kraftvärmeverk.9 
 
Jämtkraft AB är ett av alla elhandelsföretag som fått anpassa sig till en fri marknad då den 
svenska elmarknaden öppnades för konkurrens 1996. Avregleringen innebär att alla elkunder 
nu fritt kan välja vem de ska köpa sin el ifrån.10  
 
Den fria marknaden ställer större krav på elhandelsföretagen än monopolet gjorde. Skatt och 
avgifter på el har nästan tredubblats sedan avregleringen samtidigt som kravet på att hålla 
nere elpriset är stort både från allmänheten och från staten.11 Detta gör att man måste 
överväga nyinvesteringar noga för att inte hamna i ekonomiska trångmål. 

1.2 Problemdiskussion 
Att göra en investering av den storlek som Jämtkraft gjorde i och med byggandet av 
kraftvärmeverket är en väldigt omfattande process och inget man tar lätt på. Det finns många 
olika sätt att göra en investering på och mycket litteratur skrivet i ämnet. Hur gör man då när 
man tar beslutet om att genomföra en investering? Vilket beslutsunderlag tar man hänsyn till? 
Skall man bara förlita sig på kalkyler eller tittar man även på andra faktorer? Vad är ”rätt” och 
vad är ”fel”? 
 
Beslutfattandet i företag är ett led i en process som styr och formar dess framtid. Besluten 
föregås av mer eller mindre detaljerad planering som i sin tur baseras på företagens affärsidé, 
mål och strategi.12 
 
En stor del av litteraturen inom området handlar om kalkyler som beslutsunderlag. Man 
menar att störst vikt bör läggas på kalkylerna vid beslut om investeringar. Att det viktigaste är 
att siffrorna stämmer. Man hänvisar dock ofta till att kalkyler endast är en del av 
beslutsunderlaget och att andra faktorer även bör beaktas. Vilka är då dessa? Vilken betydelse 
har detta underlag vid besluten? 
 

                                                 
6 Brunsson Holmblad, Karin (2005) s. 13 
7 Ibid s. 16 
8 Edlund, Per-Olov m.fl. (1999) s. 43 f. 
9 Jämtkraft AB: s Årsredovisning 2005 
10 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2420 
11 Svensk energi, nummer 7 2005 
12 Andersson, Göran (2001) s. 31 
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Andra menar att det är just dessa abstrakta faktorer som man bör lägga tyngdpunkten på vid 
beslutsfattande. Per Forsberg exempelvis diskuterar i sin avhandling om att man ”går på 
känsla” när man skall ta viktiga beslut om exempelvis stora investeringar.13 I en annan artikel 
är man inne på samma linje och menar att intuitionen används i hög grad vid 
beslutsfattande.14 
 
Man kan inte säga att det ena synsättet är mer rätt än det andra. Men eftersom tyngdpunkten 
inom teorin ligger på finansiell information som beslutsunderlag undrar jag vilken betydelse 
den icke-finansiella informationen har i praktiken vid beslutsfattande.  

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen uppkommer följande frågor: 
 
Vilket underlag hade Jämtkraft AB vid beslutet att bygga ett kraftvärmeverk? 
 
Vilken betydelse hade den icke-finansiella informationen vid beslutet?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket beslutsunderlag Jämtkraft AB använde vid 
beslutet att bygga ett kraftvärmeverk samt vilken betydelse den icke-finansiell information 
hade vid beslutet.  

1.5 Disposition 
• Inledningen ger en bakgrund till det valda ämnet. Därefter diskuteras problemområdet 

och problemet definieras. Syftet med uppsatsen klargörs även. 
 
• Teoriavsnittet behandlar den teori som är relevant för uppsatsens syfte. Beslutfattande 

och beslutsunderlag behandlas och en beslutsanalysmodell presenteras. 
 
• Metoden som använts i uppsatsen redogörs för i detta avsnitt. Ämnesvalet motiveras 

och tillvägagångssättet och insamlingen av data beskrivs. Källkritik framförs även och 
det förs en diskussion om metodvalet. 

 
• Empiriavsnittet presenterar det undersökta företaget Jämtkraft AB samt hur beslutet 

om kraftvärmeverket fattades och vilket underlag man använde sig av. 
 
• Analysavsnittet innehåller en analys av beslutsprocessen, beslutsunderlaget och själva 

beslutet. Jämförelser kommer att göras med det som framkommit i teorin och detta 
kommer sedan att kopplas samman med empirin. 

 
• Slutdiskussionen innehåller en diskussion om vad som framkommit i studien. Denna 

återkopplar till problemformuleringen och syftet i uppsatsen. 
 

                                                 
13 Forsberg, Per (2001) s. 11 ff. 
14 Miller, C Chet & Ireland, R Duane (2005) s. 19 



 4 

2 Teori 
I detta kapitel redovisas den teori som skall tillämpas i uppsatsen. Stycket börjar med en 
beskrivning av beslutsfattande och de olika modeller som finns inom teorin. Därefter beskrivs 
olika typer av beslutsunderlag. 

2.1 Beslutet 
2.1.1 Att fatta beslut 
Ibland kan det vara lätt att fatta beslut och ibland svårt. Detta kan bero på vilka konsekvenser 
beslutet innebär. Vissa beslut kan få livsavgörande betydelse andra kanske inte spelar så stor 
roll.15  
 
Beslutfattandet i företag är ett led i en process som styr och formar dess framtid. Besluten 
föregås av mer eller mindre detaljerad planering som i sin tur baseras på företagens affärsidé, 
mål och strategi.16 
 
Man kan välja att studera beslutsfattande från många olika utgångspunkter. Utgångspunkten 
kommer här att vara sådana beslut som fattas på ett medvetet sätt där uttalade uppfattningar 
om önskvärda konsekvenser spelar en stor roll. Det finns många metoder och modeller som 
kan användas som hjälp för att fatta beslut och komma fram till ett beslutsunderlag. 
Gemensamt för dessa beslutsmodeller är att beslutssituationen går att beskriva i termer av vad 
vi har, vad vi vill uppnå och ett antal handlingsalternativ.17 
 
2.1.2 Varför är beslut så svåra att fatta?18 
Olika problem kan involvera olika, och ofta speciella svårigheter. Även om varje beslut har 
sina egna speciella problem finns det fyra baskällor till svårigheter. En beslutsanalysansats 
kan hjälpa beslutsfattare med alla de fyra svårigheterna: 
 
• Ett beslut kan vara svårt enbart på grund av sin komplexitet. Beslutsfattaren kanske 

måste ta hänsyn till många individuella frågor och att hålla alla dessa i minnet på en och 
samma gång kan vara näst intill omöjligt.  

 
• Ett beslut kan vara svårt på grund av den inneboende osäkerheten i situationen. Vid 

vissa beslut är den huvudsakliga frågan osäkerhet. Ett exempel på detta är när ett företag 
skall besluta om en ny produkt skall introducera eller inte. Storleken på marknaden, 
marknadspriset, distributions- och tillverkningskostnader är alla faktorer som är osäkra i 
denna situation i någon utsträckning och detta inverkar på företagets eventuella 
återbetalning. Trots osäkerheten måste besluten fattas utan att man vet säkert vad dessa 
osäkra faktorer kommer att uppgå till. 

 
• En beslutsfattare kan vara intresserad av att arbeta mot många mål men utveckling i en 

riktning kan hindra utvecklingen åt andra riktningar. I dessa fall måste beslutsfattaren 
väga fördelar på ett område mot kostnader på ett annat. Vid investeringsbeslut måste 
vanligen en jämförelse göras mellan förväntade intäkter och risker. 

 

                                                 
15 Edlund, Per-Olov m.fl. (1999) s. 13 
16 Andersson, Göran (2001) s. 31 
17 Edlund, Per-Olov m.fl. (1999) s. 13 
18 Clemen, T Robert & Reilly, Terence (2001) s. 2 



 5 

• Ett problem kan vara svårt om olika perspektiv leder till olika slutsatser. Även från ett 
enda perspektiv kan små förändringar i en viss input leda till olika valmöjligheter. 
Denna källa till svårigheter är särskilt relevant när fler än en person är involverade i 
beslutsfattandet. Olika individer kan se på ett problem från olika perspektiv eller så kan 
de ha olika uppfattningar om osäkerheten och värdet av olika intäkter. 

 
2.1.3 Hur fattas investeringsbeslut?19 
Ett investeringsbeslut kan beskrivas som en avvägning avseende företagets resursanvändning 
och hur denna avvägning skall kunna motiveras. En utgångspunkt i investeringssammanhang 
anses vara att företag strävar efter att maximera sin vinst eller med andra ord ägarnas värde. 
Detta grundar sig i ett ägarbaserat synsätt och många anser att detta synsätt kan betraktas som 
överordnat alla de andra synsätten. Det finns dock risker med att investeringsbeslut endast 
utvärderas utifrån det ägarbaserade synsättet och de teorier som har utvecklats för hur 
rationellt beslutsfattande sker. 
 
Vissa forskare menar till och med att det inte finns någon generell beslutsmodell för hur 
investeringsbeslut fattas. Man anser då att investeringsbeslut istället fattas utifrån betydligt 
fler aspekter än ett renodlat ägarbaserat synsätt eller den rationella beslutsmodellen. Detta 
gäller framförallt vid större strategiska investeringar. Denna typ av investeringsprojekt tycks 
överhuvudtaget inte vara föremål för en rutinmässig och strukturerad beslutsprocedur på 
samma sätt som de mindre och medelstora investeringarna. De stora investeringarna innebär 
ofta en större grad av osäkerhet och fler aspekter att ta hänsyn till varför dessa beslut 
behandlas enligt andra procedurer än de normala kalkylmodellerna. Möjligheten att fatta 
beslut kring investeringsprojekt utifrån en slags rationell beslutsmodell finns dock. Om än i 
annat utseende och där argument och beslutskriterier är mer mångfacetterade än utifrån ett 
renodlat ägarbaserat synsätt. Detta kan uppfattas som irrationellt men man har i empiriska 
undersökningar funnit att beslutsprocesserna i företagen ofta uppfattas som just irrationella. 
Man menar att irrationaliteten krävs för att företagen skall kunna överleva på lång sikt. 
 
Redan efter andra världskriget övergav man synen på det fullständigt rationella 
beslutsfattandet i praktiken till förmån för en begränsad rationalitet och övergick istället till 
ett så kallat satisfieringssträvande. Sökandet efter alternativ begränsas när man identifierat ett 
tillfredställande alternativ. Den ökade tyngdpunkten mot investeringar i så kallad ”mjuka” 
värden, eller immateriella tillgångar, kan även ha bidragit till denna inriktning. 
 
Den begränsade rationaliteten innefattar mer av en problematisering kring det aktuella 
investeringsområdet. Beslutsfattaren reagerar oftast utifrån ett upplevt problem istället för att 
söka efter nya möjligheter. 
 
Det är i stort sett omöjligt för ledningen i större organisationer att känna till alla detaljer kring 
de enskilda besluten. Detta innebär att man måste lita på den investeringsutvärdering som 
utvecklats i företaget. Denna görs i många fall på en lägre organisatorisk nivå i företaget. Ett 
kompletterande alternativ i detta sammanhang är ”soptunnemodellen”, enligt dessa författare 
kännetecknas beslutsprocessen ofta av intuition snarare än rationalitet.  

                                                 
19 Alpenberg, Jan & Karlsson, Fredrik (2005) s. 44 ff. 
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2.2 Olika beslutsmodeller 20 
Det finns modeller, både normativa och deskriptiva, som används för att beskriva 
beslutsfattande i företag. 
 
Alla dessa modeller förutsätter att de inblandade aktörerna kan formulera tydliga mål. Om så 
ej är fallet kan inte beslutsfattandet betraktas som målstyrt. 
 
Ett steg bort från synsättet att beslut fattas på ett medvetet och rationellt sätt är bland annat 
”soptunnemodellen”. Man saknar här helt medveten styrning av besluten och ett beslut 
beskrivs istället som slumpmässiga möten mellan lösningar, valsituationer och problem. En 
lösning möter ett problem i en valsituation och ett beslut fattas. 
 
Det finns även modeller av beslutsprocessen där den främst ses som en rituell handling. 
Ibland beter sig de inblandade aktörerna på ett visst förutsägbart sätt, vem som säger vad och 
vad olika personer kommer att göra är förutbestämt. 
 

 
Figur 1: Modellflora för hur beslut fattas. Källa: Edlund, Per-Olov m.fl. s. 28. 
 

                                                 
20 Edlund, Per-Olov m.fl. (1999) s. 26 f. 
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2.2.1 Normativa modeller21 
Normativa modeller bygger på ideala föreställningar om hur ett beslut bör fattas för att ge 
bästa möjliga resultat. Modellen är relativt teoretisk eftersom den bygger på orealistiska 
antaganden. En modell har utvecklats för rationellt beslutsfattande: 

 
Figur 2: Den rationella beslutsmodellen. Källa: Edlund, Per-Olov m.fl. s. 24. 
 
Bakom denna modell ligger flera antaganden, ett av dessa är att man i beslutsprocessen tar ett 
steg i sänder. Man antar även att målet formuleras innan handlingsalternativet tas fram och att 
identifiering av konsekvenser sker före kvantifieringsfasen, som i sin tur antas äga rum före 
värderingsfasen. 
 
Man förutsätter vidare att det går att hålla isär mål, medel, värderingar och fakta. Att fatta 
beslut enligt denna modell blir en rationell tankeprocess där man med hjälp av givna 
beslutsregler behandlar den information som finns logiskt. Det finns beslut som fattas på detta 
sätt i verkligheten så kallade programmerade beslut (rutinbeslut). Varje steg i den rationella 
beslutsprocessen innebär dock stora problem i verkligheten. Denna modell ger därför en dålig 
bild över hur beslutsfattandet faktiskt går till i praktiken.  
 
2.2.2 Deskriptiva modeller22 
Deskriptiva modeller syftar till att beskriva hur beslutsfattande faktiskt går till. Man tar i 
dessa modeller hänsyn till hur de komplikationer som uppstår i en beslutssituation hanteras. I 
deskriptiva modeller har man inte ”högsta möjliga måluppfyllelse” som grund för ett beslut då 
det är allt för orealistiskt, man nöjer sig istället med en ”acceptabel nivå”. Detta benämns 
oftast som optimeringsmål eller satisfieringsmål i litteraturen. 
 
En mer realistisk beskrivning av hur man går tillväga för att fatta beslut i praktiken är ett så 
kallat satisfierande beteende. Faktorer som ger upphov till ett sådant beteende är vår 
begränsade förmåga att hantera information och de kostnader som uppstår i samband med 
insamlandet av informationen samt måldefinitionen. Man nöjer sig med ett 
handlingsalternativ som sammanstämmer med den aspirationsnivå som man har. Denna 
modell stämmer överens med hur beslutsfattande går till i praktiken. 
 

                                                 
21 Edlund, Per-Olov m.fl. (1999) s. 24 
22 Ibid s. 25 
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2.2.3 Den rationella beslutsfattaren 
Den traditionella ekonomiska teorin byggde på att beslutsfattaren var fullständigt rationell, en 
så kallad ”the Economic man”. Man ansåg att beslut fattades på ett fullständigt rationellt sätt 
med syftet att optimera. Denna beslutsprocess är idealbilden över hur beslut bör fattas, det vill 
säga en normativ lära. Den är dock svår att implementera i verkligheten då man inte har 
tillgång till den information och tid som krävs. Man kan istället använda denna modell som en 
målsättning vid beslutsfattande.23 
 
För att modellen skall kunna användas måste beslutsfattaren känna till alla alternativ och 
kunna förutsäga alla konsekvenser hos de olika alternativen. Beslutsfattaren måste även ha en 
klar målsättning och även kunna väga samman alla konsekvenser och deras betydelse för 
måluppfyllelsen. Detta torde var en omänskligt svår uppgift för den rationella 
beslutsfattaren.24 
 
Forskarna tänker sig ofta beslutsfattarna som praktiker som på grund av sin okunnighet får 
problem med att uppnå givna mål på bästa sätt.25 
 
Beslutsprocessen enligt denna modell ser ut enligt följande: 
1. Definiera problemet och klargör målsättningen. 
2. Identifiera alla tänkbara handlingsalternativ. 
3. Fastställ konsekvenserna av dessa handlingsalternativ. 
4. Värdera konsekvenserna med hänsyn till målsättningen. 
5. Välj det alternativ som ger högst måluppfyllelse.26 
 
Som studerande inom den normativa företagsekonomin får man bland annat lära sig att den 
rationella beslutsmodellen beskriver steg som i princip är lämpliga att följa i all slags 
planering i alla slags nivåer i organisationen. Man får även lära sig metoder som bygger på 
matematiska modeller av verkligheten. Dessa kräver ofta någon form av datorstöd i sin 
tillämpning och skall användas som hjälp till praktiker för att fatta rationella beslut.27 
 
Hur investeringsbeslut bör fattas beskrivs också i den företagsekonomiska läran. En 
investering avser en annan användning av resurser än konsumtion. När utbytet av 
resursanvändningen uppstår skiljer sig investering och konsumtion åt. Uppstår utbytet 
omedelbart är det konsumtion, uppstår det däremot i efterhand är det investering. Den 
rationella beslutsmodellen ligger till grund för beslut om sådan resursanvändning som 
investeringar som binder upp resurser för en längre tidsperiod.28 
 
Enligt den normativa läran om investeringsbeslut skall dessa vila på en analys av alternativets 
ekonomiska fördelaktighet. Analysen fordrar därför något slags mått på ekonomisk 
fördelaktighet och en beskrivning av alternativens konsekvenser. Analysen skall utföras med 
hjälp av beräkningar eller kalkyler.29 

                                                 
23 Karlsson, Ingvar (1999) s. 15 
24 Andersson, Göran (2001) s. 28 f. 
25 Jansson, David (1993) s. 9 
26 Karlsson, Ingvar (1999) s. 15 
27 Jansson, David (1993) s. 9 f. 
28 Ibid 
29 Ibid 
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2.2.4 Den begränsat rationella beslutsfattaren 
En annan ekonomisk teori som lanserats om hur beslut fattas i verkligheten kallas för den 
begränsat rationella beslutsfattaren. I denna teori kallar man beslutsfattaren för ”the 
administrative man” och den har inte ambitionen att finna det bästa möjliga alternativet. Här 
nöjer sig beslutsfattaren med att hitta ett alternativ som är bra i förhållande till sina mål. Man 
strävar efter att satisfiera istället för att optimera.30 
 
Nobelpristagaren i ekonomi, Herbert Simon, ifrågasatte den rationella modellen och påpekade 
att den utgår från att beslutsfattarna har kunskap om sina alternativ och konsekvenser men att 
så inte är fallet i verkligheten. Beslutsfattarna har i verkligheten ofta ofullständig och felaktig 
information om alternativ och konsekvenser. Han menade också att den förutsätter att alla är 
överens om företagets mål och att alla känner till och accepterar reglerna för beslut. I 
verkligheten ställs ofta beslutsfattarna inför motstridiga mål.31  
 
Med sin jämförelse mellan verkligt beslutsfattande och den rationella beslutsmodellen som 
grund, föreslog Simon att försöken att vara rationell begränsas av följande faktorer: 
• Ofullständig och felaktig information. 
• Problemets komplexitet. 
• Människans förmåga att bearbeta information. 
• Den tid man har på sig för att fatta ett beslut. 
• De motstridiga preferenser en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål.32 
 
Dessa faktorer kallade Simon för begränsad rationalitet och de innebär att beslutsfattare inte 
kan bli fullständigt rationella men de strävar ändå efter att leva upp till den rationella 
modellens ideal, därav uttrycket begränsad rationalitet. Anledningen till att beslutsfattaren 
inte kan möta den rationella modellens krav är att man i vissa situationer kommer att ha 
alldeles för lite information. En komplex och snabbt föränderlig omgivning stör också det 
rationella beslutsfattandet. Denna omgivning medför även fler och mer komplicerade beslut.33 
 
Den begränsade rationaliteten kommer sig även av uppfattningar som rör motstridiga mål. 
Beslutsfattare kan uppfatta och bedöma alternativen på flera olika sätt och gör också oftast 
det. Oenighet är en faktor som slår fast vilken typ av beslutsprocess som kommer att uppstå i 
en viss situation. Det är lättare att uppfylla den rationella modellens krav när man är 
överens.34 
 

                                                 
30 Karlsson, Ingvar (1999) s. 15 f. 
31 Hatch, Mary Jo (2002) s. 303 ff. 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
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2.2.5 Soptunnemodellen 
En nyare metod om beslutsfattande är den så kallade ”soptunnemodellen” (Garbage can 
model), den går ifrån den traditionella tanken på den rationella beslutsfattaren. Här framhålls 
istället tillfälligheter, intuition, imitation, experiment och kreativa kombinationer av problem 
och lösningar som en del av det verkliga beslutsfattandet. Ibland anser man här att 
beslutsfattaren uppfattar företagens problem först när de har tillgång till lösningar på dessa 
problem.35 
 
När det inte finns någon överenskommelse om vare sig mål eller frågeställningar, och hur de 
skall uppnås möts beslutsfattarna av såväl osäkerhet som mångtydighet. Beslutsprocesserna 
beskrivs under dessa förhållanden bäst med hjälp av soptunnemodellen. Denna modell lämpar 
sig bäst i situationer där man inte riktigt förstår omgivningen eller då aktörer i 
beslutsprocessen både går in i och lämnar den på grund av andra aktiviteter som kräver tid 
och uppmärksamhet. Namnet på modellen skall lyfta fram det slumpmässiga i 
beslutsprocessen. Alla företag befinner sig någon gång i en sådan situation men ingen 
fungerar ständigt på detta sätt.36 
 
Modellen beskrivs som ett antal slumpartade skeenden som griper in i varandra. Detta gör att 
ett slumpmässigt urval individer kopplar vissa lösningar till ett problem vid en slumpmässig 
tidpunkt. Problem, lösningar, deltagare och valmöjligheter är oberoende av händelseflöden 
som rör sig in i och ut ur företagen. Detta kan liknas med hur olika sorters avfall blandas i en 
soptunna. Ett problem kan identifieras och lösas närhelst lösningar, deltagare och 
valmöjligheter kan kopplas ihop. Eftersom processen är slumpmässig kan alternativ av olika 
slag väljas utan att man löser problemet. Vissa problem får heller aldrig någon lösning och 
även fast ett problem inte existerar kan en lösning föreslås.37  
 
Denna modell skiljer sig avsevärt från den rationella beslutsmodellens antaganden. 
Antagandet att mål kan definieras entydigt ifrågasätts. Man motsätter sig även till att 
alternativa sätt att uppnå mål är kända i förväg och att de kan utvärderas utifrån de kriterier 
som anses vara mest relevanta. Exempel på sådana kriterier kan vara effektivitet, kostnader 
och förväntad avkastning på investeringar. Beslutsprocessen utgör istället en arena där 
företagets anställda utagerar sina intressen och konflikter enligt soptunnemodellen.38 
 
Soptunnemodellen har med framgång använts för att beskriva hur beslut fattas i byråkratiska 
organisationer med vaga målsättningar exempelvis universitet.39 

                                                 
35 Andersson, Göran (2001) s. 29 
36 Hatch, Mary Jo (2002) s. 308 f. 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Edlund, Per-Olov m.fl. (1999) s. 27 
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2.3 Beslutsunderlaget 
2.3.1 Information används som beslutsunderlag40 
Som beslutsunderlag används både den interna och den externa redovisningen. Det handlar 
dock om olika slags beslutsfattare och beslut. 
 
Den interna redovisningen skall användas när det gäller beslut om det egna företagets 
agerande. Den används främst av beslutsfattare i företaget och talar om vad företagens övriga 
anställda skall göra. 
 
Den externa redovisningen skall användas som underlag för externa intressenters beslut. 
Externa intressenter kan vara ägare, kunder eller myndigheter och besluten gäller deras 
agerande i förhållande till företagen. 
 
Uppgifterna från företagens informationssystem är bara ord och siffror utan mening om det 
inte finns människor som tolkar dem. Någon måste avgöra vad som är viktigt och vad man 
kan bortse från. En av beslutsfattarnas viktigaste uppgift är att bestämma innebörden av den 
information som samlas in. 
 
Beslutsfattare får oftast för mycket information och den informationen är inte ordnad så att 
den ger rätt upplysningar. Tidsbristen är också ett problem då beslutsfattarna inte har tid att 
sätta sig in i allt för detaljerad information. Blir informationen däremot för övergripande finns 
risken att den uppfattas som otillförlitlig. Detta gör att sammanställningen av uppgifter till 
beslutsfattarna och deras beslut kan vara svåra. 
 
Beslutsfattare kan lägga olika stora vikt vid olika uppgifter och samma uppgifter kan tolkas på 
olika sätt. De kan även använda samma uppgifter som argument för olika beslut och hitta 
förklaringar som gör att information som inte stämmer bara gör det tillfälligt. Många 
beslutsfattare använder även uppgifter från redovisningen för att bekräfta det de redan tror sig 
veta. 
 
Det är dock svårt att avgöra exakt hur redovisningsuppgifterna används av beslutsfattarna. De 
påverkas sannolikt starkt av sina förväntningar och kanske vet de inte ens själva hur de 
påverkas av bestämda uppgifter. Friheten att tolka information är inte obegränsad för 
beslutsfattarna utan de måste kunna förklara hur de resonerat. De måste även kunna visa att 
deras resonemang är logiskt så andra som har tillgång till samma information kan se ett 
logiskt samband mellan informationen och beslutet. 

                                                 
40 Brunsson Holmblad, Karin (2005) s. 111 ff. 
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2.3.2 Olika typer av information41 
Kvalitativ information kan inte mätas i form av hur mycket ett objekt har av en egenskap, 
utan endast om egenskapen finns eller inte. Viss information kan vara svår att kvantifiera och 
betraktas därför ofta som kvalitativ. Detta kan gälla arbetstillfällen, nöjda kunder mm. 
 
Kvantitativ information kan finnas i företagens normala statistik eller vara sifferuppgifter från 
någon specialundersökning. Den har kunnat kvantifieras, dvs. man har gett informationen ett 
siffervärde på en skala. Exempel på kvantitativ information är antal enheter som kan 
produceras i en maskin per dag och lön per arbetstimme enligt avtal. 
Finansiell information värderas i monetära mått dvs. kronor eller euro. Information kan också 
vara icke-finansiell och mäts då istället i till exempel i volym, vikt eller kvalitet. 
 
Den information som används i företagsekonomiska kalkylmetoder är oftast både kvantitativ 
och finansiell. 
 
2.3.3 Vilken data skall beaktas? 42 
Vid upprättandet av en kalkyl måste man bestämma vilken data som skall inkluderas i 
kalkylen. En kalkyl utgör en del av beslutsunderlaget och allt beslutsfattande avser framtiden. 
Därför skall man i kalkylen beakta alla de konsekvenser som ett beslut ger upphov till. I 
finansiella termer innebär det att alla intäkter och kostnader som påverkas av det aktuella 
beslutet skall ingå. För att komma till klarhet om ett besluts konsekvenser är det därför viktigt 
att man preciserar vad beslutet verkligen handlar om. 
 
För vissa typer av beslut, exempelvis då investeringskalkyler används, kan det krävas 
speciella undersökningar för att ta fram nödvändig information. För rutinbetonade kalkyler 
kan de vanliga rapport- och registreringssystemen tillhandahålla nödvändig information. 
 
De kvantitativa finansiella konsekvenserna av ett beslut värderas och registreras i företagens 
redovisning. Det förekommer sällan systematisk värdering och registrering av alla övriga 
konsekvenser. Företagen brukar endast behandla de mest betydelsefulla av de övriga 
effekterna. Vid taktiskt beslutsfattande domineras därmed både beslutsunderlag och 
uppföljning av kvantitativ finansiell information. 

 
Figur 3: Kvantitativ finansiell information dominerar vid taktiskt beslutsfattande. Källa: 
Andersson, Göran s. 38. 

                                                 
41 Andersson, Göran (2001) s. 37 
42 Ibid s. 37 f. 
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2.3.4 ”Mjuk” och ”hård” data 43 
Ett investeringsförslag för en storskalig investering innehåller inte bara diskonterade 
kassaflöden och ett tidschema för beslutet. Det innehåller även en marknadsanalys som 
innefattar den planerade produktmixen, uppskattade priser och försäljning, marknad för 
marknad, samt kanske något om konkurrenters marknadsandelar, kostnader och planer för 
framtiden. Det brukar även finnas en beskrivning av företagets nuvarande och framtida 
situation med respektive utan projektet. Innehållet i investeringsförslaget varierar från projekt 
till projekt och från företag till företag men den innehåller alltid en mix av ”mjuka” 
beskrivningar och ”hårda” siffror. 
 
Många modeller inom detta område behandlar enbart kvantifierbar information. I praktiken är 
det dock sällan möjligt att bedöma en kapitalinvestering med endast hård data som grund. 
Mjuk data tenderar att spela en allt viktigare roll i vissa lägen. Den är särskilt fördelaktig att 
använda vid följande situationer: 
 
• Vid kapitalinvesteringar. 
• Tidigt i investeringsprocessen. 
• Vid basinvesteringar. 
• Vid långsiktiga investeringar. 
• Vid strategiska investeringar. 
• När intresset är fokuserat på godtagande. 
• När det inte är möjligt att prognostisera. 
• När det inte är möjligt att mäta konsekvenserna av det möjliga resultatet. 
• När projektet påverkar organisationen som en helhet, andra investeringar i företaget,
 eller har konsekvenser för företagets yttre faktorer. 
• Icke-konkreta kapitalinvesteringar. 
• När investeringen inte har något samband till organisationens tidigare
 kapitalinvesteringar. 
• När det inte finns några rutiner för utvärdering och bedömning av en specifik
 investering. 
• När kompetens är viktig för framgång relativt till andra produktiva resurser. 
• När intresset är fokuserat på en innovation snarare än redan befintliga och accepterade
 lösningar. 
 
Konsekvenser av icke-konkreta investeringar kan vara väldigt svåra att mäta men det betyder 
inte att det är svårt att prognostisera utfallet för någon med erfarenhet av liknande 
investeringar. Det är viktigt att komma ihåg att förutse och mäta inte är samma sak.  
 
Inga manualer är nödvändiga för att hitta rutiner för utvärdering och bedömning av 
investeringar vid investeringsplanering. Dessa blir formade av sig själva när någon upprepade 
gånger möter samma problem. Manualer och utbildning hjälper dock att snabba på processen, 
distribuera ledningens sätt att tänka om investeringar och skapa standardiserade rutiner inom 
organisationen för att hantera investeringsförslag. 
 

                                                 
43 Segelod, Esbjörn (1991) s. 49 f. 



 14 

Att slå sig in på nya produktmarknader är exempel på investeringar med lite relevans för ett 
företags befintliga affärer. Man saknar erfarenhet av den nya marknaden, dess teknologi och 
distributionskanaler och även att leda, genomföra och bedöma ett projekt av denna sort. Det är 
därför viktigt att utvärdera organisationens kompetens, efterfrågan av kompetens för 
företaget, var den behövda kompetensen finns och hur den kan levereras till projektet. En 
sådan utvärdering måste självklart vila på mjuk data. 
 
Tekniker för investeringsvärdering är rutin och sparar tid för värderingen. Om det dock är så 
att de kvantitativa teknikerna inte kan ge ett tillförlitligt svar måste värderingen kanske 
använda enklare tekniker som t ex lista skäl för och emot investeringen i en tabell. Vad kan 
hända om projektet genomförs och vad kan inte hända. Sådana frågor kan analyseras med 
hjälp av enkla tabeller, diagram och kreativitet. Dessa tekniker kan kallas funktionella 
tekniker för investeringsvärdering och kan spela en viktig roll i utvärderingen och 
bedömningen av investeringar när det finns en begränsad mängd hård data att analysera. 
 
2.3.5 Kalkyler som beslutsunderlag 
I kalkylering är det viktigt att precisera det aktuella kalkylobjektet och vad beslutet avser. 
Först när man gjort det kan man identifiera, analysera och strukturera informationen så att den 
ger ett bra beslutsunderlag.44 
 
Det dataunderlag som kalkylen baseras på måste vara relevant för kalkylobjektet och för den 
aktuella beslutssituationen. Ett vanligt mål vid kalkylering är ekonomiskt resultat. För att 
kunna fatta ett rationellt beslut måste man då veta vilka intäkter och kostnader eller 
inbetalningar och utbetalningar som är aktuella för objektet.45  
 
Kalkyler delas ofta upp i produktkalkyler och investeringskalkyler. Produktkalkyler innebär 
att beräknade intäkter och kostnader för ett visst objekt i en speciell situation sammanställs. 
Det kan handla om prissättning, lönsamhet, val av produkt eller tillverkningssätt. 
Betalningarna är ofta koncentrerade tidsmässigt. Investeringskalkyler innebär att beräknade 
utbetalningar och inbetalningar för ett visst objekt sammanställs. Det handlar ofta om 
betalningar under lång tid och de krävs då ofta en stor utbetalning i början.46 
 
I kalkyler värderar man framtiden i syfte att förse beslutsfattare med beslutsunderlag. Man 
kan därför betrakta kalkyler som en speciell sorts plan som gäller speciella avgränsade 
förhållanden. Det kan exempelvis handla om verksamhet, produkt eller investeringar.47 
 
Att kalkylera kan vara svårt, framtiden är okänd och det kan vara svårt att avgöra hur olika 
uppgifter från redovisningen kan användas samt vad egentligen kalkylerna skall avse.48 
 
Vad som är rätt kalkylmetod beror på vem som skall använda kalkylen och hur den skall 
användas. Alla metoder bygger på förenkling eftersom kalkylerna skulle bli omöjliga att 
hantera om man skulle ta hänsyn till alla tänkbara förhållanden i en kalkylsituation. 
Kalkylerna skulle då innehålla alldeles för mycket information och det skulle bli orimligt dyrt 
och tidsödande att utarbeta kalkylerna.49 

                                                 
44 Andersson, Göran (2001) s. 35 
45 Ibid 
46 Brunsson Holmblad, Karin (2005) s.84 ff. 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 
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Alla kalkylmetoder innehåller bedömningar. Resultatet beror på bedömarens värderingar50. 
 
2.3.6 Icke-monetära faktorer som beslutsunderlag51 
Man ser ofta i investeringslitteraturen att man utöver kalkyler även bör ta hänsyn till icke-
monetära faktorer, kvalitativa faktorer. Anvisningarna till att använda dessa faktorer är ofta 
mycket lösa. Exempel på vilka dessa kan vara är: 
 
• fysiologiska faktorer 
• psykologiska faktorer 
• sociala faktorer 
• kvalitet 
• flexibilitet 
• biotekniska förhållanden 
• olycksfallsrisker 
• arbetsmiljö 
• relationer till kunder, kommun, stat 
• attityder 
• goodwill, rykte. 
 
Egentligen kan alla konsekvenser av ett investeringsprojekt anses vara icke-monetära. I 
planeringsstadiet identifieras en del av alla konsekvenser och man kommer sedan i efterhand 
att kunna konstatera om det inträffat eller ej. En del av dessa faktorer kvantifieras och en del 
av dessa kommer att värderas i pengar medan andra värderas i andra mått till exempel nytta 
och kvalitetsnivå. En del av de konsekvenser som inte kvantifieras kan dock värderas ändå. I 
en kalkyl tas en del av de konsekvenser som värderas i pengar med men inte alla. 

 
Figur 4: Källa: Hägg, Ingemund s. 15. 
 
Icke-monetära konsekvenser definieras som de konsekvenser som värderas i andra mått än 
pengar. Detta betyder dock inte att dessa konsekvenser inte skulle kunna uttryckas i pengar 
utan endast att man inte gör det i projektet ifråga. 
 

                                                 
50 Brunsson Holmblad, Karin (2005) s.84 ff. 
51 Hägg, Ingemund (1979) s. 15 f. 
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Det kan vara mer eller mindre svårt att identifiera, kvantifiera och värdera konsekvenser i 
olika mått. Det kan även vara svårt att dra en gräns mellan kvantifierad konsekvens och en 
icke-kvantifierad men identifierad konsekvens. 
 
Hur en konsekvens behandlas för ett visst projekt beror således av: 
• Svårigheter i identifiering, kvantifiering, värdering. 
• Egenskaper hos den person som ”använder” konsekvensen. 
• Egenskaper hos själva projektet och dess omgivning. 
 
Här talas om konsekvenser men eftersom man behandlar planering existerar inte 
konsekvenser utan förväntningar om konsekvenser. Faktiska konsekvenser kan finnas med 
trots att de inte finns som förväntningar hos någon. De konsekvenser som är av intresse vid 
planeringen är de som förväntas inträffa om projektet genomförs och som inte inträffar om 
projektet inte genomförs. 
 
Man kan fråga sig hur konsekvenserna av ett projekt förhåller sig till de mål eller syften man 
kan vilja uppnå med projektet. I praktiken kan det vara svårt att göra en klar åtskillnad. En 
konsekvens kan ha både positiv och negativ inverkan på ett mål. 
 
Företag borde sträva efter att behandla konsekvenser lite mer genomtänkt och systematiskt än 
man gör idag. De borde även försöka precisera konsekvenser som inte ingår i kalkylerna med 
hjälp av identifiering, kvantifiering och värdering. 
 
2.3.7 Intuition och strategiskt beslutsfattande 
 
”The really valuable thing is intuition” – Albert Einstein52 
 
Många företagsledare och chefer hyllar intuition inom beslutsfattande och menar att det är ett 
effektivt sätt att behandla viktiga beslut. Detta stöds även av nya undersökningar och artiklar i 
affärspressen som indikerar ett brett stöd för användning av intuition vid strategiskt 
beslutsfattande. Det som skapar ett starkt uppfattat värde för det intuitiva synsättet är behovet 
av snabba beslut och att klara efterfrågan som är skapad av komplexa marknadskrafter samt 
de antagna fördelarna av att applicera djupt hållen kunskap. Det finns många exempel på 
framgångssagor där intuition lett till succé.53  
 
Ett exempel på detta är Ray Kroc som ignorerade rekommendationer från rådgivare och köpte 
varumärket McDonalds från bröderna McDonalds. Krocs förklaring var: ”I’m not a gambler 
and I didn’t have that kind of money, but my funny bone instinct kept urging me on.” Enbart 
på grund av denna känsla ignorerade han ”nejsägarna” och bristen på stödjande 
marknadsundersökningar för att göra det han trodde på. Ett annat exempel är Akito Moritas 
beslut att utveckla Sony Walkman trots interna motsättningar i företaget.54 
 

                                                 
52 Miller, C Chet & Ireland, R Duane (2005) s. 19 
53 Ibid 
54 Ibid s. 20 
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Förenligt med dessa historier kämpar många akademiska forskare, affärsskribenter, 
företagsledare och chefer för intuitionen som en grundsten till ett effektivt strategiskt 
beslutsfattande. Vissa forskare menar att den samlade intuitionen bland medlemmar av ett 
ledningsteam bidrar till gruppens förmåga att snabbt identifiera strategiska frågor som 
möjligheter och hot för företaget. Andra åsikter är att intuition spelar en viktig roll i 
företagens satsningar på förnyelse och innovation. Detta är av stor betydelse eftersom 
innovation är en potentiell källa till en viktig konkurrensfördel för företag inom industrin som 
konkurrerar i den ökande komplexa globala ekonomin. I nya studier om företagsledningar har 
man även kommit fram till att nästan hälften av dessa använder intuition i större utsträckning 
än formella analyser för att styra sina företag.55 
 
Intuition kan hjälpa till att snabba på beslutsfattandet vilket kan vara viktigt i en komplex och 
föränderlig värld. Intuition kan också vara det enda möjliga synsättet när resurserna är knappa 
för beslutsstöd och inom ledningen. Det ovan sagda stämmer självklart endast under 
förutsättning att man använder intuitionen selektivt och varsamt.56 
 
Med dessa framgångssagor i minnet samt med sunt förnuft som föreslår att intuition behövs i 
en tid av förändringar är det troligt att intuitionsinriktade beslut kommer att öka i framtiden.57  

2.4 Beslutsanalysen 58 
Personliga bedömningar om osäkerhet och olika värden är viktig input för en beslutsanalys. 
Företagsledare uttrycker ofta sitt missnöje med att analytiska procedurer från ledarskapsteorin 
och verksamhetsundersökningar ignorerar subjektiva bedömningar. Sådana procedurer påstår 
sig ofta generera ”optimala” handlingar på basis av rent objektiva inputs. 
Beslutsanalysansatsen inkluderar inte bara subjektiva bedömningar, utan kräver personliga 
bedömningar, man menar att dessa ingredienser är viktiga för att fatta bra beslut. 
 
Det är samtidigt viktigt att inse att människor är bristfälliga informationsprocessorer. Den 
personliga insikten om osäkerhet och preferenser kan vara både begränsad och vilseledande, 
även när den som gör bedömningarna kan vara väldigt självsäker. En medvetenhet om 
mänskliga kognitiva begränsningar är kritiskt vid utveckling av nödvändig bedömningsinputs. 
En beslutsfattare som ignorerar dessa problem kan snarare förstora än rätta till den mänskliga 
otillräckligheten. Mycket av den aktuella psykologiska forskningen har direkt betydelse för 
användningen av beslutsanalysteknikerna. Andan av diskussionen är att förstå de problem 
människor möter och att försiktigt applicerade beslutsanalystekniker kan leda till bättre 
bedömningar och förbättrade beslut. 
 
Första steget innebär att beslutsfattaren skall identifiera beslutssituationen och förstå de mål 
man har i situationen. Även om vi i vanliga fall inte har problem med att hitta beslut att fatta 
och problem att lösa så har vi ibland problem med att identifiera det exakta problemet vilket 
således leder till att vi behandlar fel problem. Ett sådant misstag har kommit att kallas ett 
”error of the third kind”. Noggrann identifikation av det närstående beslutet är alltid viktigt. 
Exempelvis kan ett problem på ytan dölja den riktiga frågan. 
 

                                                 
55 Miller, C Chet & Ireland, R Duane (2005) s. 20 
56 Ibid s. 28 
57 Ibid s. 20 
58 Clemen, T Robert & Reilly, Terence (2001) s. 5 ff. 
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Att förstå målet med en beslutssituation är ett viktigt första steg. Man kan fråga sig vad som 
är viktigt? Vilka är målen? Hur minimerar man kostnaderna och maximerar lönsamheten eller 
marknadsandelarna? Är det vad man vill uppnå? En klar förståelse för de viktiga målen i en 
beslutssituation måste uppnås innan mycket annat kan uträttas.  
 

Med beslutssituation och relevanta mål preciserade 
fortsätter man till nästa steg; upptäckandet och 
skapandet av alternativ. Ofta kan en noggrann 
undersökning och analys av mål avslöja alternativ som 
inte var uppenbara från början. Detta är en viktig 
fördel av beslutsanalysansatsen. Forskning inom 
området kreativitet har dessutom lett till ett antal 
tekniker som kan förbättra chansen att hitta nya 
alternativ. Kunskap om målen hjälper till att 
identifiera alternativen, förutom det indikerar målen 
hur utfallet skall mätas och vilken typ av osäkerhet 
som skall tas hänsyn till i analysen. 
 
Många författare argumenterar att det första man bör 
göra är att identifiera problemet och sedan bestämma 
ett passande mål som skall användas när man vänder 
sig till problemet. Andra författare menar att det är 
bättre att spendera mycket kraft på att förstå de 
centrala värdena och målen för att sedan söka 
beslutsmöjligheter för att nå dessa mål. Trots debatten 
kvarstår faktum att beslut kommer i många former.  
 
De nästa två stegen kallas bygga modeller och hitta 
lösningar, de utgör hjärtat av den mesta litteraturen 
om beslutsanalys, även denna. Nyckeln till 
beslutsanalys är upplösning av ett problem för att 
förstå dess struktur och mäta osäkerhet och värde. 
Ansatsen är att dela och övervinna. Den första nivån 
av upplösningen innebär att man delar upp problemet i 
mindre och mer hanterbara bitar. Följande upplösning 
som beslutsfattaren gör kan innehålla noggranna 
överväganden av element av osäkerhet i olika delar av 
problemet eller noggrann tanke om olika aspekter av 
målet. 
 
Idén med att bygga modeller är kritisk i 
beslutsanalysen som i de flesta kvantitativa eller 

analytiska ansatser till problem. Som visas i figuren används modeller på flera olika sätt, 
exempelvis kan beslutsträd används för att skapa en presentation eller modell av 
beslutsproblemet. Sannolikhet kommer att användas för att bygga modeller av den 
inneboende osäkerheten i problemet. Hierarkiska och nätverksmodeller kan användas för att 
förstå relationen mellan ett flertal mål. Nyttofunktioner kan värderas i modeller för att visa 
hur beslutsfattare värderar olika utfall, även jämförelser med konkurrerande mål kan göras. 
Dessa modeller som är matematiska och grafiska till naturen tillåter att man får insikter som 
kanske inte syns på ytan. Nyckelfördelen från ett beslutsfattarperspektiv är att den 

 
Figur 5: I figuren visas flödes-
schemat för en beslutsanalys-
process. Källa: Clemen, T Robert 
& Terence, Reilly s. 6. Egen 
översättning från engelska. 
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matematiska representationen av ett beslut kan bli subjektiv i analysen, vilket kan visa på 
vilket alternativ som borde föredras istället. 
 
Beslutsanalysen är typisk i en upprepande process. När en modell väl har blivit byggd utförs 
en känslighetsanalys. En sådan analys svarar på ”Om” frågor. ”Om vi gör en liten förändring i 
en eller flera aspekter av modellen, ändrar sig det optimala beslutet då?” Om så är fallet är 
beslutet känsligt för dessa små förändringar och beslutsfattaren kanske önskar att överväga 
dessa aspekter mer noggrant. Så gott som varje del av ett beslut är ”lovligt byte” för 
känslighetsanalysen. Pilarna i figuren visar att beslutsfattaren även kan gå tillbaka till 
identifikationen av problemet. Det kan vara nödvändigt med en ny analys för att förfina 
definitionen av målen eller inkludera mål som inte tidigare var inkluderad i modellen. Nya 
alternativ kan identifieras, modellens struktur kan ändras och modellerna för osäkerhet och 
preferens kan behöva förbättras. Benämningen beslutsanalyscykel beskriver bäst hela 
processen som kan gå igenom flera upprepningar innan en tillfredsställande lösning hittas. 
 
I denna upprepande process ändras beslutsfattarens uppfattning om problemet, övertygelser 
om trolighet av skilda osäkra möjligheter kan utvecklas och förändras, och preferenser för 
utfall som inte nyligen övervägts kan mogna då mer tid läggs på reflektion. Beslutsanalysen 
erbjuder inte bara ett strukturerat sätt att tänka om beslut utan även mer grundläggande. Den 
erbjuder en struktur inom vilken en beslutsfattare kan utveckla uppfattningar och känslor, 
dessa subjektiva bedömningar är kritiska för en bra lösning. 
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3 Metod 
I detta kapitel finns en redogörelse för den metod som använts i uppsatsen. Metodkapitlet 
innefattar en redogörelse för ämnesvalet, tillvägagångssättet och datainsamlingen i 
uppsatsen. En diskussion förs även om källkritik och valet av metod. 

3.1 Ämnesval 
Under den tid jag läste Datorbaserad kalkylering och redovisning började jag fundera på ett 
ämne till min uppsats. Då jag inte är någon ”siffernörd” visste jag att mitt ämne inte skulle 
rikta sig mot denna del av ekonomistyrningen trots att det är det största området. Jag tyckte 
istället att det skulle vara intressant att undersöka det som inte får så stort utrymme i 
litteraturen, det som inte kan uttryckas i siffror eller går att räkna på. Jag undrade om det 
verkligen var så att man bara tittar på om kalkylerna är lönsamma vid investeringsbeslut eller 
om även andra faktorer spelade in. 
 
Eftersom jag har mina rötter i Jämtland så finns större delen av mina kontakter där och jag 
visste att ta hjälp av dessa skulle underlätta mitt uppsatsskrivande. Jämtkraft blev då det 
naturliga valet då de nyligen genomfört en större investering som passade min uppsatsidé. Jag 
bestämde mig för att undersöka detta beslut och försöka reda ut vilken betydelse den icke-
finansiella informationen hade vid beslutsfattandet. Mina kontakter underlättade mycket när 
det gällde att få tillgång till information och komma i kontakt med rätt personer.  

3.2 Tillvägagångssätt 
Jag började denna resa med att försöka hitta passande litteratur till uppsatsen. Detta var ett 
mycket omfattande arbete som tog lång tid. När jag hade en bra blandning litteratur började 
jag forma min teoretiska referensram. Jag har strävat efter att min litteratur skall matcha nivån 
på min uppsats, i vissa fall har jag dock ansett att en enklare beskrivning räcker och har då 
använt mig av litteratur som endast ger en kortare beskrivning av ämnet.  
 
Mitt mål med den teoretiska referensramen var att den skulle följa en röd tråd och endast 
inkludera det mest väsentliga inom mitt problemområde. Med en stor variation av litteratur 
har jag även försökt få olika infallsvinklar på området. När jag ansåg mig vara klar med teorin 
inriktade jag mig på undersökningen som skulle genomföras i uppsatsen. 
 
I empirin valde jag att undersöka ett fallföretag. Jag önskade få en rik förståelse för kontexten 
av undersökningen och processen och valde därför detta sätt att genomföra undersökningen. 
Processen jag undersökte var redan utspelad och jag ville ha svar på frågan ”Hur?” Hur gick 
processen till? 
 
Empirin innehåller först en beskrivning av Jämtkraft och hur man fattar sina beslut och hur 
företaget styrs. Då företaget till största del är kommunägt gäller lite speciella regler för hur 
företaget skall styras men jag valde att inte inkludera detta i uppsatsen då beslutet och 
underlaget inte är annorlunda än i vanliga aktiebolag. Man bör dock ha i åtanke att företagets 
främsta syfte inte är att generera vinst utan istället nytta till kommuninvånarna. 
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Upplägget för resten av empirin ser ut som följer; först beskrivs själva processen som ledde 
fram till beslutet, vilken finansiell och icke-finansiell information man använde sig av. I nästa 
steg behandlas det underlag man använde sig av vid beslutet, finansiell och icke-finansiell 
information. Till sist beskrivs beslutsfattandet, hur detta gick till och vad man tog hänsyn till 
när man fattade beslutet. 
 
Jag valde att studera ett fallföretag framför att exempelvis jämföra flera olika 
investeringsbeslut i ett företag med varandra eller att jämföra investeringsbeslut i olika företag 
eftersom jag inte var ute efter att generalisera. 
 
Tre intervjuer genomfördes också. Den personliga intervjun ägde rum i Östersund på 
Jämtkrafts huvudkontor. Detta gav mig möjlighet att få skriftlig information tillhanda direkt 
och jag fick även ett löfte om att få intervjua VD Henrik Grill per telefon då han var på 
tjänsteresa vid detta tillfälle. Jag fick även besöka kraftvärmeverket. Då det inte fanns något 
skrivet om hur man fattar beslut i Jämtkraft intervjuade jag även vice ordförande Ulf Edström, 
han satt inte i styrelsen när beslutet om kraftvärmeverket togs men var väl insatt i hur 
beslutsprocessen brukar se ut. 
 
Intervjuerna var kvalitativa och jag började med att presentera syftet med intervjun för de 
personer som intervjuades. Jag hade endast några få frågor för att få med allt jag ville ha svar 
på och lät därutöver de intervjuade berätta relativt fritt. Detta minskade risken för intervjuar- 
och respondenteffekt. De frågor jag ställde till Göran Englund och Henrik Grill syftade till att 
få en förståelse för beslutsprocessen, hur beslutet gick till och vilket underlag man använde 
vid beslutet. Intervjun som genomfördes med Ulf Edström skulle visa på hur beslut brukar tas 
i organisationen och frågorna valdes därefter. 
 
I analysen använde jag mig av de data jag presenterat i empirin. Denna empiri i form av 
intervjuer och en PM jämförde jag sedan med teorin som beskrivits i uppsatsen. Jag kunde 
utifrån detta se likheter och skillnader mellan teori och empiri och därmed även uppskatta 
vilken betydelse icke-finansiell information hade vid beslutet. 

3.3 Datainsamling 
I denna uppsats har både primär- och sekundärdata använts som underlag. 
Datainsamlingsmetoder vid en studie av detta slag kan variera. De kan inkludera 
frågeformulär, intervjuer, observationer och dokumentanalyser. Detta kan vara ett väldigt 
givande sätt att utforska befintlig teori på.59  
 
De sekundärdata som använts består av litteratur inom området, avhandlingar av olika slag 
samt en vetenskaplig artikel. Dessa har jag framförallt hittat på Örebro Universitetsbibliotek. 
Jag har även lånat litteratur och fått tips om litteratur som passar min studie av min 
handledare. Den vetenskapliga artikeln är hämtad från ELIN@Örebro, sökorden efter denna 
var exempelvis; Decision, Decision making, qualitative information, qualitative factors. 
Andra sekundärdata har jag fått från Jämtkraft, detta har varit i form av broschyrer, en PM, 
årsredovisningar, företagets hemsida samt annat internt material. Det material jag använt har 
valts utifrån vad som varit relevant för mitt syfte. Jag har även strävat efter hög kvalitet och 
nivå på litteraturen jag använt mig av. 
 

                                                 
59 Saunders, Mark m.fl. (2003) s. 93 
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De primärdata som använts i studien har kommit från tre intervjuer. En personlig intervju har 
genomförts med Göran Englund som var ansvarig för kalkylerna och det beslutsunderlag, i 
form av ett PM, som togs fram till beslutet. Även två telefonintervjuer har genomförts, den 
första med Jämtkrafts VD Henrik Grill och den andra med Ulf Edström, vice ordförande i 
styrelsen. Alla tre har en mycket god inblick i verksamheten vilket motiverar att de 
intervjuats. Göran Englund och Henrik Grill var även delaktiga i projektet med 
kraftvärmeverket vilket gjorde att de hade en mycket god bild av händelseförloppet. Henrik 
Grill var med i hela processen från att man började fundera på investeringen fram till när 
beslutet fattades på styrelsemötet. Projektledaren för kraftvärmeverket lyckades jag dock 
tyvärr inte komma i kontakt med då han gått i pension. 
 
De frågor jag använde mig av under intervjuerna med Göran Englund och Henrik Grill 
syftade till att få en beskrivning av investeringens hela process, hur beslutet fattades och 
vilket underlag man använde sig av. De två intervjuade hade områden där de var mer insatta i 
än andra, då Göran Englund mest arbetat med beslutsunderlaget och Henrik Grill var mer 
involverad i beslutet. Detta gav en god helhetsbild. Vid intervjun med Ulf Edström var mitt 
syfte att förstå hur beslutsprocessen brukar se ut i Jämtkraft generellt sett. 
 
Den personliga intervjun dokumenterade jag genom bandinspelning, intervjun genomfördes 
ändå i ett öppet och lättsamt klimat utan att den intervjuade verkade hämmad av 
bandinspelningen. Vid de två telefonintervjuerna antecknade jag vad som sades då tekniken 
hindrade mig från att använda mig av bandinspelning, jag återkom även till de intervjuade för 
att räta ut frågetecken, detta för att materialet skulle bli så korrekt som möjligt.  
 
I undersökningen kommer inte hänsyn tas till underlaget: ”Bränsletillgång för kraftvärmeverk 
i Östersund” då styrelsen fick detta tillhanda först under mötet då beslutet om 
kraftvärmeverket togs och hade då inte möjlighet att ta del av innehållet på ett ingående sätt. 
Detta innebar att man troligtvis inte la någon tyngd vid detta material när beslutet togs. 

3.4 Källkritik 
I en uppsats som denna bör man vara medveten om att en stor del av informationen som 
använts inte är framtagen för uppsatsens syfte. Litteraturen, hemsidor och annat material 
innehåller ofta subjektiva bedömningar av andra människor. Detta medför att man ofta får en 
ensidigt positiv bild av företaget och inte får ta del av mindre positiv information. Även vid 
intervjuer finns detta problem då anställda tenderar att ”marknadsföra” sitt företag. 
 
För att minska denna tendens har jag granskat allt material jag fått tillhanda med kritiska 
ögon. I denna uppsats ser jag dock ingen vinning med att försköna beslutsprocessen eftersom 
jag endast skall studera hur det gått till inte om man gjort rätt eller fel. Jämtkraft är även ett 
till största del kommunägt företag som lyder under hårda krav om öppenhet. Detta gör att det 
material jag använt mig av redan är offentligt till skillnad från i ett privatägt bolag där det 
kanske hade varit känsligt att lämna ut vissa delar av detta material. Investeringen är också 
redan genomförd med ett resultat över förväntan vilket torde bidra till att en försköning saknar 
mening. 
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4 Empiri 
I detta kapitel är avsikten att genom insamlad data redogöra för hur Jämtkraft fattade 
beslutet att bygga ett kraftvärmeverk samt vilket underlag man använde sig av.  

4.1 Jämtkraft AB 
Jämtkraft ägs av Östersunds, Krokoms och Åre kommuner samt Vattenfall AB. I 
Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB samt dotterbolagen Jämtkraft Telecom, 
Jämtkraft Elnät AB, AB Kattstrupeforsen, Krokoms Energi AB och Åre Fjärrvärme AB. Med 
sina dotterbolag producerar, distribuerar och säljer Jämtkraft elenergi, fjärrvärme, man 
erbjuder även bredbandsanslutning. Deras huvudsakliga distributionsområde är Jämtland där 
de har cirka 80 000 el- och nätkunder. Runt om i Sverige har man ytterligare cirka 15 000 
elkunder. Företaget har även 23 000 hushåll anslutna till sin fjärrvärme. Omsättningen uppgår 
till 900 miljoner kronor och antalet anställda till knappt 270 personer. Huvudkontoret ligger i 
Östersund.60 
 
Verksamheten är indelad i fem olika affärsområden; Elkraft, Elnät, Fjärrvärme, Telecom och 
El-certifikat.61  
 
Elverksamhet har man bedrivit sedan 1889. Största delen av den elkraft företaget säljer 
producerar man i sina egna vattenkraftverk och sitt kraftvärmeverk. Organisationen har 17 
vattenkraftverk, ett vindkraftverk och ett kraftvärmeverk. Jämtkrafts nätområde omfattar 60 
mil regionnät, 2880 km fördelningsnät och 3700 km lågspänningsnät. Nätområdet täcker 17 
000 km2 vilket är större delen av Jämtland.62  
 
Jämtkraft har bedrivit fjärrvärmeverksamhet sedan 1974. Fjärrvärme är en lokal energilösning 
och produceras i huvudsak av biobränsle. Fjärrvärmen levereras till bostadsrätter, kontor och 
industrier i Östersund, Åre och Krokom. Fjärrvärmenätet är 19 mil långt och rymmer 15 000 
kubikmeter vatten.63  
 
Telecom verksamheten har bedrivits sedan 1996. Jämtkraft äger, bygger och driver 
höghastighetsnät för kommunikation. I dagsläget har man kunder i Östersunds, Krokoms, Åre 
och Bergs kommuner inom detta affärsområde. Cirka 6 000 lägenheter och ett stort antal 
företag är anslutna till stadsnätet i Östersund.64  
 
Jämtkraft valde att skapa ett nytt affärsområde när lagen om el-certifikat trädde i kraft första 
maj 2003. Lagen innebär att staten delar ut ett certifikat per megawattimme el producerad i 
godkända anläggningar. Detta är en del i regeringens långsiktiga energipolitik där syftet är att 
stimulera produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. 
Jämtkraft valde att lägga detta i ett nytt affärsområde eftersom framtiden för detta system är 
oviss.65 
 

                                                 
60 Jämtkraft AB:s Årsredovisning 2005 
61 http://www.jamtkraft.se/Templates/Page____395.aspx 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
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Under den senaste femårsperioden har Jämtkraft investerat över en miljard kronor i 
Jämtlandsregionen. En av deras större investeringar är en ackumulatortank kallad Arctura som 
används för lagring av uppvärmt vatten och ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som 
producerar både fjärrvärme och elenergi.66 
 
4.1.1 Hur beslut fattas i Jämtkraft AB67 
Ett beslutsärende kan uppkomma på olika sätt i Jämtkraft. Styrelsen kan föreslå ett beslut eller 
ge ledningen i uppdrag att ta fram underlag för ett beslut. Ledningen kan då antigen ta fram 
endast ett alternativ eller flera. Detta kan göras i en process exempelvis vid större beslut då 
beslutet kan föredras i styrelsen i flera omgångar under processen för strategiska vägval. 
 
Ledningen kan också ge förslag på beslut till styrelsen eller så kan frågor diskuteras i bolagets 
presidium (VD, styrelsens ordförande samt vice ordförande). Bolagets presidium kan få i 
uppdrag att driva vidare frågor som är känsliga medialt eller affärsmässigt.  
 
Eftersom Jämtkraft till största del är kommunägt ställs större krav på insyn i företaget än ett 
privatägt aktiebolag. Utöver aktieägardirektiven har man en informationsplikt till Östersunds 
kommun. Jämtkraft inbjuds därför ett par gånger per år till Östersunds kommuns finansutskott 
för att informera om bokslut och budget samt presentera och diskutera framtida frågor. 
 
4.1.2 Kraftvärmeverket 
Jämtkrafts kraftvärmeverk är beläget i Lugnvik, Östersund. Det började byggas i mars 2001 
och togs i drift i december 2002. Kraftvärmeverket innebar en investering på 538 miljoner 
kronor för företaget.68 
 
Kraftvärmeverket svarar för 70 procent av Jämtkrafts värmeproduktion och cirka 15-20 
procent av den totala elproduktionen. Under ett normalår produceras cirka 160 GWh el och 
420 GWh fjärrvärme i verket.69 
 
I kraftvärmeverket produceras el och värme med hjälp av förnybart bränsle, biomassa. 
I ångpannan eldas bränslet och vatten hettas upp till ånga med högt tryck och hög temperatur. 
Ångan leds till turbinen och får den att snurra. Generatorn omsätter turbinens rörelse till el, 
som levereras till elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan överförs till vattnet i 
fjärrvärmenätet. Ångan svalnar, kondenserar och blir till vatten som förs tillbaka till pannan 
för att åter hettas upp. Bränsleflödet är ca 50 långtradare med släp per dygn. Produktionen är 
totalt 580 GWh per år och detta ger värme till 25 000 villor och hushållsel till 40 000 hushåll 
per år.70 
 
Kraftvärmeverket är Jämtkrafts tredje största elproduktionsanläggning.71 

                                                 
66 Jämtkraft AB:s Årsredovisning 2004 
67 Edström, Ulf (2006) 
68 http://www.jamtkraft.se/Templates/Page____392.aspx  
69 Ibid 
70 Informationsblad från Jämtkraft AB 
71 Jämtkraft AB:s Årsredovisning 2004 
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4.2 Beslutsprocessen 
På 1970-talet började man diskutera kraftvärmeverk i elbranschen och detta pågick under 
många år. Det var dock aldrig riktigt läge att bygga, främst på grund av att elpriset länge var 
mycket lågt vilket gjorde det omöjligt för att få lönsamhet i ett kraftvärmeverk. Det låga 
elpriset berodde bland annat på att staten byggde ut kärnkraften men att efterfrågan på el inte 
ökade i samma utsträckning.72 
 
Jämtkraft hade i Östersund genom sin fjärrvärmeverksamhet ett stort värmeunderlag som 
kunde användas för kraftvärmeproduktion och i slutet av 1990-talet blev behovet av ett 
kraftvärmeverk mer akut samtidigt som elpriset steg något. Man började då göra kalkyler 
inom företaget för att se om man skulle gå vidare med projektet. Även statens beslut att öppna 
för möjligheten till bidrag till biobränsleeldade kraftvärmeverk gav frågan ny aktualitet. Med 
antaget bidrag föreföll det möjligt att uppnå lönsamhet.73 
 
Det var alltså en väldigt lång process bakom innan själva beslutet om investering fattades. 
Projektledaren Hans Plogner gav bland annat Göran Englund i uppdrag att sammanställa det 
material och de kalkyler som var nödvändiga. Man räknade på kalkyler under flera år innan 
man fick kalkyler som visade att investeringen var lönsam och läget var det rätta. De många 
kalkylerna och andra sammanställningar uppgick till slut till ett stort antal pärmar hos flera 
olika personer som hjälpt till under processen. Detta var inget man kunde lämna över till 
styrelsen, de skall helst bara ha ett alternativ och ett färdigt underlag att ta ställning till. Man 
gjorde därför ett komprimerat underlag med finansiell information till styrelsen.74 Under 
processens gång tog styrelsen olika mindre beslut om investeringen; exempelvis beslutade 
man om att söka bidraget från Energimyndigheten och att fortsätta undersöka projektet.75  
 
Jämtkraft sökte bidraget 1997 och styrelsen beslöt i december 1998 att gå vidare med en 
utbyggnad under förutsättning att kalkylerna fortsatt visade sig vara positiva och att 
Energimyndigheten beviljade bidraget.76 
 
Projektledaren höll även kontinuerlig kontakt med den verkställande direktören, Henrik Grill 
för att informera och få tillstånd till de åtgärder som krävdes för att gå vidare. Henrik Grill i 
sin tur informerade ledningsgruppen. När kalkylerna var till belåtenhet för dem gjorde man en 
PM som innehöll allt underlag för beslutet. Detta lämnades sedan till den verkställande 
direktören som la fram underlaget till styrelsen för beslut.77 
 
Bidraget medgavs 1999 och det uppgick till 123 miljoner kronor vid en investering till en 
kostnad av 518 miljoner kronor. När bidraget medgivits började man ta in budgetofferter och 
fortsatte förbättra kalkylerna och ta fram nya varianter. Hela investeringen hängde på om man 
fick bidraget eller inte på grund av att det var svårt att få investeringen att vara lönsam utan.78 
 

                                                 
72 Englund, Göran (2006) 
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75 Grill, Henrik (2006) 
76 PM, Beslutsunderlag KVV Lugnvik 
77 Englund, Göran (2006) 
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Detta var en mycket stor investering och enligt VD Henrik Grill gällde det att även känna av 
det politiska läget och känna om det var lämpligt eller inte lämpligt. Man kan inte riktigt sätta 
fingret på känslan om det känns rätt eller inte utan det är just bara en känsla, det är svårt att 
säga exakt hur man tänkte.79 
 
Med i spekulationerna fanns exempelvis miljöfaktorerna som talade för beslutet. Även 
tillståndprocessen vägdes till viss del in. Det kan exempelvis vara lätt att få tillstånd att bygga 
ett stort komplex inne i stan där det bor mycket människor, vill man däremot bygga ute på 
landet där det inte bor några människor kan det bli protester. Detta är sådant som man alltid 
tänker på vid investeringar av liknande art.80 
 
Intuition kan vägas in vid beslut anser Henrik Grill, man måste exempelvis tro på 
investeringen men det avgör man oftast tidigare i processen än vid själva beslutet. Detta 
kommer in redan när man börjar fundera på om det skall tas upp eller inte. När man väl börjat 
med kalkylerna tror man att investeringen skall funka. Känslighetsanalysen kan man säga är 
en slags intuition man försöker komma fram till vad som är mest sannolikt.81 
 
För att bevisa att det man tror på även är lönsamt går det att även tänja parametrarna en aning 
men inte hur mycket som helst.82 

4.3 Beslutsunderlaget  
Vid beslutet om kraftvärmeverket använde man sig av en PM som beslutsunderlag, denna 
hade tagits fram specifikt för detta beslut och redovisade förutsättningarna för ett 
kraftvärmeverk. Kalkyler räknades fram i flera omgångar och ett mycket omfattande underlag 
var sammanfattat i denna PM som till slut lämnades över till den verkställande direktören för 
att användas som beslutsunderlag i styrelsen när beslutet skulle fattas. Informationen i detta 
underlag var mycket komprimerat och innehöll endast de viktigaste data som krävdes för att 
kunna ta beslutet.83 
 
Detta beslutsunderlag omfattades i huvudsak av finansiell information. Det som intresserade 
företaget var framförallt om investeringen var lönsam, så länge den inte var det var det inte tal 
om att genomföra den.84 
 
Lönsamma kalkyler gjorde investeringen sannolik men sen gällde det även att välja rätt 
parametrar att ta med i beslutsunderlaget. Man får ha i åtanke att något kan hända som ändrar 
förutsättningarna för de parametrar man valt. Även sannolikheten av olika faktorer vägdes in. 
Det viktiga är att väga in hur stor sannolikheten är att det skall gå rätt.85 
 
När bidraget beviljades började man sätta planerna i verket för ett kraftvärmeverk med 44 
MW el, brutto och 40 MW el, netto samt med 80 MW värme och 30 MW 
rökgaskondensering. Det beviljade bidraget för detta var max 136 Mkr vid en antagen 
investeringskostnad på 551 Mkr, baserade på budgetofferter och beräknade kostnader. Efter 
offertgenomgångar, fortsatt projektering och kalkylering beräknades investeringskostnaden 
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till 518 Mkr och motsvarande bidrag blev då 123 Mkr. Det var dessa kostnader man sedan 
utgick ifrån i kalkylerna.86 
 
De man bedömde som de största osäkerheterna i kalkylerna var elprisets utveckling under 
kalkylperioden samt framtida skatter, bidrag, avgifter och andra politiska beslut som kan 
påverka verkets ekonomi. Man bortsåg från konsekvenserna av politiska beslut i kalkylerna. 
Mot bakgrund av det ökande miljömedvetandet som bland annat återspeglas i politiken 
bedömde de att framtida beslut snarast skulle ses som en möjlighet för kraftvärmeverket och 
inte ett hot.87 
 
Projektet visade god lönsamhet. Vid 6 procentig kalkylränta blev nuvärdet 162 Mkr och cash-
flow analysen visade på en återbetalningstid på 14 år.88 
 
Detta var Jämtkrafts största investering någonsin och det var många faktorer som behövdes 
tas med i beräkningarna.89 Nedan redovisas beslutsunderlaget. 
 
4.3.1 Miljötillstånd och miljöpåverkan90 
Miljötillståndet var en av de faktorer som beaktades. Jämtkraft erhöll tillstånd enligt 
miljöskyddslagen för byggande och drift av ett kraftvärmeverk. Man skulle i huvudsak 
använda biobränslen såsom sågverksbiprodukter, avverkningsrester, torv och returvirke från 
industrin. 
 
Påverkan på miljön var också viktigt. Man räknade med att modern förbränningsteknik och 
avancerad rening med hjälp av Nox-reduceringsutrustning och rökgaskondensering skulle 
göra att utsläppen minskade trots ökad energiproduktion. 
 
4.3.2 Undersökta alternativ91 
Man undersökte två alternativ (A & B) för panna och turbin och erhöll även bindande offerter. 
Lönsamhetsberäkningar visade dock att det mindre alternativet inte gav någon fördel. Man 
valde därför det större alternativet som huvudalternativ. Detta var samma alternativ som de 
sökte energibidrag för. 
 
Man undersökte även möjligheten att utnyttja befintlig rökgaskondensering. Den skulle i 
sådant fall byggas ut för att klara kraftvärmepannans effekt. Beräkningarna grundades dock på 
ny rökgaskondensering. Man hade funderingar på att använda den utbyggda befintliga 
rökgaskondenseringen om den för det totala projektet blev mer ekonomiskt. Detta skulle i så 
fall medföra en något lägre investeringskostnad. 
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4.3.3 Bränslesituation92 
Jämtkrafts råvaruförsörjning baserades på sågverksbiprodukter, torv och grot (gran och tall). 
Årsförbrukningen av biobränslen uppgick till cirka 440 GWh och om kraftvärmeverket skulle 
byggas beräknade man att mängden skulle öka till knappt 700 GWh. Detta skulle betyda en 
ökning med cirka 250 GWh. Ökningen trodde man skulle kunna täckas med bark, grot och 
torv. Man såg även en ökad andel utsorterat returträ i mixen. 
 
Bränslesituationen i regionen studerades med hjälp av Globetrotter AB. I studien medverkade 
Jämtkrafts huvudleverantörer inom respektive sortimentområde och Skogsvårdsstyrelsen i 
mellannorrland vid insamling av uppgifter. Diskussioner fördes även med intressenter som 
kunde ha framtida intresse av sågverksbiprodukter som råvara i annan industriell tillverkning. 
Resultatet visade att bränslesituationen var mycket god. 
 
Jämtkrafts leverantörer välkomnade en satsning på kraftvärmeverket i Östersund med ökad 
förbrukning av biobränslen. För många var det en nödvändighet för att klara sin avsättning av 
biprodukter. 
 
Ett byggande av kraftvärmeverket skulle medföra att företagets bränslemix förändrades. 
Jämtkraft räknade med att oljeandelen skulle reduceras, även elförbrukningen beräknades 
minska. Förändringarna skulle medföra att hela energiproduktionen kunde genomföras med 
billigare bränslen i kraftvärmeverkalternativet. 
 
Bioenergiandelen skulle komma att få en större andel av den totala energiproduktionen och i 
kraftvärmeverket vara det enda bränslet. Man skulle i huvudsak arbeta med tre slag av 
biobränsle: sågverksbiprodukter, grot och torv.  
 
Till sågverksbiprodukter hör normalt sågspån, det faktum att andra intressenter visade intresse 
för denna råvara medförde att man uteslöt sågspån som bränsle i sina beräkningar. 
Biprodukterna består i Jämtkrafts fall endast av bark och annat spill från sågverken. 
Biprodukterna handlades över hela året. Flödena varierar dock och de största mängderna finns 
på marknaden under den period som jämtkrafts behov skulle vara som lägst. Detta skulle 
medföra att mellanlagring skulle vara nödvändig, både hos dem och hos leverantörerna. 
Sågverken i regionen har ett gemensamt ägt bolag som vid egna terminaler skulle tillgodose 
största delen av detta behov. 
 
Systemet skulle skapa kostnader för terminalhantering, vilka inte växer i samma takt som ett 
ökat volymflöde genom anläggningarna. Resultatet av detta är att ökade volymer medför ett 
lägre slutpris per energienhet. Jämtkrafts ökade förbrukning skulle också medge att 
leverantörerna investerade i utrustning för att ta hand om den del av spillet på sågverket som 
tidigare deponerades, även detta antog man skulle styra mot lägre prisnivåer. 
 
Grot och torv är sortiment som i motsats till sågbiprodukter är direkt producerade för att 
användas som bränsle. Produktionen är tekniskt sett väldigt olika men i ekonomiska termer 
går de att jämföra. För båda gäller att användning av specialutrustning är nödvändig och med 
det följer kapitalkostnader som vid fördelning på en större volym ger lägre bränslepriser. Man 
valde att för båda sortimenten lägga andelen i kraftvärmeverket, bränslemixen på en nivå där 
man förväntades få god, dock ej maximal utväxling av skalfördelar. 
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Sorterat returträ var också ett sortiment som då fanns i deras bränslemix. Sortimentet växte 
kontinuerligt efter införandet av deponiskatt. Där fanns en begränsning i miljötillståndet för 
anläggningen. Det var då svårt att veta vad som skulle komma att falla ut i praktiken. Priset 
för returträ inklusive nödvändig behandling (krossning, metallavskiljning) låg då under 
sågbiprodukter. Osäkerheten om tillgång och framtida miljökrav gjorde att man uteslöt detta 
sortiment ur priskalkylen för Kraftvärmeverksbränslet. 
 
För kraftvärmeverksalternativet var bränslespecifikationen utformad på ett sådant sätt att man 
skulle kunna använda en större andel av de bränslen som då var billigast. Flexibiliteten skulle 
komma att vara större än vad deras dåvarande anläggningar klarade. 
 
4.3.4 Drift och underhåll93 
Jämtkraft hade tre skiftlag innan investeringen, två vid Lugnvik och ett vid Minnesgärdet. Vid 
kraftvärmedrift räknade man att Minnesgärdets skiftlag skulle flyttas till Lugnvik. I kalkylen 
räknade man med nyanställning av en person (kemist).  
 
Ett kraftvärmeverk antogs påverka underhållet och kostnaderna i de produktionsanläggningar 
man redan hade, samt den långsiktiga planeringen av reinvesteringar. 
 
Reinvesteringar beräknade man skulle förskjutas längs tidsaxeln på grund av minskad 
produktion i anläggningarna och därmed minskad förslitning. Slitaget och kostnaden är oftast 
proportionerlig mot produktionen. Underhållskostnaderna skulle komma att minska avsevärt. 
 
Ett kraftvärmeverk skulle under de två första driftåren, då anläggningsgarantin gällde, 
reducera UH-kostnaderna med uppskattningsvis 60 procent det första driftåret och ca 30 
procent det andra året. Inga reinvesteringar under de fem första åren beräknades vara 
nödvändiga. 
 
Med beaktande av life-cycle cost i investeringsskedet räknade man med att kunna undvika för 
tidiga reinvesteringar och minska underhållsbehovet. 
 
I kalkylen antogs ingen utökning av underhållspersonalen. Befintlig personal överflyttas från 
yttre anläggningar till Lugnvik. Ökade respektive minskade underhållskostnader enligt ovan 
togs dock med. 
 
4.3.5 Beräkningsmetodik94 
I kalkylerna för kraftvärmeverket jämfördes kostnaderna med ett nytt kraftvärmeverk med de 
kostnader man fick om man körde vidare med de befintliga fjärrvärmeanläggningarna. 
Beräkningarna utfördes för en tid av 28 år, varav tre var byggår. 
 
Beräkningarna utfördes i huvudsak i ett simuleringsprogram för fjärrvärme och elproduktion. 
Programmet användes för beräkningar hos de flesta större kraftvärmeproducenterna. 
 
Anläggningsstorlek, för befintliga och tillkommande anläggningar, lastkurva för 
fjärrvärmenätet, el- och bränslepriser, utsläppsnivåer med mera läggs in i programmet. 
Eftersom de dåvarande anläggningarna ej klarade den prognostiserade ökningen av 
fjärrvärmeförsäljning enligt basalternativet nedan, lades en 25 MW oljepanna för 
topp/reserveffekt in i kalkylerna som alternativkostnad år 2005. 
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Som resultat av programmets beräkningar erhålls besparingar/fördyringar vid olika 
anläggningsalternativ. Detta sammanställdes i en cash-flow kalkyl där återbetalningstiden 
kunde utläsas. I kalkylerna ingick också framtagande av nuvärde för anläggningen. 
 

Kostnadskalkyl: 
• Total investeringskostnad   518 Mkr 
• 25 % av investeringskostnaden exklusive rökgas- 

kondenseringen erhålles i bidrag d v s  123 Mkr 
• Netto investeringskostnad   395 Mkr 
 
Ungefär hälften av ovanstående kostnader var bundna i Euro till kursen 8,25 SEK/€. 
 
I ovanstående ingick: 
-pannanläggning inklusive byggnad med ca  50 % 
-turbinanläggning inklusive byggnad med ca  20 % 
-rökgaskondenseringsanläggning inklusive byggnad med ca   5 % 
-övrigt     20 % 
-oförutsett         5 %  
 
Bindande offerter hade erhållits för panna och turbinanläggning men man hade dock vid 
beslutstillfället inte utsett någon leverantör. Tekniska och ekonomiska förhandlingar pågick 
vid beslutet. 
 
4.3.6 Fjärrvärmeförsäljning95 
Fjärrvärmen inom Östersund/Frösön var väl utbyggd. Under perioden 2001-2025 antogs en 
förtätning ske såväl när det gällde större fastigheter som hyreshus, industrier och lokaler 
liksom när det gällde enfamiljshus med vattenburna uppvärmningssystem.  
 
• Basalternativet innebar en ökning av försäljningsvolymen med cirka 13 procent under 

perioden.  
• Minimialternativet innebar en ökning med cirka fem procent under perioden.  
• Maxalternativet innebar en ökning med cirka 19 procent under perioden. 
 
4.3.7 Energiskatter och avgifter 
I kalkylerna antogs att dåvarande skatter och avgifter skulle gälla och att de skulle följa 
inflationen. Eventuella höjningar därutöver av energiskatter, CO2-skatter eller NOx-avgifter 
antogs påverka kalkylen i positiv riktning. Detta på grund av att olja ersattes med biobränsle 
som är skattebefriat.96 
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4.3.8 Biobränslepris97 
Prisrelationerna för biobränslen mellan Kraftvärmeverkalternativet och de dåvarande 
anläggningarna HVC Lugnvik respektive HVC Minnesgärdet såg ut på följande sätt: 
 
Kraftvärmeverkalternativet skulle sänka priset med 7 % jämfört med dåvarande HVC 
Lugnvik pris. 
 
Kraftvärmeverkalternativet skulle sänka priset med 19 % jämfört med dåvarande HVC 
Minnesgärdet pris. 
 
4.3.9 Elpris98 
Den parameter som påverkade kalkylerna mest var det framtida elpriset.  
 
Man visste att vid tiden för beslutet var elpriset mycket lågt, så lågt att 
produktionsanläggningar lades ned. Det överskott på kapacitet som fanns och pressade priset 
beräknades krympa och inom några år trodde man att elpriset sannolikt skulle ansluta till den 
långsiktiga marginalkostnaden för nybyggda anläggningar helt i enlighet med 
marknadsekonomiska ”lagar”. Man trodde att stora prisvariationer sannolikt skulle 
förekomma och att bedöma värdet av el från kraftvärmeverket under de närmaste 25 åren var 
naturligtvis svårt men samtidigt avgörande för kalkylerna.  
 
Man valde att utnyttja de prognoser som tagits fram för Sverige-Norge-Finland av den norska 
firman Markedskraft. Prognosen var framtagen i januari 2000 och beaktade de flesta kända 
och tänkbara parametrar som kunde påverka elpriset i framtiden.  
 
Tre olika scenarier studerades. På den avreglerade europeiska elmarknaden antog man att 
Sverige-Norge-Finland skulle komma att utgöra ett naturligt prisområde. Prisnivån i dessa tre 
länder beräknades dock vara känslig för priset på el i resten av Europa inklusive Danmark.  
 
Scenariot Recession byggde på tre antaganden. För det första antogs förbrukningsökningen 
vara låg. För det andra antogs att alla former av beskattning på kraftproduktion skulle tas bort 
och för det tredje att emissionskostnaderna för kraftproducenter är noll. All beskattning skulle 
i stället läggas på konsumenterna. 
 
Scenariot Bas byggde på förutsättningar ganska lika den situation man hade då. 
Elförbrukningen antogs växa i nästan samma takt som den gjorde då. Däremot antogs det att 
utsläppskvoter för koldioxid skulle införas i Europa. Dessa antogs få en måttlig men ökande 
påverkan på marginalpriset för elproduktion från 2005.  
 
Scenariot CO2-kontroll förutsatte att EU skulle vidta kraftfulla åtgärder för att minska 
utsläppet av växthusgaser. De antog att de marginella elproduktionskostnaderna skulle 
komma att påverkas starkt av emissionskostnader för fossila bränslen efter 2003. Allvarliga 
försök att begränsa utsläppet av växthusgaser trodde man skulle resultera i en ökning av 
elförbrukningen för att därigenom effektivisera den totala energianvändningen.  
 

                                                 
97 PM, Beslutsunderlag KVV Lugnvik (2000) s. 9 
98 Ibid s. 10 
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Samtliga scenarier skulle leda till högre elpriser i Sverige-Norge-Finland. Detta skulle inträffa 
från det att man uppnådde en fullständig avreglering på kontinenten och skulle fortsätta till 
dess storskaliga investeringar i naturgasproducerad kraft blev lönsamma i Sverige-Norge-
Finland. 
 
I kalkylerna för kraftvärmeverket använde man scenariot Bas som huvudalternativ men man 
redovisade även de två övriga i känslighetsanalysen. Se bilaga 3. 
 
4.3.10 Ränta, inflation och skatt99 
Det föreföll som om de historiskt låga räntorna började vända uppåt igen. Samtliga bedömare 
var överens om att Riksbankens reproräntehöjningar skulle fortsätta under året. De lån som 
Jämtkraft omsatte under hösten 1999 lades rörligt och kopplades till reporäntan. Den effektiva 
räntan för dessa lån blev cirka 3 – 3.5 %. Motsvarande lån till rörlig ränta skulle istället ha 
kostat cirka 4 %. Reporäntan bedömdes vid utgången av 2000 ligga på 5 % för att under 2001 
stiga till 5.75 %. Ett 10-årigt lån till fast ränta kostade då cirka 6 %. Uppgången av de långa 
räntorna antogs bli något dämpad vilket skulle medföra att räntemarginalen mellan rörliga och 
bundna räntor minskade. 
 
Jämtkraft hade större delen av sin låneportfölj bunden till en fast ränta. I en investering som 
denna hade man möjlighet att laborera med såväl rörliga som fasta räntor. 
 
Ett troligt scenario var att viss del av finansieringen placerades rörligt och resterande 
placerades till en fast ränta. Men man kunde också tänka sig att lägga hela lånet rörligt och 
sedan låsa fast räntan när detta bedömdes optimalt. Mot bakgrund av ovanstående hade man i 
kalkylen antagit en finansieringskostnad om 6 % över tiden. För nuvärdesberäkningar av 
projektets lönsamhet användes en kalkylränta om 6 %. 
 
Samtidigt som den starka konjunkturutvecklingen befästs var inflationen fortsatt låg. 
Riksbanken räknade dessutom med fortsatt modest prisutveckling. I deras senaste 
inflationsrapport för beslutsåret från slutet av mars beräknades inflationen till 1.6 % på ett års 
sikt och 2.1 % på två år. Man såg då inga direkta inflationstendenser i den svenska ekonomin. 
 
I kalkylen använde man sig utav ett inflationsantagande om 2 % per år vilket var lika med 
Riksbankens mål. 
 
Jämtkraftkoncernen hade under åren 1998 och 1999 betalat i snitt 22 % av resultatet i 
bolagsskatt. Möjligheten till framtida avsättningar till obeskattade reserver i någon större 
omfattning saknades. En investering i ett kraftvärmeverk skulle ge betydande möjligheter för 
avsättningar till obeskattade reserver i form av överavskrivningar. Investeringen skulle under 
de första sju åren ge ett positivt tillskott till investeringskalkylen. Återbetalningstiden för 
investeringen förkortades med ett år. I kalkylen togs inte skatteeffektens positiva påverkan 
med. 
 

                                                 
99 PM, Beslutsunderlag KVV Lugnvik (2000) s. 9 f. 
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4.3.11 Finansiering och säkerheter100 
Ett flertal kontakter togs med potentiella långivare vilka samtliga var positiva till en 
finansiering. Man var bland annat i kontakt med Europeiska Investeringsbanken (EIB). Där 
fanns möjligheten att finansiera 50 procent av investeringen till en mycket fördelaktig ränta. 
Vidare var man i kontakt med Svensk Exportkredit som sa sig vara villig att vara med och 
finansiera ett eventuellt kraftvärmeverk. Man förde även en dialog med samtliga större 
affärsbanker angående en eventuell finansiering.  
 
För finansiering via EIB eller Svensk Exportkredit fordras en kommunal borgen. Kontakt togs 
med Östersunds kommun angående möjlighet att nyttja tidigare beslut om kommunal borgen 
vilka då inte var tagna i anspråk. Ett annat alternativ var en ny ansökan om kommunal borgen. 
 
4.3.12 Elnätsavgifter101 
Ett kraftvärmeverk i Lugnvik skulle komma att anslutas till Jämtkrafts befintliga 130 kV-
ställverk. Elnätet skulle kräva avgifter för utnyttjning av nätet. Dessa avgifter trodde man 
kunde komma att förändras beroende av ändrade tariffkonstruktioner på stamnätet och 
elpriser. Utvecklingen pekade då mot oförändrade eller lägre tariffer i Jämtkrafts område. 
 
I kalkylen räknade man med avgifter som motsvarade den tariffnivå som fanns då, vilket 
skulle ge ca 1 Mkr/år. 
 
4.3.13 Beräkningsresultat102 
Hänsyn togs till ett flertal faktorer som påverkade investeringens lönsamhet. En faktor var 
naturligtvis elpriset. Tre olika scenarier hämtades ur Markedskrafts ”Långsiktig prisprognos 
för el i Norden”. Intäkt från elförsäljningen steg i basalternativet från 25 Mkr till 39 Mkr/år 
under perioden. Andra faktorer, som påverkade lönsamheten var att kraftvärmeverket skulle 
ersätta olja och andra dyra befintliga energiproduktionsanläggningar. 
 
Projektet visade god lönsamhet. Vid 6 % kalkylränta blev nuvärdet 162 Mkr. Cash-flow 
analysen visade på en återbetalningstid på 14 år. 
 
Resultatet av varje års investeringar, driftnetto samt räntekostnader på nedlagt kapital för åren 
2000 till 2027 hade sammanställts men redovisades aldrig i beslutsunderlaget. 
 
4.3.14 Känslighetsanalys103 
Ett flertal faktorer påverkade investeringens lönsamhet. Inverkan av olika faktorer på 
återbetalningstiden sammanfattades i nedanstående tabell. Basen för tabellen var en 
återbetalningstid på 14 år och i analysen redovisades hur olika negativa respektive positiva 
faktorer skulle påverka återbetalningstiden.  
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101 Ibid s. 12 
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Faktor  Negativa faktorer Positiva faktorer____ 
Elpris  Recession +3.5 år CO2-kontroll  -2 år 
Bränslepris  10% dyrare +1.8 år 10% billigare  -1.2år 
Ränta  1% högre +0.9 år 1% lägre  -0.8 år 
Inflation  1% lägre +1 år 1% högre  -0.9 år 
Investering  5% ökning +0.7år 5% minskn.  -0.7 år 
Fjärrvärmeförsäljning min. försäljn. +0.6år max försäljn.  -0.5 år 
 
Källa: PM, Beslutsunderlag KVV Lugnvik (2000) 
 
Nuvärde vid 6 % kalkylränta var för elprisalternativ Recession 70 Mkr, för Bas 162 Mkr och 
Co2-kontroll 256 Mkr. 
 
4.3.15 Kraftvärmeverkets långsiktiga påverkan på Jämtkrafts ekonomi104 
I ägardirektiven för verksamhetsåret 2001 och tillsvidare har angivits ekonomiska mål för 
Jämtkraft. Bolaget bör ha en soliditet om lägst 30 procent och en räntabilitet beräknat på 
resultatet före skatt om lägst 8 procent. 
 
En investering i ett kraftvärmeverk av tänkt omfattning skulle medför att räntabiliteten på eget 
kapital före skatt sjunker till 3.7 procent år 2002 för att därefter stiga. År 2005 beräknades 
räntabiliteten uppgå till cirka 8 procent. Soliditeten beräknades påverkas marginellt under 
perioden. 
 
4.3.16 Naturgas och utsläppsrätter105 
Naturgas från Norge hade utretts ett antal gånger och man hade då undersökt möjligheterna att 
bygga en gasledning från Haltenbanken via Östersund till Kristinestad i Finland. 
 
Någon tidplan var inte känd men man antog att det skulle ta lång tid att besluta och bygga. 
Ett rimligt antagande tyckte man torde vara att gasen skulle vara framme i Östersund tidigast 
år 2010, med andra ord cirka åtta driftår efter det att kraftvärmeverket tagits i drift. Detta var 
dock inte ett problem eftersom ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på ett flertal olika sätt kan 
kompletteras/byggas om för gaseldning. I de två alternativ man tog fram kunde hela det 
biobränsleeldade kraftvärmeverket utnyttjas och man ansåg att en gasledning till Östersund 
därför inte borde äventyra kraftvärmeverkets ekonomi. 
 
Utsläppsrätter, gröna certifikat trodde man skulle komma att påverka energimarknaden men 
då uppskattningar om hur mycket var alldeles för osäkra räknade man inte med dessa 
ekonomiska konsekvenser med i kalkylen. 
 
4.3.17 Tidplan106 
Enligt Energimyndighetens beslut om bidrag var Jämtkraft tvungen att inom nio månader från 
Energimyndighetens beslutsdatum upphandla anläggningsdelar motsvarande minst 50 % av 
den totala anläggningskostnaden. Detta medförde att man beräknade att pannanläggningen 
borde upphandlas före sommaren år 2000. Kraftvärmeverket beräknades därmed att vara i 
kommersielldrift vid årsskiftet 2002/2003. 

                                                 
104 PM, Beslutsunderlag KVV Lugnvik (2000) s. 13 
105 Ibid s. 13 f. 
106 Ibid s. 14 
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4.4 Beslutsfattandet 107 
Styrelsen tog beslutet efter en lång process som berodde på om man fick bidraget av 
energimyndigheten eller inte. Man tog beslut under resans gång eftersom processen tog så 
lång tid, exempelvis beslutade man om att söka bidraget och att fortsätta undersöka projektet. 
Man bestämde sig även för att fortsätta undersöka investeringen under förutsättning att 
kalkylerna var lönsamma. Många i styrelsen var därför mer eller mindre insatta i projektet 
innan det kom upptill styrelsen för beslut. 
 
Själva beslutstillfället är oftast väldigt konkret enligt Henrik Grill. Det är innan det som man 
känner in om det känns rätt eller inte, man tror oftast redan på projektet när det kommer till 
beslutet. 
 
Upphandlingen av de olika delarna av investeringen skulle inte slutföras förrän efter 
styrelsens beslut. Nytt teknikval för ytterligare förbättrad effektivitet och miljö kunde 
eventuellt ske. En del offerter låg i utländsk valuta och vissa osäkerheter i 
beräkningsunderlaget kvarstod därför. Man bedömde att osäkerheten rymdes inom +20 Mkr 
och -10 Mkr. Detta gjorde att den verkställande direktören valde att ge förslag på en 
investeringsram om 538 Mkr för projektet istället för beräknade 518 Mkr med ett bidrag på 
127 Mkr istället för 123 Mkr.  
 
4.4.1 Styrelsesammanträdet108 
Under styrelsens sammanträde 2000-05-22 beslutade man om byggandet av kraftvärmeverket. 
 
Den verkställande direktören presenterade beslutsunderlaget (PM: et), vilket tidigare tillställts 
styrelsen. En komplettering av beslutsunderlaget gjordes med en utredning avseende 
bränsletillgången i Jämtkrafts närområde. Den verkställande direktören presenterade 
beslutsunderlaget för styrelsen och utvecklade saker som behövde förtydligas men la i övrigt 
inte till något till. 
 
Rolf Lilja, Krokom, yrkade på att ärendet skulle bordläggas för att ge ytterligare betänketid 
för styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade dock att ge verkställande direktören i uppdrag att uppföra ett 
kraftvärmeverk i enlighet med beslutsunderlaget, vidta nödvändiga åtgärder och fortlöpande 
hålla styrelsen informerad. 
 
Styrelseledamot och dåvarande vice ordförande Pär Jönsson lämnade dock en anteckning till 
protokollet:  
 
Det hade gått cirka åtta månader sedan Energimyndigheten hade beslutat om att bevilja 
Jämtkraft ett investeringsbidrag till ett uppförande av ett nytt kraftvärmeverk i Lugnvik. 
Under denna tid hade ett beslutsunderlag arbetats fram. Materialet fanns tillgängligt för 
ledamöterna först två arbetsdagar (+ helg) före aktuellt styrelsemöte. Dessutom fanns endast 
sammanfattningar om gjorda elprisprognoser med i materialet och ej de kompletta 
utredningarna som gjorts av två institut. Dessa utredningar ansåg Per Jönsson vara väsentliga 

                                                 
107 Grill, Henrik (2006) 
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för styrelsens beslut och att de kompletta utredningarna gav en mer fullödig bild av hur de 
resonerat för att komma fram till deras olika resultat. 
 
Den utredning om bränsletillgången som gjorts lades även fram inför sittande styrelse. 
Styrelsen hade således ingen möjlighet att i förväg studera den inför mötet. 
 
Det fanns ingen finansieringskalkyl, cash-flow analys eller offerter om olika 
finansieringsupplägg framlagda inför styrelsen. Eventuella alternativ till delägande och/eller 
lösningar med leasing kunde inte presenteras inför beslutet. 
 
Det presenterade förslaget innebar att bolagets räntabilitet 2002 skulle sjunka till cirka 3.7 
procent att jämföra med ägardirektivens krav på 8 procent. Man hade i kalkylen antagit att 
kommunal borgen skulle finnas tillgänglig. Jönsson undrade om det var rimligt med tanke på 
huvudägarens utsatta läge just då. 
 
Vidare hade inte frågan om fjärrvärmekollektivets ”risk” i att börja med elproduktion 
beaktats. I huvudalternativet i kalkylerna antogs en prishöjning på elpriset bli 38 procent på 
några års sikt. Detta sammanföll exempelvis inte med delägaren Vattenfalls egna prognoser. 
 
Jönsson ansåg således att det fanns en del frågor som hade behövt utredas vidare innan 
beslutet, men upphandling av verket skulle till huvuddelen vara gjord senast nio månader efter 
Energimyndighetens beslut, varför det inte fanns någon möjlighet till vidare faktainhämtning. 
Per Jönsson stödde dock beslutet att genomföra investeringen men ville med denna 
anteckning visa på att frågan borde ha genomlysts och diskuterats ytterligare. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras studien med utgångspunkt i den teori som tidigare beskrivits i 
uppsatsen. Detta görs för att utreda de problemfrågor som uppsatsen baseras på. Teorin 
jämförs med den empiri som beskrivits. 

5.1 Beslutsprocessen 
Processen vid denna investering var väldigt lång. Vid en investering av denna storlek måste 
man vara mycket försiktig och inte göra något förhastat. Man funderade länge över 
investeringen men läget var aldrig det rätta. Den största anledningen till att det dröjde var att 
investeringen inte var lönsam tidigare. Under den långa tid man funderade på investeringen 
togs många faktorer upp i processen, både finansiella och icke-finansiella, men när man 
tillslut lade fram underlaget för styrelsen innehöll det uteslutande finansiell information.  
 
Den verkställande direktören menade att det berodde på att man redan tidigt i processen 
funderat bland annat på om investeringen kändes rätt och om det politiska läget var det rätta. 
Dessa faktorer var dock redan överspelade när man väl kom till beslutet. Beslutssituationen är 
oftast väldigt konkret menade han, då tror man redan på investeringen och det viktiga då är att 
den är lönsam. 
 
Inom teorin finns två huvudgrupper av modeller som beskriver hur beslutsfattandet går till i 
företagen. Normativa modeller bygger på föreställningar om hur ett beslut bör fattas för att ge 
bästa möjliga resultat. Hit hör ”Den rationella beslutsfattaren”. Som även bygger på 
orealistiska antaganden om att beslutsfattaren känner till alla alternativ och kan förutsäga alla 
konsekvenser hos de olika alternativen. Detta ger en dålig bild över hur beslutsfattande går till 
i praktiken, även i fallet med Jämtkraft. Det var omöjligt för Jämtkraft att känna till alla olika 
alternativ när man fattade beslutet om kraftvärmeverket. Det är alldeles för resurskrävanden 
vid en så stor investering som kanske genomförs en gång under ett företags livstid, att få 
tillgång till den information och tid som krävs, om det ens är möjligt. Denna typ av förfarande 
passar bättre för rutinbeslut, inte vid ett stort investeringsbeslut som detta. 
 
Empiriska investeringsforskare menar också att det rationella beslutsfattandet är en 
ofullständig beskrivning av hur investeringsbeslut fattas. Investeringsprojekt tycks inte vara 
föremål för en rutinmässig och strukturerad beslutsprocess. De stora investeringarna innebär 
ofta en större grad av osäkerhet och fler aspekter att ta hänsyn till varför dessa beslut 
behandlas enligt andra procedurer än de normala kalkylmodellerna. Vid beslutsprocessen för 
kraftvärmeverket kan man inte se några rutinmässiga och strukturerade inslag. Man räknade 
på kalkyler medan man väntade på att läget skulle bli det rätta utan att man hade någon 
speciell plan att följa.  
 
Den andra gruppen modeller kallas deskriptiva modeller, dessa beskriver hur beslutsfattandet 
faktiskt går till i företagen. Här har man inte ”högsta möjliga måluppfyllelse” eftersom det är 
alltför orealistiskt, man nöjer sig istället med en ”acceptabel nivå”. Man strävar efter att 
satisfiera istället för att optimera. Detta är en mer realistisk beskrivning av hur man bär sig åt 
för att fatta beslut i praktiken och stämmer bättre överens med hur beslutsprocessen för 
kraftvärmeverket såg ut. Man nöjer sig här med ett handlingsalternativ som sammanstämmer 
med den aspirationsnivå man har. Jämtkraft hade inte som mål med beslutet att få högsta 
möjliga måluppfyllelse eftersom man inte kunde definiera det ultimata målet, man nöjde sig 
med att få en satisfierande lösning på avsaknaden av ett kraftvärmeverk. 
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Det är i stort sett omöjligt för ledningen i större organisationer att känna till alla detaljer kring 
de enskilda besluten. Detta innebär att man måste lita på den investeringsutvärdering som 
utvecklats i företagen. Denna görs i många fall på en lägre organisatorisk nivå i företaget. Ett 
kompletterande alternativ i detta sammanhang är ”soptunnemodellen”, enligt dessa författare 
kännetecknas beslutsprocessen ofta av intuition snarare än rationalitet. Under processen som 
ledde fram till beslutet om kraftvärmeverket var det en kalkylansvarig som tog fram en 
investeringsutvärdering som styrelsen sedan förlitade sig på vid beslutet. Detta underlag 
började utvecklas efter en intuitiv känsla av att investeringen skulle falla väl ut. 
 
Soptunnemodellen går ifrån den traditionella tanken på den rationella beslutsfattaren. Här 
framhålls istället tillfälligheter, intuition och kreativa kombinationer av problem och lösningar 
som en del av det verkliga beslutsfattandet. Detta speglar beslutsprocessen i Jämtkraft, man 
försökte hitta lösningar på de problem man upplevde. Tack vare tillfälligheter som att 
möjligheten till bidrag uppkom samtidigt som elpriset steg blev investeringen möjlig. Detta 
var en aning slumpartat, man hade inte kommit överens om något specifikt mål i denna 
process mer än att man ville bygga ett kraftvärmeverk. Lösningarna man fann på detta 
problem var flera personers verk, flera personer räknade på kalkyler utan några bestämda 
rutiner, när man fått ett tillfredställande resultat ansågs man vara nöjda. 
 
Soptunnemodellen kan användas när företag möter stor osäkerhet och mångtydighet. Den 
stora osäkerheten för Jämtkraft var elpriset och det påverkade också investeringsbeslutet 
mycket.  

5.2 Beslutsunderlaget 
Vilket underlag man använder vid beslut kan variera kraftigt, enligt teorin är det svårt att 
avgöra exakt hur beslutsfattarna använder det underlag de får tillhanda, kanske vet de inte ens 
själva hur de påverkas av de uppgifter de får. 
 
Vid beslutsfattande i företag använder man sig nästan uteslutande av finansiell och kvantitativ 
information som beslutsunderlag och det förekommer sällan systematisk värdering och 
registrering av alla övriga konsekvenser. Detta gäller även Jämtkrafts underlag vid beslutet 
om kraftvärmeverket. Beslutsunderlaget som styrelsen fick innan beslutet dominerades av 
finansiell och kvantitativ information. Att man inte gav den icke-finansiella informationen 
någon plats i beslutsunderlaget behöver dock inte betyda att man inte tog hänsyn till detta. En 
faktor som pekar på att styrelseledamöterna även gick på ”känsla” vid beslutet är att man hade 
mycket kort tid på sig att studera underlaget men beslutade ändå att genomföra investeringen. 
Den knappa tiden påpekar även vice ordförande Per Jönsson i ett tillägg till protokollet. Detta 
tyder på att andra faktorer än underlaget styrde deras beslut. Exempelvis kan det tyda på att 
man fattade beslutet delvis med hjälp av intuitionen. Det är även viktigt att komma ihåg att 
förutse och mäta inte är samma sak. Bara för att man bedömer sannolikheten av olika faktorer 
behöver det inte betyda att man kommit fram till ett resultat genom matematiska formler. 
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Intuitionen hyllas av många företagsledare och chefer, de menar att det är ett effektivt sätt att 
behandla viktiga beslut. Sättet är även effektivt om man har behov av snabba beslut som i 
detta fall då man hade ett pressat schema för upphandlingarna. Man menar även i litteraturen 
att den samlade intuitionen bland medlemmar av ett ledningsteam bidrar till gruppens 
förmåga att snabbt identifiera strategiska frågor som möjligheter och hot för ett företag. I 
Jämtkrafts styrelse som så många andra sitter personer med stor erfarenhet av företagande 
vilket gör att de troligtvis med hjälp av den information de fått innan beslutstillfället redan 
hade en uppfattning om hur det skulle rösta, utan beslutsunderlaget. Intuitionen spelar även 
viktig roll i företagens satsningar på förnyelse och innovation. Det är dock svårt att visa på 
saker som stödjer användandet av intuition. Enligt Henrik Grill är denna känsla svår att sätta 
fingret på, man kan då anta att det är ännu svårare att sätta den på papper vilket förklarar 
avsaknaden av sådana faktorer i beslutunderlaget. Det kan även vara svårt att argumentera för 
en sådan känsla inför andra då den är svår att förklara och beslutsfattare ofta vill ha siffror 
som legitimerar deras beslut. 
 
I teorin framhåller man vikten av att ett investeringsförslag bör innehålla en mix av mjuka 
beskrivningar och hårda siffror. En investering bör alltid vara lönsam men som VD, Henrik 
Grill påpekar kan man alltid tänja parametrarna för investeringar man tror på vilket inte gör 
kalkylerna helt rättvisande. Mjuk data tenderar att spela en allt viktigare roll i vissa lägen 
exempelvis tidigt i investeringsprocessen, som hos Jämtkraft. 
 
Icke-monetära konsekvenser definieras som de konsekvenser som värderas i andra mått än 
pengar. Detta betyder inte att man inte skulle kunna uttrycka dem i pengar utan att man inte 
gör det i projektet i fråga. I Jämtkraft vägde man in sannolikheten för att investeringen skulle 
gå rätt, detta går att räkna på men man gjorde inte det vid detta tillfälle. 
 
De man bedömde som de största osäkerheterna i kalkylerna var elprisets utveckling under 
kalkylperioden samt framtida skatter, bidrag, avgifter och andra politiska beslut som kan 
påverka verkets ekonomi. Man bortsåg från konsekvenserna av politiska beslut i kalkylerna. 
Mot bakgrund av det ökande miljömedvetandet som bland annat återspeglades i politiken 
bedömde de att framtida beslut snarast skulle ses som en möjlighet för kraftvärmeverket och 
inte ett hot. 
 
Den stora osäkerheten i situationen var också det som talade mot kalkylerna då detta gjorde 
att prognoser var mycket svåra att göra på så lång sikt. 

5.3 Beslutsfattandet 
Att fatta ett beslut kan vara svårt på grund av många olika saker, en beslutsanalys hjälper till 
att komma över dessa svårigheter. 
 
Enligt beslutsanalysen spelar personliga bedömningar om osäkerhet viktig roll för en 
beslutsanalys. Man menar att subjektiva och personliga bedömningar är viktiga för att fatta 
bra beslut. Att förstå de problem människor möter och att försiktigt applicera 
beslutsanalystekniker kan leda till bättre bedömningar och förbättrade beslut. Projektet med 
denna investering startades på grund av personlig bedömning att den skulle lyckas. 
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Första steget i beslutsanalysen innebär att beslutsfattaren skall identifiera beslutssituationen 
och förstå målet med situationen. Noggrann identifikation av det närstående beslutet är alltid 
viktigt. Det är även viktigt att förstå målet med beslutssituationen. Jämtkraft bestämde sig för 
att bygga ett kraftvärmeverk, detta var deras mål. Man hade troligtvis även andra mål med 
beslutet som att öka försäljningen av el men de konkretiserade man inte vid beslutet. Frågan 
man ställde sig var att bygga ett kraftvärmeverk eller inte, vilket gjorde det ganska lätt att 
förstå vad man ville uppnå med situationen.  
 
I nästa steg kan kunskap om målen hjälpa till att identifiera alternativ, förutom det indikerar 
målen hur utfallet skall mätas och vilken typ av osäkerhet som skall tas hänsyn till i analysen. 
I det beslutsunderlag Jämtkraft använde ser man vilka alternativ man hade vid beslutet samt 
vilken typ av osäkerhet man tog hänsyn till. Elpriset var det som var svårast att prognostisera. 
Även här hade man inte några större problem att identifiera ett alternativ, man ville bygga ett 
kraftvärmeverk, man funderade endast på vilken storlek det skulle vara på detta. 
 
Nästa två steg kallas bygga modeller och hitta lösningar. Nyckeln till beslutsanalysen är 
upplösning av ett problem för att förstå dess struktur och mäta osäkerhet och värde. Man delar 
upp problemet i mindre hanterbara bitar. Idén med att bygga modeller är kritisk i 
beslutsanalysen. Man kan inte säga att Jämtkraft byggde modeller för att fatta ett bättre beslut. 
Man försökte dock lösa upp problemet genom att mäta osäkerhet och värde. VD Henrik Grill 
påpekade exempelvis att det är viktigt att uppskatta sannolikheten för att de parametrar man 
mäter stämmer. 
 
Man skall sedan välja det bästa alternativet. Under beslutsprocessen hade man många olika 
versioner av kalkyler och projektledaren och den kalkylansvarige valde tillsist det de tyckte 
passade bäst. Styrelsen som fattade beslutet fick dock bara ta del av det slutgiltiga underlaget. 
 
Känslighetsanalys kommer sedan. Om man gör en liten ändring i en eller flera aspekter, 
ändrar sig det optimala beslutet då? Om så är fallet är beslutet känsligt för dessa små 
förändringar och beslutsfattaren kanske önskar överväga dessa aspekter noggrant. 
Beslutsfattaren kan även gå tillbaka till identifikationen av problemet, detta kan vara 
nödvändigt för att förfina definitionen av målen eller inkludera mål som inte tidigare var med 
i modellen. I Jämtkrafts fall hade man med en känslighetsanalys i beslutsunderlaget, denna 
visade ett antal faktorer som påverkade investeringens lönsamhet. Man ansåg dock att man 
skulle stå fast vid det valda alternativet. Jämtkraft gick inte heller tillbaka för att förfina 
definitionen av målen eller inkludera mål.  
 
Till sist implementerar man det valda alternativet. Här var det inte styrelsen som är 
beslutsfattare som valde alternativ, de bara godkände det alternativ andra tyckt var det bästa. 
 
Jämtkraft följde stegen i beslutsprocessen någorlunda men inte på ett medvetet sätt. Den 
liknar troligtvis beslutsprocessen i de flesta företag utan att de är medvetna om det, att 
använda den på ett medvetet sätt skulle troligtvis underlätta företagens beslutsfattande. 



 41 

6 Slutdiskussion 
I detta kapitel sammanfattas det som framkommit i analysen. Här återkopplas även till 
problemformulering och syfte. Avsikten är att besvara de frågeställningar och uppfylla det 
syfte som uppsatsen utgår ifrån.  
 
Den viktiga frågan i denna uppsats var vilken hänsyn man tog till icke-finansiell information i 
Jämtkraft vid beslutet att bygga ett kraftvärmeverk. Min uppsats har gått ut på att förklara att 
allt inte går att mäta i siffror, vilket jag därför inte kommer att göra här heller. Jag kommer 
således inte komma fram till att graden man tog hänsyn till icke-finansiell information vid 
detta beslut är 8 på en 10-gradig skala. 
 
Utifrån intervjuerna kan man dra slutsatsen att Jämtkraft tog hänsyn till icke-finansiell 
information vid beslutet men att det aldrig sattes på pränt. Tidigt i processen togs många 
överväganden in men dessa föll sedan bort under processen, man övervägde bland annat om 
det var rätt läge och om det kändes rätt.  
 
När styrelsen till slut skulle fatta beslutet hade de begränsat med tid vilket ledde till att 
underlaget de fick endast innehöll komprimerad information och de hade även kort tid att 
studera detta. Det viktigaste då var om investeringen var lönsam, är den inte det kommer den 
inte till styrelsen för beslut överhuvudtaget. Styrelsen är de som tar beslutet men det är de 
som konstruerar beslutsunderlaget som bestämmer i stor grad. Tror de som sätter ihop 
underlaget på investeringen kan de tänja parametrarna en aning för att den finansiella 
informationen skall se bra ut, och i förlängningen kan det göra att styrelsen godkänner 
beslutet. 
 
I intervjuerna framkom även att de flesta i styrelsen hade en uppfattning om projektet redan 
innan man fick beslutsunderlaget då det varit under diskussion under många år. Den korta 
tiden man hade att studera beslutsunderlaget spelade också in, många i styrelsen är troligtvis 
erfarna företagare som använder sin erfarenhet vid beslut (kanske omedvetet) istället för att 
ingående studera underlaget de får tillhanda. De flesta är även medvetna om att det går att 
tänja parametrar medvetet eller omedvetet. 
 
Utifrån detta uppkommer även frågan angående styrelsens sammansättning. Om man inte 
värdesätter erfarenhet och intuition som till stor del bygger på detta utan istället tror på 
kalkyler som bas till beslut, varför sätter man då inte nyutbildade ekonomer i styrelser som 
kan kalkylmetoderna till punkt och pricka? Det faktum att man inte gör det måste tyda på att 
man efterhand lär sig vad som känns rätt och hur man bör fatta beslut och kanske inte lägger 
så stor vikt vid den finansiella informationen vid varje specifikt beslut. 
 
Då den känslan som man sägs gå efter eller intuitionen är svår att sätta fingret på är det svårt 
att visa på hur mycket man tar hänsyn till detta vid beslutsfattande. Företag vill också gärna 
visa att man fattar rationella beslut, och inte enbart litar på en känsla. Klart är dock att man 
inte endast gick på konkret material som sa att investeringen var lönsam. Alla är medvetna om 
att kalkyler bara är prognoser om vad man tror kommer hända i framtiden. Att detta var ett 
mycket komplicerat beslut och att osäkerheten om framtiden var stor, talade även mot 
kalkylerna och för känslan i detta fall. Inget företag skulle starta ett projekt som de inte tror 
på.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor Göran Englund & Henrik Gri ll 
 
• Vad gjorde att ni tog detta beslut? 
 
• Vilken var din roll under denna process? 
 
• Hur gick beslutet till? 
 
• Vad tänkte ni på vid beslutsfattandet? Förutom kalkylerna? 
 
• Vem/vilka fattade beslutet? 
 



 45 

Bilaga 2: Intervjufrågor Ulf Edström 
 
• Hur fattas beslut i Jämtkraft? 
 
• Vad är specifikt för ett kommunägt företag i dessa frågor? 
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Bilaga 3: Elprisprognos 
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