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ABSTRACT 
 

Titel: Det tvetydiga beslutsfattandet i styrelse arbete – Beslut rörande energiförluster i 
värmenät 

 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 
Författare: Martin Horn, Hans Johansson 
 
Handledare: Annika Strömberg 

 
Datum: 2008– juni  

 
Syfte: Bakgrunden till detta arbete är att samfälligheten Långbacka där en av författarna 
bor har haft betydliga problem med värmeförluster. Vår uppsats bygger på att hjälpa 
styrelsen att lösa denna problematik. Till denna praktiska frågeställning har vi lagt en 
vetenskapsteoretisk aspekt genom att problematisera beslutsfattande i styrelsearbete.  
I denna uppsats har vi haft som syfte att ikläda oss styrelsens roll och genom att själva vara 
en del i processen få känna på den komplexitet som uppstår kring beslut.   

 
Metod: Vår teori är insamlad utifrån tre olika synvinklar. Dessa är rationell, icke rationell 
och en ekonomisk beräkningsmodell. Till dessa teorier har vi empiriskt samlat in 
information dels genom strukturerade intervjuer men även öppna samtal. Vi har i denna 
uppsats haft ett hermeneutisk förhållningssätt och ett deduktivt arbetssätt.  

 
Resultat & slutsats: I denna del har vi utifrån ekonomiteknisk synvinkel kommit fram till 
tre praktiska svar till styrelsen. Den rationella modellen visar att Gävle Energi borde bli ny 
förvaltare av fjärrvärmenätet. I den icke rationella modellen är huvudbudskapet att använda 
sig av den tekniska utredningen och sedan gå vidare utifrån den. Den ekonomiska modell- 
beräkningen uppskattar huvudalternativets investeringskostnad till 503 kr/månad per 
hushåll. Nästa del är den vetenskapsteoretiska löpande texten där vi i korthet kommer fram 
till att beslutsfattande inte är antingen helt rationellt eller icke rationellt utan en blandning 
av båda.  
 
Förslag till fortsatt forskning: I den ekonomitekniska delen av uppsatsen har vi hittat ett 
förslag på fortsatt forskning. Detta förslag bygger på problemet med tidsbristen hos Gävle 
Energi som gav att vi inte fick tillgång till något jämförelsematerial. Avsaknaden av detta 
material ledde till att vi inte kunde ställa deras kostnad i jämförelse mot 
investeringskostnaden. Det vore dock intressant att fortsätta arbeta med denna punkt efter 
färdigställandet av uppsatsen för att kunna presentera en sådan kalkyl för samfällighetens 
styrelse. I den vetenskapsteoretiska delen så skulle vi gärna se att man vidare utreder konkreta 
förslag på mixade modeller av ickerationell och rationellt tänkande.  

 
Uppsatsens bidrag: Vi anser att vår uppsats på ett bra sätt belyser de bakomliggande 
processerna när ett beslut tas. Vi belyser det rationella och det icke rationella sambandet 
vilket ger läsaren en god uppfattning om vad man bör ta i beaktning när man till exempel 
blir tilldelad ekonomiska rapporter.  

 
Nyckelord: Beslut, Rationell, Fjärrvärme, Samfällighet, Styrelse 

 

 



 
ABSTRACT  

  
Title: The equivocal decision making in a boards work – Decision concerning lost of 
energy in heat circuit line 

 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 
Author: Martin Horn, Hans Johansson    

 
Supervisor: Annika Strömberg 

 
Date: 2008 – June 

 
Aim: The background for this work is that the community Långbacka, where one of the 
authors is living, has had considerable problems with heat loss. Our thesis is based on helping 
the board to solve this problem. At this practical issue, we have a scientific aspect to 
problematize the decision-making in the Board. In this paper, we have intended to take upon 
ourselves the Board's role and be a part of the process and get to know the complexities that 
arise around the decision. 

 
Method: Our theory is gathered on the basis of three different angles: the rational, non-
rational and an economic calculation. To these theories, we have empirical information 
gathered through interviews but also open conversations. We have in this paper had a 
hermeneutic approach and have worked deductive. 

 
Result & Conclusions: In this part, which is based on a economic technological point of 
view, come to the three pieces of practical answers to the Board. One, according to the 
rational model, gives that Gävle Energi becomes the new manager of district heating network. 
In the non-rational model is the main message the use of the technical investigation and then 
proceed on the basis of it. The economic model suggests that the alternative investment cost is 
estimated at 503 sek / months per household. The next part is the current scientific text in 
which we briefly come to that decision making is not either totally rational or non-rational, 
but a mixture of both. 
 
Suggestions for future research: In the economic technological part of the paper, we have 
found a proposal for further research. This proposal is based on the problem of shortage of 
time at Gävle Energi, which gave that we have not had access to any comparison material. 
The absence of this material led to that we could not make their cost in comparison to the 
investment cost. However, it would be interesting to continue working with this point after the 
completion of the paper to be able to present such a calculation for the community board. In 
the scientific part, we would like to see that it is investigating further concrete proposals in 
mixed models of non-rational and rational thinking. 
 
Contribution of the thesis: We believe that our thesis highlights the underlying processes 
when a decision is taken in a good way. We highlight the rational and the non-rational 
relationship which gives the reader a good idea of what one should take into consideration 
when one for example, is assigned financial reports. 

 
Key words: Decision, Rational, District heating, Community, Board 
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1 

1.1 

1.2 

 

Inledning 

Under årsmötet för 2007 diskuterades den återkommande problematiken med de så kallade 
differenserna i energiavläsningarna vid samfälligheten Långbacka. En åsikt i församlingen 
argumenterade för att reparera och underhålla värme- och vattennätet på området. En annan 
åsikt var att man ville se en utredning runt ett eventuell reinvesteringsförfarande angående 
samfällighetens värme- och vattennät. Styrelsens ståndpunkt i frågan var att i första skedet 
fortsätta att reparera det nät som funnits sedan 1977 då området byggdes. Denna 
intressekonflikt väckte intresse hos en av författarna att utreda hur styrelsen skulle kunna gå 
tillväga i sitt beslutfattande gällande denna frågeställning. Utredningens syfte i detta skede var 
att ta fram underlag för en eventuell nyinvestering i det befintliga värme- och vattennätet. 
Författarna ville även ge förslag på hur styrelsen kan agera för att lösa problemen men även 
belysa hur olika lösningar ger olika utfall. Författarna ville belysa beslutfattandets fördelar, 
nackdelar och fallgropar. Kortfattat kan man säga att författarna vill ge vägledning till 
styrelsen i sitt arbete att ta beslut i denna fråga.  
 
Författarna ville även se på investeringen ur flera personers perspektiv. Detta är några av de 
frågor som kom upp i startskedet. Hur ser de boende, styrelsen och eventuellt en utomstående 
värderingsman på idén om en investering i nytt värmenät? Hur kommer en investering att 
påverka ekonomin och hur påverkas den subjektiva värderingen av en utomstående person av 
det aktuella området?  

Problembakgrund till arbetet 

Samfälligheten Långbacka är en av Sveriges största samfälligheter i avseende på antal 
hushåll. Totalt 225 radhus ingår där 150 är friköpta och 75 ägs av kommunala bostadsbolaget 
Gavlegårdarna. De radhus som ägs av allmännyttan säljs i skrivandets stund (maj 2008) ut och 
planen är att alla hushåll skall bli friköpta.  
 
Samfälligheten har under flertalet år upplevt återkommande problem med fjärrvärmenätet och 
vattennätet inne på samfällighetens område. Samfälligheten förfogar över två stycken så 
kallade tomträtter som är de gemensamma ytor som finns i området. Dessa problem har lett 
till återkommande värmeförluster och reparationer som lett till ökade kostnader för de boende. 
Kostnaden för den enskilde var till exempel i den senaste avläsningen 3383 kr/år för så 
kallade värmeförluster och annat.  

Problemdiskussion 

Denna problemdiskussion bygger på en problematik där flera faktorer spelar in. Det finns 
enligt Anders Lundin, teknisk ansvarig i samfälligheten, uppskattade energiförluster på ca 30 
% från undercentralerna ut till hushållen. Detta kan enligt Anders kopplas till tre olika 
problem. För det första så är mätarna som mäter både vatten och värme, och som sitter 
installerade i varje enskild bostad ett problem. Vid de årliga avläsningarna så har det 
uppkommit information om oförklarliga differenser. Grundproblematiken ligger i att 
avstämningen mellan alla avläsningar inom området och det som samfälligheten enligt Gävle 
Energi i kilowatt har förbrukat inte stämmer. Problemet har även varit att variationerna mellan 
jämförbara hushåll har varit oproportionellt stora. För det andra så har man sett en förlust av 
vatten i fjärrvärmesystemet där man helt enkelt fått fylla på det egna nätet vilket indikerar 



förluster. Detta har författarna inte rent tekniskt kontrollerat men enligt en av de boende så är 
det bekräftat att det har skett påfyllningar av vattensystemet. Det tredje problemet som 
samfälligheten har är att rören i sig är gamla och inte har den isoleringsförmågan som är 
optimal. Anders Lundin har startat upp en begränsad utredning i hur statusen för nätet ser ut. 
Han vidhåller att man under vintern 2007/2008 planerat att inventera nätet med värmekamera 
för att försöka fastställa omfattningen på värmeförlusten i ledningarna. Tyvärr har det under 
vintern inte varit tillräckligt kallt för att kunna genomföra denna åtgärd. Detta ser författarna 
som stor nackdel med tanke på det skulle ha varit mycket värdefull information.  
 
Utifrån den ovan nämnda tekniska komplexiteten fick vi på ett tidigt stadium inse att vår 
uppsats inte skulle ge en teknisk lösning. Vi inriktade i stället vår undersökning mot ett 
företagsekonomiskt perspektiv som skulle ge förslag på vilka olika vägar styrelsen kan tänkas 
gå för att lösa problematiken. Detta har vidare lett till att vi i teoridelen inte fördjupar oss i 
teknisk fakta rörande fjärrvärme utan lägger i stället tyngden vid beslutsfattande och 
ekonomisk fakta.  

1.3 Problemfrågeställningar 

• Vilka praktiska problem stöter styrelsen på vid en sådan typ av utredning? Vilka 
eventuella lösningar finns det på problematiken runt värmeförluster för styrelsen? 

• Vilka fallgropar kan styrelsen tänkas stöta på ur ett besluts synvinkel? 

1.4 

1.5 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att vi som författare skall ikläda oss rollen som 
styrelsemedlemmar och utreda problematiken runt energiförlusterna. Syftet är både att ge 
förslag på lösningar men även utreda den problematik som finns runt beslutsfattande i 
styrelsearbete.    

Avgränsningar 

Detta arbete har en bred ansats vilket frammanat behovet av avgränsningar. De flesta av våra 
avgränsningar har vi valt helt själva. Författarna har dock under utredningens gång blivit 
tvungen att släppa vissa spår vilket till viss del kan ses som att spåren kommit att bli 
avgränsningar. Ett exempel på en sådan avgränsning är att vi har utifrån den tekniska 
komplexiteten runt fjärrvärme och vattensystemet avgränsat till att inte genomföra en teknisk 
utredning av nätet.  
 
Författarna avgränsar sig även till att ge en ekonomiteknisk synvinkel och en vad vi kallar för 
en vetenskapsteoretisk synvinkel.  Den ekonomitekniska synvinkeln ger sina lösningsförslag 
utifrån en rationell, en icke-rationell och sist men inte minst en räkenskapsenlig modell. I den 
vetenskapsteoretiska synvinkeln avgränsar vi oss till att analysera genom löpande text.  
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1.6 

1.6.1

                                                     

Metod 

Olika studier och uppsatser kräver olika ansatser för att få ett så bra och tillförlitligt resultat 
som möjligt.  Uppsatsens metodik förklarar helhetsbilden i upplägget genom att förklara och 
fastlägga de metoder som vi använt oss av vid exempelvis intervjuerna och arbetet med 
modellerna för investeringskalkylering. Vår förförståelse och metod kommer att vara 
avgörande för vår analys och slutsats men kommer även att hjälpa läsaren att förstå de val och 
tolkningar vi gjort. Vi kommer här att beskriva vår väg från start tills uppsatsens 
färdigställande, och vilka val vi gjort samt varför vi gjort dessa val. V i kommer i detta avsnitt 
börja med att förklara vårt vetenskapliga synsätt för att sedan gå vidare till hur arbete gått 
tillväga.  

    Vårt vetenskapliga synsätt 

När man skriver en uppsats på C- nivå så dyker ord som kvalitativ, kvantitativ, positivistisk, 
hermeneutiskt, induktiv och deduktiv upp. Dessa begrepp är viktiga att ta ställning till främst 
för att läsaren ska kunna förstå vad vi gjort och varför vi valt att göra dessa val. Därför 
kommer vi att nedan försöka oss på att förklara innebörden med dessa men även förklara 
vilket synsätt vi har och varför vi anser oss ha just detta.   
 
Patel Runa & Davidsson Bo skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder, Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, följande: det finns olika typer av undersökningar. 
Dessa är kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Med en kvantitativ undersökning menar 
man en undersökning som använder sig av ”statistiska bearbetnings- och analysmetoder”. 
Kvalitativa undersökningar är å andra sidan undersökningar som använder sig av ”verbala 
analysmetoder”.1  När vi här ska välja vilken typ av undersökningsmetod vi vill använda oss 
av så måste vi ställa oss frågan vad vi vill veta och vilken kunskap vi söker.2 Bell Judith 
skriver i sin bok, introduktion till forskningsmetodik följande: ”forskare som anammar ett 
kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld. 
Deras mål är snarare insikt än statistisk analys.”3 Med detta som utgångspunkt så känns det 
naturligt för oss att genomföra en kvalitativ undersökning. Om man ser till tabellen nedan så 
vill vi ha en helhetsförståelse, vi vill få mycket information om få enheter. Tabellen som vi 
valt är skriven av Jacobsen Dag Ingvar och finns presenterad i hans bok: Vad, hur och Varför? 
Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen.4 
 

 
1Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 1994, S. 11-12 
2 Ibid. S. 13 
3 Bell Judith, introduktion till forskningsmetodik, studentlitteratur, 2000, S. 13 
4Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002 S. 150 
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 Kvantitativ metod Kvalitativ Metod 
Bör användas när vi har: God kunskap om det studerade 

fenomenet 
Liten kunskap om det studerade 
fenomenet 

-när vi ska: Prova teorier och hypoteser Utveckla nya teorier och 
hypoteser 

-när vi vill: Generalisera (veta lite om många 
enheter) 

Få mycket information om få 
enheter (ej generalisera) 

-när vi vill: Veta hur ofta ett fenomen 
uppträder 

Veta vad ett fenomen innehåller 

Fördelar Många enheter 
Möjlighet att generalisera från 
urval till population med hög 
grad av säkerhet 
Relativt låg kostnad 

Djup och detaljförståelse 
Helhetsförståelse 
Fenomen/situation/individ 
Flexibilitet i datainsamling 

Nackdelar Ytlig information 
Stelhet i datainsamling 
Åsikter påtvingas genom 
standardiserade frågor och 
svarsalternativ 
Analytisk distans kan ge dålig 
förståelse  

Oöverskådlig och alltför 
detaljerad information 
Hög kostnad, särskilt i 
analysfasen 
Närhet till respondenten kan 
störa förmågan till analytisk 
distansering 
För stor flexibilitet kan göra att 
undersökningen aldrig bli färdig 

Tabell 1  
Från Jacobsen (2002 sid.150) ”Översikt över när kvalitativ och kvantitativ metod bör användas och för- och 
nackdelar hos de båda ansatserna” 5 
 
Hermeneutiken nämner Patel & Davidson som tolkningslära där man studerar och tolkar.6 
Medan enligt positivismen så finns det ett rätt och ett fel.7 Vi anser inte att det finns ett rätt 
och ett fel, utan att det är en tolkningsfråga och beroende på många faktorer, och att det inte 
finns några generella lagar. I tabell 2 nedan finns jämförelse mellan positivism och 
hermeneutik i tre olika nivåer, ontologi, kunskapsteori och metodik.  
 
Dessa tre nivåer hänger alla ihop. Vi anser ha en närhet till problemet och att våra resultat till 
viss del blir styrda av våra värderingar och intressen. Vid insamling och analys kommer vi att 
ha ett synsätt där vi är medvetna om att våra tidigare upplevelser och erfarenheter bidrar till 
hur vi uppfattar det material vi samlar in och hur vi bedömer detta i vår analys. Vi vill kunna 
utreda och hitta en bra lösning med så öppet synsätt som möjligt. Ett problem kan vara när vi 
tror att alternativet som innebär att Gävle Energi tar över nätet kommer blir det dyraste 
alternativet. Vi är medvetna om att detta kan påverka vår syn på innehållet. Detta leder till att 
när vi läser tabellen ser vi att det är ett hermeneutiskt synsätt vi har och kommer att tillämpa i 
uppsatsen. Detta synsätt sägs vara motsatsen till det positivistiska synsättet8 där det anses 
                                                      
5  Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002 S. 150 
6 Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 1994, S. 25 
7 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002 S. 37-38 
8 Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 1994, S. 25 
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finnas ett rätt och ett fel. Hermeneutiken kopplas ofta samman med kvalitativa metoder där ett 
öppet arbetssätt tillämpas. 9 Däremot vid början av vårt arbete, när vi jobbade efter att kunna 
presentera det bästa förslaget baserat på tydliga ekonomiska analyser, så hade vi ett 
positivistiskt synsätt. Detta ändrade sig dock relativt snabbt.  
 
Ontologi förklaras i nationalencyklopedin så här, ”läran om det varande, en del av 
metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för 
att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring 
av (någon del av) verkligheten”.10 
 
Kunskapsteori förklaras av nationalencyklopedin som, ”en huvudgren av filosofin som 
studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad 
är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna 
upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?”11 
 
Metod beskrivs av nationalencyklopedin som ”olika vetenskapers tillvägagångssätt för att 
vinna kunskap eller lösa problem.”12 Rolf Ejvegård beskriver metod som ” metod avses ett 
vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man ämnar behandla 
ämnet.”13 

 Positivism Hermeneutik 
Ontologi Lagmässigheter Det finns inga generella lagar 
Kunskapsteori Det generella Det unika och säregna  
 Objektivets verklighet som 

kan studeras med objektiva 
metoder och mått 

Verkligheten är konstruerad 
av människor och måste 
studeras genom att man 
undersöker hur människor 
uppfattar verkligheten.  

 Kunskap är kumulativ Kunskap är lokal och unik 
Metod Deduktiv Induktiv 
 Individualistisk Holistisk 
 Distans Närhet 
 Neutral och objektiv Styrd av undersökarens 

värderingar och intressen 

Tabell 2. 
 Siffror Ord 

Från Jacobsen (2002 sid.38) ”Grundläggande skillnader mellan positivistisk och hermeneutisk metod” 14 
 
Patel & Davidson talar om ytterligare ett val som man bör ta ställning till, detta 
ställningstagande innefattar att välja vilket arbetssätt som teoriproduktionen bör bedrivas på, 
dvs. hur ska teori och empiri relateras till varandra? De termer som dyker upp här är 
deduktion och induktion. Har man ett induktivt arbetssätt så upptäcker man längs vägen - man 

                                                      
9Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002 S. 37-38 
10http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=ontologi&
btn_search=S%F6k 2008-05-17 
11 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=kunskapsteori 2008-05-17 
12 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=255169 2008-05-18 
13 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, 2003, S. 31 
14Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002 S. 38 
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studerar problemet utan att först förankrat undersökningen i en tidigare teori. Efter detta så 
använder man denna empiri som man samlat in för att formulera en teori. Vid ett deduktivt 
arbetssätt däremot så följs bevisen, man drar slutsatser utifrån befintliga teorier om enskilda 
företeelser. Man använder den befintliga teorin för att härleda hypoteser som prövas emiriskt i 
det aktuella fallet.15 Här har vi valt ett deduktivt synsätt då vi hela tiden följt de spår och 
vinklar som vi stött på i vår stora empiriinsamling, samtidigt som vi använt oss av befintliga 
teorier och inte försökt skapa egna.  

1.6.2 

                                                     

Arbetets gång 

I denna del presenterar vi till att börja med starten av vårt arbete, samt hur arbetet har gått 
under tiden. Det kommer här även framkomma i vilket syfte vi valt att träffa personer vi mött, 
samt lite kort vad det kan ha gett oss.  
 
Vid starten av vårt arbete funderade vi på ämnen på var sitt håll innan vi bestämde oss för att 
arbeta tillsammans. Tidigare har vi arbetat tillsammans både i arbetslivet och i skolan. 
Dessutom läser vi båda samma kurs parallellt med denna uppsats vilket gör att vi kan utnyttja 
tiden på ett effektivt sätt. Med detta som grund kände vi att det skulle vara passande med ett 
samarbete. Ett samarbete i en sådan här krävande uppgift är positivt då man har någon som 
stöttar en i processen. Martin Horn hade stött på ämnet i ett årsmöte i samfälligheten där han 
bor. Efter det att vi väl valt vårt ämne så började en process att försöka göra upp en preliminär 
tidsplan, och komma fram till vilka delar vi ville skulle finnas med i uppsatsen.  
     
 Vi har sökt information genom att vara ute och träffat personer som vi anser ha kunnat hjälpa 
oss på olika sätt. Vi har pratat och bollat idéer med vissa lärare utöver handledaren på 
högskolan i Gävle, då vi ansett att de kunnat hjälpa oss med mer specifika detaljer i vårt 
arbete. Vår handledares viktigaste uppgift har varit att ge oss hjälp med helheten och hjälpt 
oss komma i rätt riktning i vår process med uppsatsskrivandet. Vi har även genomfört öppna 
individuella intervjuer16 där vi träffat 10 personer som bor i området, detta för att få en inblick 
i hur de anser styrelsen arbetar och huruvida de själva vill vara delaktiga i de beslut som tas i 
samfälligheten. Vi har sökt information både på Internet och i skolans databaser Emerald och 
Jstor, samt att vi fick hjälp av bibliotekets personal vid sökningen. Sökord som användes för 
att hitta eventuella källor var exempelvis; beslutsfattande, styrelsearbete, decision making, 
board och fjärrvärme.  Vi har även fått tips på uppsatser och annan litteratur av de personer vi 
träffat. Vi har försökt att vara källkritiska genom hela processen, både vid läsning och vid 
träff med våra kontakter. Detta för att vi vill att det ska vara vår uppsats med de värderingar 
och uppfattningar vi har och skaffat oss under resans gång. För att kunna hålla ordning på 
vem vi träffat när och vad vi fick med oss därifrån så har vi skrivit en dagbok. Denna dagbok 
har varit till stor hjälp för oss i vårt arbete med metoden, då vi kunnat gå tillbaka och se när 
och varför vi tagit beslut som vi gjort. Dagboken finns som bilaga till arbetet för den som vill 
läsa denna. 
 
I första skedet bestämde vi oss för att till styrelsen lämna ett konkret förslag på en 
investeringskalkyl som de senare skulle kunna ta ett beslut utifrån. Vårt mål var klart och 
tydligt att kunna ge en ekonomisk vägledning i problemet kring fjärrvärmen. För att göra detta 
på ett enligt oss bra sätt bestämde vi oss för att ta kontakt med många personer med kunskap 

 
15 Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 1994, S. 20-21 
16 Jacobsen Dag Ingvar, Vad,hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002  S. 160-161 
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inom energiområdet. Detta för att förbättra vår egen kunskap inom området och därmed öka 
validiteten i uppsatsen. Dessa personer som vi mött har alla bidragit till att öka kunskapen 
runt vår frågeställning samt bidragit till ett bättre resultat. Vid våra samtal med följande så 
hade vi inte färdiga frågor att arbeta efter, utan vi lät det vara en öppen diskussion. Detta för 
att vi inte ville begränsa informationen genom att ställa ledande frågor. Hur detta kan påverka 
intervjuers resultat finns beskrivet av bland andra Dag Ingvar Jacobsen.17 
 
För att dra igång med vårt arbete så träffade vi en kväll Anders Lundin som sitter med i 
styrelsen i samfälligheten och är den som arbetat mest med dessa frågor. Syftet med denna 
träff var att ge oss en bättre insikt i vad problemet är för styrelsen och i vilken utsträckning de 
anser det vara ett problem, men även för att ge oss en ledtråd om vad det är som de vill ha 
hjälp med. Mötet resulterade i att vi fick siffror på energiförlusterna presenterade för oss och 
vad de hittills gjort för att komma till rätta med problemet. Vi fick även möjlighet att se en 
undercentral därifrån värmen distribueras och få denna förklarad för oss. Efter träffen med 
Anders så kände vi att vi vill lära oss lite mer om det tekniska och diskutera med någon som 
har erfarenhet inom området. Detta förde oss vidare till Dan Engdahl som arbetar som 
energikonsult på Gävle Kommun. Mötet med Dan gav oss en bättre inblick i hur ett 
fjärrvärme system fungerar, vilka problem som kan uppstå med dessa samt hur vissa av 
problemen kan undvikas. 
 
Efter uppsatsens start bokades ett möte med vår handledare Annika Strömberg på Högskolan i 
Gävle för att presentera vår idé samt höra vad för idéer och tankar hon hade om vårt fortsatta 
arbete. Vi kom tillsammans med Annika fram till att det lämpliga vore att arbeta fram ett 
offertunderlag som vi kan ska använda oss för att få in pris på vad det skulle kosta att byta ut 
hela fjärrvärmesystemet. Vi kom även fram till att Daniel Hallberg på Högskolan i Gävle kan 
vara lämplig för oss att prata med om detta. Vi tog kontakt med Daniel för att kort beskriva 
vårt arbete och han tog emot oss på Institutionen för Byggd Miljö. I samtalet med Daniel så 
kom vi fram till att det skulle vara svårt att få entreprenörer att göra en offert åt oss så länge 
inte chansen till avtal finns. Detta ledde till att vi stod inför valet att antingen välja nytt ämne 
eller att omforma vår frågeställning en aning. Det blev det senare alternativet. Daniel föreslog 
att vi skulle beställa en tekniskundersökning för att verkligen ta reda på vad det verkliga 
problemet är. Han gav oss även namnet på hans kontakt på Gävle Energi. Vi tog upp förslaget 
med en tekniskundersökning med styrelsen för att få ett godkännande från dem att göra en 
beställning. De bad oss ta in offerter på detta. Det visade sig dock att de företag vi tog kontakt 
med inte har tid att göra en sådan undersökning för tillfället. Samfällighetens styrelse ansåg 
att det var viktigt att få utredningen genomförd men att detta måste ske längre fram.  
 
Vi tog kontakt med Gävle Energi där vi samtalade med deras tekniska chef Håkan Rannestig 
som Daniel Hallberg hänvisat oss till, samt hans kollega Åke som Håkan bjudit med till vårt 
möte. Vi var osäkra på vad vi skulle få ut av intervjun, då vi har varit tvungna att styra om 
vårt spår så pass. Men det visade sig vara givande med bra information och tips. Bland annat 
presenterades kulvertkostnadskatalogen som ges ut av Svensk Fjärrvärme och är en katalog 
med riktpriser för installation av fjärrvärme samt exempel på kostnader för ett byte.18 Denna 
information gav oss möjlighet att återigen delvis återgå till den ursprungliga frågeställningen 
där vi ville räkna på kostnader för ett byte av fjärrvärmenätet. Vi skulle även få en siffra på 
vad det skulle kosta samfälligheten om Gävle Energi skulle ta över drift och underhåll. Denna 
siffra uteblev dessvärre på grund av för hög arbetsbelastning på Gävle Energi.  
                                                      
17Jacobsen Dag Ingvar, Vad,hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002 S. 160-161 
18 Svensk fjärrvärme Kulvertkostnadskatalog. Rapport januari 2007:1                                                                                                  
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För att veta mer om exemplet i kulvertkostnadskatalogen samt få en till åsikt om vårt problem 
så tog vi direkt kontakt med Svensk Fjärrvärme. Där fick vi tala med Ingemar Andersson som 
ansåg att exemplet i kulvertkostnadskatalogen med 223 hushåll är jämförbart. Vi fick hjälp 
med en kontakt på Mälarenergi som tidigare hanterat liknande frågeställningar.  
 
Genom denna kontakt med Kjell Andersson på Mälarenergi fick vi även siffror på vad 
eventuellt byte av vattenledningar skulle kosta i tillägg till att byte av enbart fjärrvärmenätet. 
 
Vi gjorde öppna intervjuer med de boende för att få en bild av hur de ställer sig till 
investeringar och avgiftshöjningar, men även för att försöka plocka upp information vi ej 
tänkt på innan. Denna information var sedan tänkt att användas vid analysen för att kunna 
väga in de boendes åsikter.  Vi är medvetna om att det finns många som säkert tycker 
annorlunda, och de svar vi fått in behöver inte vara hur alla i samfälligheten tycker. Men vi 
valde att intervjua ett fåtal i ett försök att fördjupa förståelsen och förstå vad den enskilde 
individen tycker och tänker. Enligt Jacobsen så lämpar sig öppna intervjuer bäst när man vill 
ta reda på vad den enskilde individen tycker.19 Vi valde öppna kvalitativa intervjuer, detta 
dels för att det skulle ta för lång tid att göra en enkät, skicka ut den, hämta in samt bearbeta all 
data. Bell skriver om svårigheter med enkäter och att det är vanligt med bortfall och att det tar 
tid att skicka påminnelser samt att om det ska vara en anonym intervju så är det svårt att veta 
vem som inte svarat och vem som ska få påminnelser. 20 Enkäter kan även göra att frågorna 
lätt blir ledande och därför skulle svaren kunna bli snävare. Det skulle med andra ord alltså 
vara svårt att få de öppna svar som vi är ute efter. Detta talar dels Patel & Davidsson om, de 
talar om olika nivåer från helt strukturerade frågor som förekommer i enkäter med fasta 
svarsalternativ till ostrukturerade intervjuer där intervjupersonen ges maximalt utrymme att 
tala fritt.21 Även Jacobsen talar om fördelarna med öppna intervjuer och om att det ger 
öppnare svar och mer information.22 Judith Bell talar vidare om en annan fördel som finns 
med en intervju jämfört med en enkät. Denna är att en intervju är mer flexibel och som 
intervjuare kan man följa upp en tråd som man anser vara intressant och gräva djupare på ett 
sätt som är omöjligt i en enkät.23 Vi har gjort intervjuer med tio boende i området. För att få 
kontakt med dessa så valde vi slumpmässigt ut ett urval på tio personer som var utspridda 
över området, samt jämnt fördelat mellan män och kvinnor från en lista med medlemmar i 
samfälligheten. Vi sökte sedan deras telefonnummer med hjälp av söksidan www.hitta.se. Två 
personer tackade nej vid telefonkontakt, detta ledde till att vi ringde nästa.  
 
I ett försök att ställa frågorna på samma sätt genom alla intervjuer så hade vi dels med oss ett 
frågeformulär24 som vi gick efter, dels så valde vi att samma person skulle hålla i 
intervjuerna. Den andra iakttog, antecknade och ställde eventuellt någon fråga när något dök 
upp. Utöver detta lät vi de intervjuade tala relativt fritt. Jacobsen talar i sin bok om en fara 
med öppna intervjuer där tiden ofta drar iväg är att man missar att anteckna något som kan ha 

                                                      
19Jacobsen Dag Ingvar, Vad,hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002  S. 160-161 
20 Bell Judith, Introduktion till Forskningsmetodik tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000, S. 113-115 
21 Patel Runa , Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 1994, S. 61 
22Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002  S. 160-161 
23 Bell Judith, Introduktion till Forskningsmetodik tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000, S. 119 
24 Se bilaga 3 
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betydelse för uppsatsen vilket i sin tur leder till att det blir sämre trovärdighet i uppsatsen.25 
För att råda bot på detta så valde vi att spela in allt på en mp3spelare. Materialet lyssnade vi 
sedan av i efterhand i lugn och ro då vi kunde få med alla viktiga delar. Enligt Bell så kan de 
intervjuade bli hämmade om intervjun spelas in men trots denna risk så valde vi att spela in 
samtalen. 26 Bell skriver vidare att man bör inleda med att förklara syftet med intervjun samt 
vad materialet kan tänkas användas till. För att få dem att öppna sig mer så bör man försäkra 
dem om att materialet kommer behandlas konfidentiellt och att de kommer att förbli 
anonyma.27 Vi startade med lite kallprat samt diskuterade vad det var för uppsats vi gjorde 
och i vilket syfte vi gjorde detta för att få de intervjuade att känna sig mer bekväma innan vi 
började med det riktiga samtalet. Intervjuerna med de boende är anonyma, och vi har valt att 
inte ta med sådant material som kan avslöja vilka vi intervjuat. Detta för att de intervjuade ska 
känna att de kunde tala fritt utan att bli utpekade och ifrågasatta i efterhand av andra i 
området. Vår handledare kontrollerade också frågorna, där hon hjälpte oss omformulera dem 
till mindre
 
Nackdelarna med öppna intervjuer är främst att den ofta blir resurskrävande då det är långa 
intervjuer. Detta gjorde att vi var tvungna att dra ner på antalet svarande. En fråga man då bör 
ställa sig är huruvida de vi intervjuade är representativa för alla i samfälligheten. En annan 
risk är att man omedvetet sållar bort sådan information man inte tänkt sig få med i 
undersökningen, då en öppen intervju ger stora mängder information.

 ledande.  

                                                     

28 
 
Vi ville få mer kunskap om ekonomin i samfälligheten och tog därför hjälp av Marie Palm 
som sitter i samfällighetens styrelse som representant för Gavlegårdarna. Marie är den som 
bokför samfällighetens fakturor och har på sin arbetsplats tillgång till gamla fakturor och 
verifikationslistor. Vi diskuterade en hel dag med Marie för att försöka hitta kostnader som vi 
kunde koppla till fjärrvärmen. Vi började med att gå igenom verifikationslistorna för att 
försöka hitta poster med summor som avviker uppåt samt leverantörer som återkom 
kontinuerligt. Efter detta gick vi igenom pärmarna för att hitta dessa fakturor i hopp om att 
reda ut om dessa gick att härleda till fjärrvärmen. I de fall vi inte fick nog information från 
fakturorna och dess specifikationer försökte vi ta kontakt med leverantörerna för att utreda 
detta vidare. Detta skedde dock med varierad framgång.  I ett försök att se en trend i ökade 
kostnader så valde vi att gå tillbaka tio år i tiden.  
 
Vi har via telefon och e-post haft kontakt med Peter Karlsson som arbetar som värderingsman 
på värderingsinstitutet. Vi lät Peter läsa vårt arbete så långt som vi då kommit och därmed 
skapa sig en uppfattning om investeringens art. Vi ställde frågan om hur han som 
värderingsman tror att problematiken och investeringen kan inverka på områdets attraktivitet. 
Vi fick svar på e-post och svaret finns presenterat i vår empiridel.  

 
25 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002  S.273 
26 Bell Judith, Introduktion till Forskningsmetodik tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000, S. 50 
27 Ibid. S. 51 
28Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur 2002  S. 160-161 
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1.6.3 Återblick på vårt metodarbete 

I denna återblick vill vi som författare ge några korta reflektioner på hur vi tycker arbetet 
med metoden har gått. Vi vill även reflektera över om vi skulle ha genomfört processen 
annorlunda om vi skulle fullfölja den igen.  
 
Om vi hade gjort samma arbete idag så hade vi valt att göra på ett liknande sätt. Det är i 
början svårt att veta åt vilket håll det kommer luta och därför känner vi att vi gjort rätt som 
gjort ändringar allt eftersom arbetet framskridit. Det är tack vare att vi varit så öppna för 
förslag som vi kommit dit vi kommit. Om vi istället nöjt oss med att tala med bara en person 
och känt att den informationen varit tillräcklig så hade det blivit en tunn och inte lika givande 
rapport att skriva. Det vi i efterhand kan reflektera över är att arbetet hade kunnat bli 
annorlunda i positiv bemärkelse om vi valt en snävare avgränsning. Vi hade dock inte den 
förförståelsen som krävdes för vid den tidpunkten genomföra det valet. Vi kan helt klart 
rekommendera det arbetssätt vi har tillämpat i vårt uppsatsskrivande, då det vart väldigt 
givande och insiktsfullt. Uppsatsen har dock tagit mycket tid att slutföra. Valet att spela in 
våra intervjuer var positivt så vi kunde sitta ned och gå igenom all information i efterhand, det 
vi däremot kan känna är att vi skulle ha tjänat på att även spela in de samtal och träffar vi haft 
under processen gång med andra inblandade. Det blev att man fick sitta och klura en stund 
innan man kom ihåg allt som sagts under de långa samtal som ägde rum.  
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2 

2.1 

                                                     

Teori 

I detta kapitel presenteras teori och annan text som vi känt oss manade att använda i 
uppsatsen. Dessa delar skall sedan hjälpa oss att i analysavsnittet ge förslag på hur 
problemfrågeställningen skall kunna tacklas. För att ge läsaren en bakgrund till våra val så 
ger vi en kort argumentation till varje vald teori. Denna förklarande text är placerad i 
anslutning till varje specifik del. Vår tanke med denna inledande text är att för läsaren 
förklara hur vi som författare tänkt vid olika valsituationer. Beslutsfattandet kan enligt oss 
ske antingen rationellt eller icke rationellt. Vi startar vår teoridel med att på ett kort och 
övergripande sätt förklara bakgrunden till styrelsens roll. Efter detta följer en kort 
lagtextsammanfattning för att tydliggöra det juridiska läget.  Efter dessa två delar har vi 
skannat av beslutsteoriområdet och då valt att använda oss av H. Kepner & B. Tregos 
rationella modell. Denna valdes då vi fann den hanterbar på ett bra sätt. Den ger enligt oss 
en klar och tydlig vägledning utifrån ett rationellt tänkande. Detta kan också vara en viktig 
del i ett rationellt beslutsfattande. Nästa del i denna teori är en sammanställning av 
konkurrerande synsätt till det rationella synsättet. Författarna av uppsatsen har som 
utgångspunkt i denna del använt sig av en befintlig rapport som behandlar rationella och 
ickerationella tänkanden. Detta ser vi som positivt då vi snabbt får tillgång till en 
sammanfattande bild av situationen. Vi har vidare ägnat nästa det till en strikt 
räkenskapsmässig synvinkel för att försöka ge läsaren ett räkenskapsenligt verktyg för att 
förstå resonemanget runt kostnaden för en eventuell investering.  

Styrelsens åtagande och ansvar enligt Pederson & Pederson - En 
Handbok för föreningslivet 

För att kunna problematisera samfällighetens styrelsearbete på ett bra sätt så vill vi ge en kort 
beskrivning av styrelsens åtaganden. Vi har i denna del valt att använda oss av två författare 
vid namn Pedersson & Pedersson som har skrivit Föreningsboken - en Handbok för 
föreningslivet.29 Denna bok är en vägledande och förklarande skrift i styrelsens arbete i just 
föreningslivet. Vi anser att deras tankar är intressanta för samfällighetens styrelse då deras 
arbete utgår (även om visst arvode utgår) från en ideell konstruktion. Vi anser det viktigt att 
några av Pedersson & Pedersson’s tankar och idéer tas i beaktande senare i analysen, då dessa 
styrker våra tankar runt problematiseringen.  
 
Pedersson & Pedersson menar bland annat att styrelsens arbete har en mycket viktig funktion 
i föreningen. Styrelsen är den drivande kraften bakom verksamheten. Den kommer på ett 
märkbart sätt att påverka hur verksamheten utvecklas över tiden. Den har många uppgifter 
varav en av det viktigare är att få medlemmarna att både förstå och följa föreningens 
stadgar.30 
 

 
29 Pedersson Svante & Pedersson Lars, Föreningsboken. Handbok för föreningslivet. Bilda Förlag, 1999 
30 Ibid. S. 32 
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Vidare är styrelsens uppgifter i korthet följande: 
 

• På styrelsemöten diskutera och besluta i löpande frågor som inte kräver diskussion och 
beslut på medlemsmöte. 

• Planera och kalla till medlemsmöte. 
• Genomföra beslut som fattas på medlemsmöte. 
• Planera och genomföra utbildningsaktiviteter. 
• Handha den ekonomiska verksamheten. 
• Representera föreningen vid möten och träffar i olika sammanhang. 
• Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget. 
• Förbereda årsmötet.31 

 
En förutsättning för att styrelsen skall kunna få igång en bra diskussion och kunna fatta bra 
beslut är att mötesdeltagarna får information om ärendet i fråga. Det första steget i 
beslutprocessen ägnas därför åt att presentera den aktuella informationen eller 
beslutsinformationen som finns tillgänglig. Därefter fortsätter beslutsprocessen med följande 
steg: överläggning, förberedelse inför beslutsfattande och själva beslutsfattandet.  
 
Pedersson & Pedersson menar att kompentent och bra information krävs för att bra beslut 
skall kunna fattas. För det första så måste man veta bakgrunden till varför ett beslut måste tas. 
För det andra måste man konkretisera vad som är det verkliga problemet och vad som kräver 
en lösning. För det tredje så måste man ta reda på alla tänkbara lösningar som finns på det 
aktuella problemet samt vilka effekter dessa lösningar kommer att föra med sig.  
 
Det är ofta så att styrelsen utser en grupp som får uppdraget att utreda frågan och komma med 
förslag på lösningar. Att genomföra lösningar kan ibland vara enkelt men ibland mycket svårt. 
Det händer ganska ofta vid utredningar att frågan till en början verkar enkel men vid en 
djupare utredning inte visar sig leda till ett självklart beslut. Detta medför att man skall vara 
försiktig med att fatta beslut då man inte är hundra procent säker på att man har all tillgänglig 
information i frågan. Här måste man dock genomföra en avvägning mellan hur mycket tid 
som skall ägnas åt att samla in information och behovet av att fatta beslut i tid.32  

2.1.1  Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening 

Vår tanke med att inkludera denna lagtext bygger på vår vilja att för läsaren och för styrelsen 
klargöra om det finns eventuella förpliktelser som direkt styr styrelsens agerande i vissa 
frågor. Vi har valt att bara inkludera lagparagrafer som på ett eller annat sätt kan kopplas 
till frågeställningen. Vi som författare vill fördjupa kunskapen runt de juridiska aspekterna 
när en så stor samfällighet skall förvaltas. Om det hos läsaren finns intresse så 
rekommenderar vi att fördjupa sig i FBLP Lag om förvaltning av samfälligheter för att få 
spetskunskap i ämnet.   
 
FBLP   
 
”17 § Samfällighetsförening är enligt denna lag bildad sammanslutning som kan förvärva 
rättigheter och iklädda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i 
samfälligheten. 19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas 

                                                      
31 Pedersson Svante & Pedersson Lars, Föreningsboken. Handbok för föreningslivet. Bilda Förlag, 1999 S. 32 
32 Ibid. S. 67-68 
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gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i skälig omfattning. 
En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till 
en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen, när 
gemensamhetsanläggningen: 
1. är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad för 
småhusfastigheter eller för sådana fastigheter tillsammans med hyresfastigheter eller 
bostadsrättsfastigheter, eller  
2. tillförsäkrar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme sådana 
rättigheter som i 3 kap. 1 a § första stycket 2 fastighetsbildningslagen (1970:988) I de fall som 
avses i andra stycket skall föreningens styrelse också upprätta en underhålls- och 
förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att 
fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas.” Lag 2003:62933  
 
Vi som författare av denna uppsats anser att värme- och vattennätet i samfälligheten 
Långbacka kan ses som kommunalteknisk natur alternativt samfällighet inrättad för 
småhusfastigheter. Därför är det enligt lagtexten ålagt samfälligheten att avsätta medel till 
fond för underhåll, mer om detta återfinns i analysdelen i denna uppsats. 

2.2 

                                                     

Rationellt tänkande enligt H. Kepner & B. Trego 

Som tidigare sagts så valde vi just denna modell utifrån att vi tyckte den kändes hanterbar på 
ett bra sätt. Den ger enligt oss en klar och tydlig vägledning i beslutsfattande utifrån ett 
rationellt tänkande. Charles H. Kepner & Benjamin B. Trego som är författare till just denna 
modell beskriver i sin bok RATIONELLT TÄNKANDE - Metoder för bättre problemanalys 
och beslutsfattande34 på ett tydligt och utförligt sätt processen runt problemanalys och 
beslutsfattande. Varje delmoment i boken är tydligt utvecklat i modellform. Vi har dock i 
denna del av teorin valt att fördjupa oss i det som kallas för ”Beslutsanalys - Villkor och 
beståndsdelar som krävs för att välja”. Denna del är tydligast applicerbar vid vår 
frågeställning. Nedan följer en sammanfattning av H. Kepner & B. Trego’s syn på det 
rationella tänkandet och som bilaga finns ett exempel på hur modellen kan användas. Detta 
exempel återfinns i bilaga 7.1. Vi tillämpar även modellen i vår analys som återfinns i 
punkten 4.1.    
 
Kepner & Trego skriver att det finns fyra grundläggande tankemönster som kommer att 
inverka på hur en organisation eller i detta fall en styrelse antar sig ett visst problem. Dessa 
tankemönster beskrivs som nyckeln till att ett bra samarbete skall kunna uppstå. De 
återspeglar de frågor som en chef eller en styrelse ställer sig varje dag.  
 

1. Vad pågår? Det vill säga man ber om klarläggande om viktiga händelser för att 
bibehålla kontroll.  

 
2. Varför hände det? Det vill säga man vill visa på sambandet mellan orsak och verkan.   

 
3. Vilken åtgärd skall vi vidta? Det vill säga nu måste ett val göras.  

 

 
33 Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag, Norstedt Juridik, Stockholm, 2007, Lag om förvaltning av 
samfälligheter. S. 350 FBLP 
34 Kepner Charles H. & Tregoe. Benjamin B. RATIONELLT TÄNKANDE Metoder för bättre problemanalys 
och beslutsfattande. Mimer 1985 
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4. Vad ligger framför oss? Det vill säga tankemönstret försöker förutse framtiden för att i 
sin tur förutse eventuella problem. Med andra ord så vill man försöka förutspå beslut 
som kan bli nödvändiga att ta exempelvis nästa månad, nästa år eller inom 5 år.  

 
Utifrån dessa tankemönster har Kepner & Trego utvecklat fyra grundläggande rationella 
processer. Dessa processer är systematiska metoder för att dra bästa möjliga nytta av de fyra 
tankemönstren.  
 
Den första rationella processen kallas för Situationsanalys och svarar på första frågan ovan. I 
detalj så innebär det att titta på kartläggning och beskrivning av olika situationer, uppsortering 
av fakta och nedbrytning av komplexa situationer i hanterbara komponenter. Kepner & Trego 
skriver vidare att när en ledningsfråga uppstår är den information som finns tillgänglig 
vanligen en blandning av relevant och icke relevant information men även en blandning av 
det betydelsefulla och det ologiska. Innan någonting väsentligt eller produktivt kan börja 
hända så måste situationen redas ut så att dessa komponenter kan ses i tydligt perspektiv. 
Prioritet måste deklareras och åtgärder skall delegeras.  
 
Det andra logiska förloppet kallas för Problemanalys och bottnar i människans naturliga 
strävan att fundera i orsak och verkan. Detta tankesätt gör det möjligt för oss att på ett exakt 
sätt identifiera, beskriva, analysera och lösa en situation i vilken någonting gått snett utan 
förklaring. 
 
Den tredje rationella processen knyter an till tankemönstret där man måste välja mellan olika 
alternativ. Detta tankemönster kallas Beslutsanalys och genom att använda denna 
beslutsteknik kan vi överblicka en beslutssituation och bedöma dess tre komponenter. Vi vet 
den övergripande anledningen till att ett beslut måste fattas och kan fastställa dess exakta 
syfte. Vi kan även analysera olika möjligheter för att uppnå detta syfte. Vi kan vidare bedöma 
de relativa riskerna med varje alternativ. Utifrån denna balanserade bild av situationen kan vi 
sedan genomföra de säkra valen. 
 
Den fjärde och sista rationella processen baseras på vårt intresse för det som kommer att 
hända i framtiden det vill säga vad som skulle kunna vara och vad som skulle kunna hända. 
Denna process kallas för Analys av potentiella problem.  Ingen vet med säkerhet att ett 
problem kommer att uppstå men ingen kan heller garantera motsatsen. Ett potentiellt problem 
exciterar när vi kan förutse eventuella svårigheter i en specifik situation. Med hjälp av 
nuvarande kunskaper och realistiska gissningar försöker vi undvika negativa följder i 
framtiden. Genom att tänka och agera i förväg kan vi förebygga ett problem vilket är mer 
effektivt än att lösa problemsituationen när den tillåtits uppstå.35 
 
H. Kepner & B. Trego skriver vidare att beslut måste fattas och åtgärder måste genomföras. 
Det är dock ofta svårt att fatta riktigt framgångsrika beslut. Det är många gånger som man 
missar viktig information, låter bli att rådfråga rätt personer och gör olika typer av misstag. 
När det saknas gemensamma, odiskutabla metoder så uppstår lätt en tävling mellan de 
personer som har olika synpunkter på en viss problematik. Personer med störst makt får 
övertaget och vissa accepterar besluten för att inte tappa ansiktet inför de andra i 

                                                      
35 Kepner Charles H. & Tregoe. Benjamin B. RATIONELLT TÄNKANDE Metoder för bättre problemanalys 
och beslutsfattande. Mimer, 1985, S. 73-74 
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organisationen. Om det finns gemensamma metoder för beslutsfattande upptäcker gruppen att 
den kan jobba riktigt bra ihop.36  
 
I beslutsanalysen kan man fördjupa sig i vad man kallar Tankemönster vid val. Denna 
beslutsanalys är en systematisk metod baserad på det tankemönster som de flesta människor 
genomför när de skall göra olika val. Denna metod för rationell beslutsanalys representerar en 
utvidgning av de beståndsdelar som finns i detta tankemönster. Följande punkter finns med i 
analysen: 
  
-Vi accepterar det faktum att ett val måste göras.  
-Vi överväger de specifika faktorer som måste tillfredställas om valet skall bli framgångsrikt. 
-Vi beslutar vilken typ av åtgärd som bäst tillfredsställer dessa faktorer.  
-Vi överväger vilka risker som kan vara förknippade med vårt slutgiltiga val av åtgärd och   
som kan äventyra dess säkerhet och framgång.  
 
För att kunna fatta ett bra beslut krävs det enligt H. Kepner & B. Trego att följande tre 
förutsättningar har uppfyllts: 
 
• Vi har exakt och korrekt definierat de resultat som måste uppnås vi har även definierat 

vilka resurser som får användas till ändamålet.  
 
• Med hjälp av våra erfarenheter och vår kreativa förmåga har vi listat tänkbara 

handlingsalternativ. 
 
• Vi har gjort en riktig analys av möjligheter och olika risker som dessa alternativ 

innebär. 
  

Man utgår från en noggrann redogörelse av syftet. Ett antal krav utformas för att fullständigt 
bestämma vad som skall uppnås. Dessa krav gör att vi systematiskt kan bedöma olika 
alternativ i fråga om de kan bemöta kravet eller inte. De alternativa lösningarna ställs därefter 
mot ett antal önskemål som inte ses som lika viktiga som kraven men tillräckligt viktiga för 
att analysera. De olika önskemålen kan rangordnas och ges en vikt. Alternativen poängsätts 
sedan efter hur bra de möter önskemålen och poängen multipliceras med vikterna och 
summeras för varje alternativ. Genom att summera de olika alternativens fördelar gentemot 
kraven och önskemålen så kan vi genomföra ett preliminärt val utifrån det alternativ som har 
erhållit högst poängsumma. Nästa steg är att ta hänsyn till de olika alternativens risker. När 
man genomfört detta så fattar vi ett definitivt beslut.37 Metoden används i analysen och ett 
exempel på metoden finns också som bilaga för den som ytterligare vill sätta sig in i 
förfarandet. Författarna av boken anser att styrkan i processen är dess förmåga att på ett 
produktivt sätt kunna utnyttja all disponibel information och kunna ge möjlighet till 
bedömningar. H. Kepner & B. Trego skriver vidare att processen inte garanterar att det 
perfekta beslutet kan genomföras varje gång. Författarna argumenterar i detta fall att mot 
bakgrund i de mänskliga brister och ofullständig information som alltid finns så kommer 
misslyckanden alltid att uppstå. De hävdar dock att det genom att följa processen så är det 
möjligt att reducera förekomsten av fel genom att utnyttja en systematisk modell för 
utvärdering av olika alternativ. Författarna skriver även att processen påverkar mycket av hur 

                                                      
36 Kepner Charles H. & Tregoe. Benjamin B. RATIONELLT TÄNKANDE Metoder för bättre problemanalys 
och beslutsfattande. Mimer, 1985, S. S.73 
37 Ibid. S. 79-80 
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mycket mer effektiv beslutsanalysen blir när kreativa och idérika personer använder logiken i 
processen.38 

2.3 

                                                     

Begränsad rationalitet, inkrementalism och mixed scanning  

I augusti 2000 skrev Sven-Olov Larsson och Göran Bostedt en rapport vid namn 
Beslutsprocesser och planeringsresultat, En kunskapsöversikt. 39 De arbetade vid 
Kommunikationsforskningsberedningen, KFB vars verksamhet nu ligger inom Verket för 
Innovationssystem även kallad för VINNOVA. Denna rapport är en bra kunskapskälla som 
redan på sätt och vis problematiserar den förenklade synen på rationella modeller. I denna 
rapport så refererar Larsson & Bostedt till flertalet andra källor. Vi vill förtydliga att vi endast 
nämner dessa vid namn och att vi refererar i fotnoten endast till vår huvudkälla dvs. rapporten 
i fråga. Vi hänvisar from nu till författarna enligt Larsson & Bostedt. 
 
Enligt Larsson & Bostedt så har den rationella beslutsmodellen kritiserats på en rad olika 
punkter. För det första så anser Larsson & Bostedt att den rationella synen inte tar hänsyn till 
de beståndsdelar som begränsar möjligheten att välja mellan olika alternativ. När människor 
fattar beslut så verkar dessa människor inte heller i ett tomrum, utan påverkas mer eller 
mindre av sin miljö. Vidare så skriver Larsson & Bostedt att den rationalistiska 
beslutsmodellen ofta jämställs med en bra fungerande organisation. Dessa författare menar att 
den nutida forskningen inom just organisation bör ifrågasätta detta.40 
 
En annan punkt som den rationella modellen kritiseras på är enligt Larsson & Bostedt att den 
”alltför statiskt separerar mål och medel, värden och beslut samt fakta och värderingar”41. 
Charles Lindblom är den författare som Larsson & Bostedt refererar till. Han säger till 
exempel att det inte finns någon tydlig skillnad mellan mål och medel, hans ståndpunkt ligger 
i att mål och medel väljs ut samtidigt.42  
 
Larsson & Bostedt skriver vidare att den rationella beslutsmodellen har ifrågasatts för att vara 
oändamålsenlig. Även om utgångspunkten är att ett teknologiskt vetande finns, så är det både 
av finansiella samt tidsskäl omöjligt att verkställa den undersökningsprocess som krävs för att 
finna de parallella val och procedurer som fordras enligt modellens nolläge. Enligt Larsson & 
Bostedt så är det till och med möjligt att de eventuella överskott som uppkommer genom ett 
optimalt beslut förtärs av de kostnader som kommer av att ta fram utslaget, det vill säga att då 
kostnader vägs mot nytta kan det vara svårt att förespråka den rationella modellen. ”Kritiken 
mot antagandet om det rationella valet (individuell nyttomaximering) har lett ökat intresset för 
socialpsykologiska faktorer runt beslutsfattandet, dvs. att beteenden är en effekt av andra 
faktorer förutom den egna viljan”. 43 
 
Larsson & Bostedt skriver att det finns flertalet undersökningar som visar på att ansvarsfrågan 
är av stor vikt för hur människor agerar inom en organisation. ”Regler samt inofficiella 

 
38 Kepner Charles H. & Tregoe. Benjamin B. RATIONELLT TÄNKANDE Metoder för bättre problemanalys 
och beslutsfattande. Mimer, 1985, S. 90-91 
39 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S. 16-21 
40 Ibid. S. 16 
41 Ibid. S. 16 
42 Ibid. S. 19 
43 Ibid  S. 17 
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normer blir då av stor vikt för hur beslut fattas samt hur organisationer/institutioner är 
uppbyggda och fungerar”.44 
 
”Ett alternativt synsätt till det optimala rationella beslutsfattandets princip är vad som kallas 
för begränsad rationalitet”45.  Larsson & Bostedt skriver att detta leder till att man kommer att 
avgränsa undersökningen av handlingsalternativ enbart till ett färre antal beslutsalternativ. 
Detta leder vidare enligt Larsson & Bostedt till att alla följder av ett specifikt 
ställningstagande inte beaktas och att utredaren helt enkelt accepterar att det inte är möjligt att 
ta in all relevant information innan beslut måste tas. Som alternativ för det optimala 
beslutsalternativet så söker man då i stället det bästa möjliga beslutet. Larsson & Bostedt 
menar att ”det är alltför många faktorer, värderingar, alternativ samt konsekvenser av 
alternativ att ta hänsyn till för att en optimal rationell analys skulle gå att genomföra”.46 
 
Nästa författare som Larsson & Bostedt refererar till är J.G. March, (1994). Det är enligt 
denna författare inte möjligt att verka utifrån tesen att nå fullkomlig information, vilket i 
förlängningen leder till att nivån av rationalitet i olika beslut hämmas. Enligt J.G. March, 
(1994) så har detta åskådliggjorts med att människan har olika begränsningar. Exempel på 
dessa begränsningar är att människan inte alltid orkar lyssna och ta in all information, 
människans minnes begränsning, förståelse begränsningen och människans begränsning i att 
kommunicera.  
 
Enligt Larsson & Bostedt så har ”teorin om begränsad rationalitet alltmer kommit att 
accepteras som utgångspunkt för diskussion om rationella handlanden”47.  
  
De mål som en person försöker uppnå kan vara både ostadiga och otydligt definierade. De 
personer som skall ta beslut kan till exempel ha flera olika mål, som han eller hon samtidigt 
försöker uppnå och som samtidigt är svåra att rangordna. Ett annat problem är att det finns 
flera olika typer av målsättningar: aktiva, passiva samt inte ännu erkända mål. De aktiva 
målen är i princip samma sak som officiellt definierade mål, passiva mål kan vara sådana som 
först varit aktiva men som fått ge vika för mer definierade eller lockande mål. De finns även 
mål som inte ännu har erkänts och som individen inte har uppmärksammat. Dessa icke 
erkända kan dock bli möjliga alternativ i framtiden.48 ”Dessa oklarheter vad avser mål 
motiverar att beslutsfattaren istället för att maximera måluppfyllelsen (när ett optimalt resultat 
kanske är omöjligt att finna) söker att uppfylla de ursprungliga målen på ett tillfredsställande 
sätt”.49 
 
Nästa författare som Larsson & Bostedt refererar till är Herbert Simon (1964). Simon gör en 
tänkvärd så kallad dikotomisering, i mål och motiv. En dikotomi är enligt 
Nationalencyklopedins ordbok: dikotomi, inom samhällsvetenskaperna: variabel eller 
egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier50. 
 

                                                      
44 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S.17 
45 Ibid. S. 18 
46 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti, S.18 
47Ibid. S. 18 
48 Ibid. S.18 
49 Ibid. S.19 
50 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/jsp/search/search.jsp?t_word=dikotomi 2008-04-20 
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Det som lägger grunden för framtida beslut är de olika mål som satts upp, dessa mål blir 
liksom ett bidrag till beslutsfattandet. Motiven för ett beslut är de skäl varför olika typer av 
mål tas fram, det vill säga det som gör att man väljer ett specifikt alternativ framför ett annat. 
Herbert Simon skriver vidare att det ofta finns mycket komplexa anledningar bakom en 
människas val av målsättningar och handlingsmönster. 51 
 
En annan dikotomisering som Herbert Simon (1964) tar upp är ”relationen mellan 
individuella och organisatoriska mål”52. En beslutssituation innebär ofta att det finns flera 
olika attraktiva mål (en komplex målsituation) på såväl den individuella som den 
organisatoriska nivån, där preferensstrukturerna är motstridiga och/eller att de påverkas av att 
andra aktörer deltar i processen (kommunikation). Detta kan leda till att handlingsvägarna i 
praktiskt beslutsfattande inte alltid är utstakade i förväg utan påträffas under 
beslutsprocessens gång. ”I organisationer påverkas beslut också av vad andra delar av, eller 
nivåer i organisationen beslutar om, samtliga dessa punkter utgör en problematisering av den 
klassiska rationella beslutsmodellens antaganden (optimering) och motiverar samtidigt den 
begränsade rationalitetens utgångspunkter”53. (Enderud 1976) Poängen för Simon var att han 
kritiserade en alltför enkel syn på det rationella handlandet. Detta gjorde han samtidigt som 
han försvarade dess grundläggande principer.  
 
Inkrementalism är nästa förslag på synsätt som ifrågasätter det rationella modellen som 
Larsson & Bostedt tar upp. Charles Lindblom menar att den klassiska rationella 
beslutsmodellen inte är en pålitlig redogörelse av en verklig beslutssituation. Modellen 
förordar att man på ett tidigt stadium skall skriva ned mål och värden som en organisation har. 
Detta menar Lindblom inte är rimligt, då det vanligtvis råder olika uppfattningar hos de 
personer som deltar i beslutsprocessen inom olika delar av en organisation. I första hand 
uppstår problem då mer svårlösta frågor ska behandlas. Som alternativ till denna problematik 
så framförs inkrementalistiskt beslutsfattande; ”successive limited comparison”, med andra 
ord att beslutsfattande främst sker genom marginella stegvisa förändringar.54 
 
Amitai Etzioni presenterar i förhållande till rationalism och inkrementalism en alternativ teori 
som benämns mixed scanning. Teorin går ut på att man först definierar vilka möjliga 'policys' 
som är önskvärda. Nästa steg blir att sätta dessa policys i jämförelse mot de värderingar som 
organisationen säger sig skriva under på. Utifrån detta så jobbar man med grundtanken att 
förändra organisationen i mindre skala. Etzioni menar att metoden kombinerar det bästa från 
rationalism och inkrementalism genom att minska rationalismens detaljkrav till en trovärdig 
nivå och samtidigt hantera inkrementalismens konservativa (statiska) ådra genom vision och 
långsiktighet. (Parsons 1995) 55 
 
Enligt Larsson & Bostedt har det dock hävdats att svagheterna med den inkrementella och de 
rationella beslutsmodellerna inte med säkerhet överbryggs genom ”mixed scanning”. Enligt 
denna teori kan beslut delas upp i två delar nämligen: fundamentala och inkrementella beslut. 
Genom att undersöka de förstaalternativ som finns tillgängliga så kan man reda ut de 
fundamentala besluten som man vill uppnå. De inkrementella besluten realiseras vidare 
utifrån de fundamentala besluten. Om skillnaden mellan mål och medel är oklar, vilket 

                                                      
51 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S.19 
52 Ibid. S. 19 
53 Ibid. S.19 
54 Ibid. S.19-20 
55 Ibid. S. 20 
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Lindblom (1979) hävdar, kan de fundamentala besluten tyckas vara fundamentala i ett 
sammanhang men inkrementella i en annan kontext. Etzioni använder helt enkelt rationalism 
och inkrementalism som ingångsvärden för mixed scanning-teorin.56 

2.3.1 

                                                     

 Rationalitet och dess samband enligt Karin Holmblad Brunsson 
Ekonomistyrning – om mått, makt och människor 

Vi har fram tills nu presenterat teorier kring rationellt tänkande och icke rationellt tänkande 
med inslag av kommentarer på det rationella tänkandet. Här presenterar vi ytterligare ett 
synsätt som tilltalar oss eftersom att det kombinerar rationalitet med icke-rationalitet.  
 
Tanken är att beslutsfattare ska känna sig säkra på vilket beslut som ska fattas genom 
uppgifter från redovisning och planering. Dessa uppgifter är ett beslutsunderlag. 
Beslutsfattarna kan använda informationen för att få bekräftat vad de redan vet. Då blir 
beslutet att inget behöver ändras då det redan är så. Dessa beslut anses vara otydliga då det 
mer är ett dagligt ställningstagande och som beslutfattare uppfattar man bara att allt flyter på 
och inte att man tagit ett beslut.57 Holmblad Brunsson skriver vidare att rationella människor 
är målinriktade och att problemen de står inför inte är vad de vill utan hur de ska nå dit på 
billigaste möjliga sätt. Det är därför beslutsfattarna skaffar information om både framtid och 
det förflutna. Bland de alternativen man då har finns det ett alternativ med den bästa 
måluppfyllelsen. Vid de tillfällen då det finns två lika bra alternativ så väljs det billigaste. De 
som använder ett sådant tillvägagångssätt sägs använda sig av det som kallas för rationella 
beslut. 58  Det är som Holmblad Brunsson vidare skriver mycket lättare att veta vad man vill 
när man vet vad beslutet leder till, alltså vad resultatet av ett beslut blir. 59 Beslutsfattare har, 
som många andra, liknande värderingar som de i sin omgivning. Detta kallas för det 
mimetiska begäret som är en naturlig företeelse. Detta leder till att beslutsfattarna kan bli 
påverkade av de andra vilket sin tur kan leda till att man inte uppmärksammar viktig 
information som skulle ha påverkat beslutet, de utsätts alltså för grupptryck och 
grupptänkande.60 Det tas ibland beslut emot vad de vill eller tror de vill, detta kan bero på 
tidsbrist eller att någon har en vad man uppfattar stark vilja i ett ärende som man då ger efter 
för. Det kan även vara att beslut ska tas vid en bestämd tidpunkt oavsett vad det finns för 
underlag. Det tas alltså ett beslut utan att veta nog om framtiden.61 Vidare skriver Holmblad 
Brunsson ”beslutsfattare kan alltså utnyttja informationen från redovisningen som argument 
för det ena eller det andra beslutet”.62 Vidare skriver hon att beslutsfattare kan utnyttja 
uppgifter från redovisningen för att stödja det ena eller det andra beslutet. Beslutsfattarna kan 
med andra ord tolka redovisningen så att uppgifterna passar till de föreställningar om 
verkligheten som de redan inrättat sig efter.63  
 
Brunsson lämnar vidare i sin bok plats åt NE’s definition av Rationalitet: det som bygger på 
förnuftet. En handling (eller åsikt) är rationell om man medvetet och metodiskt väljer de bästa 

 
56 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S.16-21 
57 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
107 
58 Ibid. S. 108 
59 Ibid. S. 109 
60 Ibid. S. 110 
61 Ibid. S. 110-111 
62 Ibid. S. 111 
63 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
112 
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medlen för att uppnå sina mål. Om man däremot hänvisar till intuition, känslor eller vilja 
betraktas handlingen eller åsikten som icke-rationell.  
 
En rationell beslutsfattare bör välja de handlingsalternativ som har den största förväntande 
nyttan. Den förväntade nyttan av ett alternativ bestäms genom att man väger samman nyttan 
av de möjliga konsekvenserna av alternativen med sannolikheterna för dessa.64 

2.4 

                                                     

Författarnas kommentarer ur vetenskapsteoretisk synvinkel på den 
beslutsfattande teorin rörande det rationella och icke rationella 
synsättet.   

I detta avsnitt så kommenterar vi det rationella och icke rationella synsättet samt den 
ekonomiska modell vi tagit med i teorin. Vi vill med denna kommentar i korthet belysa vad de 
ovan nämnda teorierna säger samt hur de har påverkat oss. 
 
Kepner & Trego har en modell för rationellt beslutsfattande som går ut på att man ställer upp 
krav på vad man vill få ut ur ett beslut, då kraven inte uppfylls så går inte det alternativet 
vidare till nästa moment. De alternativ som uppfyller kraven ställs mot önskemål för att 
utvärdera om de också kan uppfylla dessa. De talar vidare om fyra grundläggande 
tankemönster som inverkar på hur i vårt fall en styrelse antar ett problem. Dessa är; vad pågår, 
varför hände det, vilken åtgärd skall vi vidta samt vad ligger framför oss? Till dessa 
tankemönster kopplas fyra rationella processer, situationsanalys, problemanalys, beslutsanalys 
och analys av potentiella problem. I beslutsanalysen fördjupar Kepner & Trego sig i något 
som de kallar för tankemönster vid val, som är en systematisk metod baserad på det 
tankemönster som de flesta människor genomför när de ska göra olika val.   
 
Då man når ett rationellt beslut enligt Kepner och Tregos modell kan man konstatera att: Vi 
har exakt och korrekt definierat de resultat som måste uppnås. Vi har även definierat vilka 
resurser som får användas till ändamålet. Med hjälp av våra erfarenheter och vår kreativa 
förmåga har vi listat tänkbara handlingsalternativ. Vi har gjort en enligt oss bred analys av 
möjligheter och olika risker som dessa alternativ innebär. 
 
När vi då istället reflekterar över vad det icke rationella synsättet uttrycker, så säger Larsson 
& Bostedt att det är omöjligt att arbeta efter förutsättningen att nå fullkomlig information. 
Detta är något som bidrar till minskad rationalitet i beslutet.  Målet i ett icke rationellt beslut 
är oftast mer oklart än om man jämför med besluten i en rationell modell där de är 
specificerade från start. I den icke rationella modellen så kan mål ändras och det kan dyka upp 
mer lockande mål som inte vid start är kända för beslutsfattaren. Lindblom tar upp en 
intressant aspekt med att beslutsfattande främst sker genom marginella stegvisa förändringar.  
 
Holmblad Brunsson skriver om att använda ekonomiska kalkyler som underlag för besluten, 
och att med hjälp av dessa få legitimitet i besluten. Vi har i vårt arbete valt att ha med 
ekonomiska kalkyler i ett försök att underlätta för styrelsen att rättfärdiga det beslut de tar. 
Hon skriver även om grupptryck som en beslutsfattare utsätts för, vilket i sin tur leder till att 
man lyssnar för mycket på andra och inte tar hänsyn till all väsentlig information. Holmblad 
Brunsson skriver även om att rationella människor är målinriktade, och att problemet inte är 
vad de vill utan hur de ska nå dit på billigaste möjliga sätt. Vid ett icke rationellt synsätt 

 
64 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
109 
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däremot så är det inte säkert man landar vid det mål som man först satt upp, utan det kan 
hända att det dyker upp mer attraktiva mål på vägen.  
 
Utifrån denna korta kommentar så drar vi slutsatsen att teorierna i sig är bra och att vi har 
insett att det finns många olika synpunkter på det rationella tänkandet. Vi har återgett några av 
dessa här. Vår uppfattning så här långt är att det inte räcker med enbart den rationella 
modellen för att ett beslut skall kunna genomföras på ett bra sätt utan man bör försöka 
kombinera rationellt och icke rationellt synsätt.  Vi tycker oss se att många beslut som tas har 
delar som går att hitta i alla de teorier som vi tar upp. Vi har dock haft lite problem och 
svårigheter med de ekonomiska modellerna genom att de var lite svåra att applicera på vårt 
specifika problem. Till detta kommer att det har varit svårt att få tag på relevanta och korrekta 
siffror att räkna på.  
 
Vi tolkar Holmgren Brunsson att hon menar att det inte finns ett helt rationellt beslut, det icke 
rationella besluten kan läggas fram som rationella och verkar därför vara helt rationella. 
Utifrån den lärdom vi tagit av de ovan nämnda teorier har även vi kommit fram till att ett helt 
rationellt beslut är svårt om inte omöjligt att genomföra. 

2.5 

2.5.1 

                                                     

Ekonomisk beräkningsmodell & annan relaterad teori 

Detta avsnitt har vi ägnat åt en strikt räkenskapsmässig synvinkel för att försöka ge läsaren 
ett verktyg för att kunna förstå resonemanget runt kostnaden för en eventuell investering. Vi 
beskriver här i korthet annuitetsmodellen och dess formel. I denna del har vi även valt att ta 
med vad vi kallar annan relaterad teori. Vi citerar en modell vid namn Reinvesteringsmodell 
för befintligt fjärrvärmenät som är skriven av Åsa Åkerström vid Institutionen för Kemisk 
Teknologi Kemisk Apparatteknik, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA.65 Vi har valt att ta med 
denna eftersom den utreder en del av den problematik som vi har stött på. Åkerström ger 
enligt oss intressanta och relevanta synvinklar på faktorer som påverkar vår utredning. I 
nästa del har vi kort redogjort inflation och riskfriränta då vi i analysen behöver denna 
information. I den inledande texten till punkten 4.2 utvecklar vi argumentationen till att vi 
endast har en beräkningsmodell.   

Investeringsbedömning enligt Birger Ljung och Olle Högberg 

Annuitetsmetoden 
 
Annuitetsmetoden bygger på att alla betalningar för investeringen omräknas till årliga lika 
stora belopp, även kallade annuiteter. Genom denna process så erhåller man vad som brukar 
kallas för projektets annuitet. Beräkningen av ett projekts annuitet går vanligtvis till så att 
nuvärdet först beräknas och att det sedan omräknas till en annuitet. Beslutsreglerna i denna 
modell är helt analoga med den så kallade nuvärdesmetoden. Valet mellan dessa två metoder 
blir i första hand en praktisk fråga. Valet av metod kommer att påverkas av vilken metod som 
i det dagsaktuella fallet ger det enklaste beräkningarna men även till viss del utifrån om svaret 
önskas i nuvärde (Kr idag) eller i form av en annuitet (kr/år). Annuitetsfaktorn, är en 
omräkningsfaktor för att enkelt kunna uppskatta vilken serie av årligen lika stora belopp så 
kallad annuitet som motsvarar ett belopp i nutidpunkten.66  
 

 
65 Åkerström Åsa. Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät. Institutionen för Kemisk Teknologi Kemisk 
Apparatteknik. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Lund, 2004 S. 26-27 
66 Ljung Birger, Högberg Olle, Investeringsbedömning En introduktion. Liber AB 1988. S. 54-55 
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Ej värderbara konsekvenser 
 
Oavsett vilken sort av investering som skall analyseras och oavsett hur man beskriver de 
konsekvenser som inte är värderbara så är det en fördel att dessa beskrivs ungefär lika 
noggrant som de så kallade värderbara konsekvenserna av en investering. Viktigt är också 
enligt författarna att de värderbara och de icke-värderbara ställs samman i kalkylen. Det finns 
flera anledningar till detta. Den första anledningen är att de ej värderbara konsekvenserna av 
en investering ibland kan utgöra en tung andel av en investerings konsekvenser. Med detta 
som grund så bör dessa därför så långt som möjligt behandlads på ett likartat sätt. För det 
andra kan det vara så att om de ej värderbara konsekvenserna utlämnas, så ser en person eller 
en grupp som är tillsatt att fatta det slutgiltiga beslutet kalkylen som snedvriden och felaktig. 
Detta kan i förlängningen leda till att kalkylen avvisas. För det tredje så är det en fördel om de 
personer som har upprättat kalkylen och som känner till investeringens konsekvenser tvingas 
kartlägga och ställa de icke värderbara konsekvenserna mot de värderbara. Om bedömningen 
av de icke värderbara konsekvenserna helt lämnas åt personer som inte genomfört 
kalkyleringsarbetet så blir det lätt så att antingen den ena eller den andra typen av 
konsekvenser överbetonas.67  

2.5.2 Annuiteter enligt Finansierings kompendium – Lär Lätt  

Karl O Olsson & Magnus Olsson skriver att om man vill veta vilket annuitetsbelopp som 
måste betalas i framtiden för att motsvara ett känt värde idag kan man helt enkelt använda sig 
av den förenkling som annuiteter innebär. Formeln för annuitetsberäkning är då följande:  
 

Formel: n( r
r
+

 
)11

PVAnns −

2.5.3 

                                                     

×=

  
Där PV är dagens värde på framtida annuiteter, r är räntan och n antal år betalningarna sker.  
 

Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät – Åsa Åkerström  

Kalkylräntan är den ränta som används för att omräkna framtida kostnader till nuvärde och är 
det förräntningskrav, avkastningskrav som ställs på investeringen. För en offentlig 
organisation som förutses agera i ett samhällsintresse skall kalkylräntan avspegla de 
alternativa avkastningsmöjligheter som finns på det kapital som används till investeringen för 
kollektiv nytta. Ekonomisk livslängd är oftast kortare än den fysiska. Ju snabbare det tekniska 
framåtskridandet går, desto kortare blir den ekonomiska livslängden på gjorda investeringar. 
Den tid som investeringen beräknas vara ekonomiskt lönsam att ha kvar kallas ekonomisk 
livslängd. Den ekonomiska livslängden för fjärrvärmerören föreslås vara 33 år. Restvärdet är 
det värde en investering har vid ekonomiska livslängdens (kalkylperiodens) slut. Restvärdet 
för fjärrvärmerör antas vid den ekonomiska livslängden slut vara noll”. 68 

 
67 Ljung Birger, Högberg Olle, Investeringsbedömning En introduktion. Liber AB 1988, S. 99 
68 Åkerström Åsa. Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät. Institutionen för Kemisk Teknologi Kemisk 
Apparatteknik. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Lund, 2004 S. 26-27 
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2.5.4 

2.5.5 

                                                     

Riskfri ränta  

”Riskfri ränta är den högsta räntan som kan erhållas genom att investera i helt riskfria 
tillgångar. Approximeras i praktiken med räntan på statsobligationer”69  

Statsobligationer (SO) Statspapper    Förfallodatum  Ränta  
SO 1046                    2012-10-08  3,98 %  
SO 1051                    2017-08-12  4,00 %70 

Inflation enligt Riksbanken  

”I april var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) 3,4 % 
(3,4 % i mars). Den underliggande inflationen enligt måttet KPIX (KPI exklusive hushållens 
räntekostnader och direkta effekter av förändrade indirekta skatter och subventioner) var 2,4 
% i april (2,3 % i mars). Riksbankens mål för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt 
med KPI, på 2 procent med ett toleransintervall på +/- 1 procentenhet kring detta mål.”71 
 

 
69 http://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfri_r%C3%A4nta 2008-05-13 
70 https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/InterestPage____1628.aspx 2008-05-13 
71 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=11017 2008-05-19 
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3 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

Empiri  

I detta kapitel presenteras de intervjuer och samtal vi haft under processens gång. Vi anser 
att alla intervjuer och samtal är relevanta för helheten men även för att läsaren ska veta vem 
som sagt vad och hur vi fått del av den information som vi använder i analysen. När det 
gäller intervjuerna med de boende så har vi sammanställt alla intervjuer till en löpande text 
samt valt att inte ta med avslöjande fakta eller sådan information som är irrelevant för 
uppsatsen. Argumentet för detta är att det inte skall gå att förstå vem som deltagit och vem 
som sagt vad i undersökningen.  
 
Vi har två alternativ till varför vi har sållat bort information vid olika samtal som vi anser 
vara irrelevant för oss och för läsaren. För det första är det av utrymmesskäl för det andra så 
har vi ansett att den informationen inte tillför något till uppsatsen. Anledningen till varför vi 
valt de personer som vi gjort framkommer dels i texten nedan, men även i avsnittet kring 
uppsatsens metod.  

Samtal och fakta insamlande 

Träff med Anders Lundin - Långbacka Samfällighet 

En kväll vid starten av arbetet träffade vi Anders Lundin hemma hos honom. Där förklarade 
han för oss mer ingående vad problemet är, och hur de hittills arbetat kring detta. Enligt 
Anders så har de varit stora problem med fjärrvärmen och många stora läckage. Han berättade 
att de har tagit in anbud på att byta ut mätarna för fjärrvärmen, men att bytet är något som 
kommer att ske successivt. De mätare som står stilla eller verkar visa väldigt fel bytes därmed 
ut.  Han visade även hur en undercentral ser ut, och beskrev hur vattnet därifrån distribueras 
till de 225 hushållen. 

Träff med Dan Engdahl - Energirådgivare på Gävle Kommun 

Vi träffade Dan Engdahl, energirådgivare på Gävle kommun. Han har en bakgrund som VVS 
- konsult vilket han sysslade han med i 18 år. Dan trodde att det största problemet låg i 
mätarna och att de ofta visar fel om de är lite äldre. De kan visa fel åt båda hållen. Dan tyckte 
även att det lät lite konstigt att rören skulle vara i så dåligt skick redan. Han menade att det i 
så fall kunde bero på för mycket syre i vattnet, dels om man har läckage och fyller på med 
vanligt kranvatten, samt om det blir större läckage, då det kommer in stora mängder vatten vid 
byten av rördelar. Vid påfyllning rekommenderar han att det ska ske med syrefattigt vatten. 
Detta är lite dyrare, men det tjänar man på i längden då det blir mindre risk för rost. 

Träff med Daniel Hallberg, Doktorand, civ.ing. Ämnesavdelning: 
Byggnadskvalitet Högskolan i Gävle 

Under arbetets gång har vi vid två tillfällen träffat Daniel Hallberg. Första träffen gick ut på 
att skapa oss en uppfattning om hur ett offertunderlag för byte av fjärrvärmenätet skulle kunna 
utformas. Under diskussionens gång så kom vi fram till att vi inte på ett hundraprocentigt sätt 
skulle kunna genomföra en teknisk utredning som skulle leda till en offertförfrågan. Daniel 
menade att ju mer specifik förfrågan man skickar till en leverantör desto bättre resultat på 
förfrågningen får man. Vidare under diskussionen kom vi även fram till att skulle bli svårt att 
begära in en offert då de troligtvis skulle bli en för stor uppgift för entreprenörerna att räkna 
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på då vår förfrågan inte gäller något skarpt läge. Vår slutsats blev att vi inte kan och inte 
behöver genomföra någon egen teknisk utredning som kunde utmynna i offert förfrågan. 
 
Detta ledde i stället till att Daniel föreslog att en professionell extern konsultfirma bör utreda 
ledningsnätets status. Utredningen bör vara av teknisk natur och svara på frågor som: vilket är 
den nuvarande statusen av nätet, vilka eventuella förbättringar kan behövas genomföras och 
till vilken uppskattad kostnad kan det genomföras. Utifrån denna utredning kan man sedan 
genomföra de förbättringar som behövs och även uppskatta kostnader för eventuella 
reparationer.  
 
Daniel diskuterade även svårigheten runt att återkommande ta beslut i frågor gällande sådana 
reparationer Han tog upp problematiken med byggadministrativa frågor som upphandling och 
tekniska frågor. Daniel menade att dessa frågor är av sådan art att de bör skötas av någon 
form av professionell förvaltningsfunktion. Han menade att komplexiteten runt besluten är för 
svår för att en ”ideell” styrelse skall kunna sköta det på ett bra sätt.  
 
Vår andra träff med Daniel hade syftet att han skulle hjälpa oss tyda de ritningar vi fått över 
området. Vi fick stor hjälp, även av hans kollega Bojan Stojanovic som även gav oss en del 
aspekter på problematiken runt utbyte av fjärrvärmenäten. Bojan Stojanovic menade att man 
på olika energibolag sitter och funderar över samma sak som vi gör i vår utredning. Han 
menade även att det inte finns någon universallösning utan det i många fall blir en 
tolkningsfråga hur man skall göra. Han påpekade helt enkelt att det är en komplex 
frågeställning.   

3.1.4 Träff med Håkan och Åke Gävle Energi 

Vår träff med Håkan på Gävle Energi hade syftet att ge bättre insikt i vårt problem, detta 
genom att detta borde vara vanliga frågeställningar för Gävle Energi. Vi hade även en 
förhoppning om att de skulle kunna ge oss en siffra på vad det skulle kosta om de skulle ta 
över nätet och sköta driften av detta. 
 
Håkan tipsade oss tidigt i samtalet om kulvertkostnadskatalogen som är en katalog med priser 
på fjärrvärmekulvertar och vad ett jobb kan beräknas kosta per meter. Håkan ansåg att det är 
billigare för samfälligheten att fortsätta laga nätet, men sade samtidigt att det inte är hållbart i 
längden. Det blir lätt att man lurar sig själv genom att byta en bit, för att sedan byta ut samma 
del, eller en i närheten, kort därefter. Det behöver göras en avvägning när det är dags för ett 
totalbyte. Åke berättade att de nät de har i sina ägor som är från början på 70-talet är näst intill 
alla utbytta, samt att de som inte är det är på gång att bytas inom en snar framtid. Det är alltså 
dags att byta när ett nät är över 30 år. Vid ett eventuellt övertagande av nätet så skulle Gävle 
Energi vara tvungna att byta ut allt på grund av det mycket högre tryck som de har i sina 
ledningar. De skulle då ta bort undercentralerna och köra primärnät hela vägen till huset, där 
det då blir en värmeväxlare i varje hus. Gävle Energi står även för ledningarna i varje hus, dvs 
sekundärsidan, och ansvarar för den. Detta är inte vanligt bland andra fjärrvärmedistributörer. 
Frågan om en samfällighet verkligen syssla med detta kommer upp, även om det i dagsläget 
finns någon som är kunnig så kommer det inte alltid göra det, då denna flyttar så försvinner 
den kompetensen. Något som måste tas med i beräkningen för kostnaden om Gävle Energi 
skulle ta över driften är den trygghet som uppstår, de tar eventuella förluster och står för 
reparationer som behövs. Gävle Energi räknar hem en sådan investering på 15-35 år. Håkan 
trodde att han kan tänka sig hjälpa oss få fram ett pris på vad det skulle kosta för 
samfälligheten att låta Gävle Energi ta över nätet. Detta pris skulle dock inte vara en bindande 
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offert utan mer ett riktpris för oss att ta med i vår uppsats. Han bad oss återkomma på telefon 
en vecka senare så han skulle hinna ta fram ett pris.  
 
Vi tog åter kontakt med Håkan för att få fram priset till vår uppsats, men han meddelade att 
han dessvärre inte haft tid att hjälpa oss på grund av för hög arbetsbelastning för tillfället. 
Men vi skulle e-posta våra kontaktuppgifter samt en kort beskrivning på problemet och vad vi 
ville få fram så skulle han vidarebefordra detta till den som räknar på detta.  
 
Efter vidare kontakt och ett återupprepat försök att få tillgång till denna siffra så blev vi tyvärr 
tvungna att inse att vi inte får tillgång denna uppgift i tid.   

3.1.5 

3.1.6 

Samtal med Ingmar Andersson på Svensk fjärrvärme 

I kulvertkostnadskatalogen finns exempel på beräkningar för kostnader för anslutning till nytt 
fjärrvärmenät. Syftet med samtalet var att få en uppfattning om kulvertkostnadskatalogens 
förslag kring ”Anslutnings grad 100 %” ligger nära vårt fall. Detta förslag är nämligen 
beräknat på 223 hushåll och samfälligheten har 225. Martin förklarade samfällighetens 
problematik och Ingmar Andersson kommenterade situationen enligt följande:  
 
Han tror att exemplet är ganska nära verkligheten om än att exemplet kan vara lite lågt räknat 
(Kulvertkostnad 2078 kr/m) Mellan 2000 och 3000 kr/m tror han är en vettig uppskattning. 
Ingmar säger dock att om rören för kall- och varmvatten även skall bytas så tillkommer ca 
1000 kr/m. I diskussionen runt problematiken så föreslår Ingmar att låta ett energibolag ta 
över förvaltningen av nätet. Han menar att arbetet med upphandling och skötsel är för teknist 
krävande av en ”ideell styrelse”. Han menar att om det skall tas beslut rörande dessa problem 
så måste det finnas professionell sakkunskap. Han säger också att det är mycket problem som 
försvinner när man lämnar bort det till ett energibolag.  
 
Ingmar Andersson hänvisar även till sin kollega, Kjell Andersson, på Mälarenergi i Västerås.  
Ingmar berättar att Kjell är chef för serviceavdelningen och har varit engagerad i liknade 
projekt som vi beskrivit. Ingmar tror att Kjell på ett bra sätt kan kommentera kostnaden när 
även vattenrör skall vara involveras i projektet. 

Samtal med Kjell Andersson på Mälarenergi i Västerås 

Även Kjell Andersson trodde att kulvertkostnadskatalogens beräkning är vettig och sade att 
om man skall lägga till kostnad för vattenrör så tillkommer ca 500 kr/m. Då är man enligt 
honom nära sanningen. Det vill säga enligt exemplet i kulvertkostnadskatalogen 2078 kr/m + 
500 = 2578 kr/m  
 
Kjell berättade att han varit inblandad i liknande projekt i Västerås där Mälarenergi tagit över 
liknande anläggningar. Han ansåg även att en total renovering av nätet är svår att räkna hem. 
Han berättade att när Mälarenergi tar över liknande system så fortsätter de att driva dem i 
befintlig lösning och reparerar när problem uppstår. De boende behöver då inte fundera över 
eventuella läckage eller upphandling av tjänster av olika slag. Kjell nämnde en ungefärlig 
kostnad vid en sådan typ av övertagande på ca 70 000 kr per hushåll. Då får varje enskilt hus 
en egen växlare. Detta system är enligt Kjell effektivare eftersom vattnet inte ”ligger” 
uppvärmt i hela systemet hela tiden vilket leder till värmeförluster.   
 
Kjell trodde att det finns en differens i det befintliga systemet hos Långbacka på ca 30 %. Han 
sade även att man kan förvänta sig en differens på ca 20 % vid en total ombyggnation på 
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nuvarande lösning. Kjell upplyste vidare om att Mälarenergi räknar på en avkastningsränta på 
ca 6 % för investeringar rörande fjärrvärme.   

3.1.7 

3.1.8 

Intervju med de boende 

Här kommer en sammanvägning av de allmänna uppfattningar som framkommit vid de 
intervjuer vi genomfört.   
 
Alla vi pratat med har tagit upp problemet med läckage och ett gammalt värmenät och alla är 
medvetna om att det kommer krävas en större investering i samband med detta. Många ser en 
stor investering som en investering i själva samfälligheten, alltså att det kommer att höja 
attraktiviteten i området. Något viktigt vid avgiftshöjningar är tydlig information om vad de 
innefattar samt att det är proportionerliga. Saker som anses höja attraktiviteten i området är 
även tvättstugor, garage samt lekplatser. Ett annat problem som verkar vara ett 
irritationsmoment bland de boende är problemet med mätarna och avläsningarna. Dvs att 
vissa får igen medan många får betala mer och inte på grund av att det har använt mer eller 
mindre värme och vatten utan för att mätarna inte fungerar som de ska. Alla är även medvetna 
om att det förekommer avgifter i en samfällighet, och att man gör ett val när man väljer att 
flytta till en sådan boendeform och att man därmed måste vara beredd att betala för alla de 
gemensamma kostnader som uppstår. Även om den enskilde husägaren har drift och 
underhållskostnader som ökar för egen del. En del anser att det har vart dåligt med 
information om vad som händer och vad som kommer hända. Argument för en investering är 
viktigt. Barnfamiljer anser att närmiljön är viktigt, till exempel lekplatser, att området är 
avskilt från vägen, vill gärna ha mindre biltrafik på området till exempel en bom eller 
farthinder. De beslut som styrelsen måste ta är de som lättast accepteras, medan de som det 
lättare kan diskuteras kring och inte alltid gynnar alla på en gång blir svårare att motivera. 
Många menar att det är lättare att acceptera kostnader och reparationer när det gäller områden 
man själv prioriterar. 
 
Andra saker som kommer upp är önskemål om annan typ av områdesindelning I 
samfälligheten. Någon har uppfattningen att samfälligheten styrs på ett ”luddigt” sätt (utan att 
kunna utveckla begreppet) medan någon annan anser att styrelsen skött sig bra de år de bott 
där.  

Kontakt med Peter Karlsson på Värderingsinstitutet  

Vi har via telefon och e-post haft kontakt med Peter Karlsson som arbetar som 
värderingsman på värderingsinstitutet. Vi lät Peter läsa vårt arbete så långt som vi då 
kommit och därmed skapa sig en uppfattning om investeringens art. Vi ställde frågan om hur 
han som värderingsman tror att problematiken och investeringen kan inverka på områdets 
attraktivitet.  Detta är vad vi fick till svar:  
 
Tyvärr är det så att det tekniska nuvärdet på denna typ av gemensamma anläggningar har en 
mycket låg värdepåverkan. Det är endast om det väsentligt påverkar årsavgiften till 
föreningen som det har någon som helst värdepåverkan. När dessa objekt säljs på marknaden 
är det i princip ingen som tar någon större notis om hur kvaliteten/statusen på föreningens 
fjärrvärmesystem är. Det måste alltså påverka årsavgiften högst avsevärt för att påverka 
pris/värde. 
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3.1.9 

3.2 

                                                     

Svensk fjärrvärme Kulvertkostnadskatalog. Rapport januari 2007:1                                        

Vår första idé var att kunna beräkna investeringskostnaden genom att begära in offerter på att 
byta ut vatten och fjärrvärmenätet. Under samtalen med Daniel Hallberg så förstod vi som 
tidigare sagt att detta skulle kunna bli problematiskt. För att komma vidare i uppsatsen så blev 
vi tvungna att försöka skapa oss en uppfattning av kostnadsläget för en investering på annat 
sätt. I samtalen med Gävle Energi så fick vi tipset om Svensk fjärrvärmes 
kulvertkostnadskatalog som är en sammanställning av kostnaden för olika typer av 
fjärrvärmeinvesteringar.  Nedan har vi som en del i empirin bifogat det exempel som ligger 
närmast problematiken hos samfälligheten Långbacka. Detta exempel är direkt citerat ur 
kulvertkostnadskatalogen. De kostnader som är inkluderande och som påverkar 
kulvertkostnaderna är planering och projektering, upphandling, nyexploatering, gatumark och 
fördyrande faktorer samt ersättning för framtida ökat underhåll. Vi har valt att hänvisa till 
kulvertkostnadskatalogen som källa och finns intresse hos läsare kan den genom referensen 
ladda hem och i detalj studera exemplet.72 
 
”Anslutningsgrad 100 % (221 st.) 
Linjetäthet, 0,81/ 0,97 
Värmeförlust i % i förhållande till levererad värme, 16,6 / 13,8 
Total utbyggnadskostnad i kkr, 13 570 
Serviskostnad i kkr, 61,5 
Servislängd inkl. distributionsnät i m, 29,6 
Kulvertkostnad i kr/m 2 078, Kulvertmeter 6 533” 

Ekonomisk tillbakablick.  

Författarna diskuterade den andra april tillsammans med Marie Palm på Gavlegårdarna för 
att skapa sig en uppfattning om den ekonomiska historiken över konto 4110 som i 
resultaträkningen benämns som Reparation och underhåll. Denna tillbakablick var ett försök 
att utifrån befintlig bokföring komma fram till vilka verkliga kostnader som kan hänföras till 
eventuella reparationer och underhåll av vatten eller fjärrvärmenät. Det kan tilläggas att 
svårlästa fakturaspecifikationer gjorde det svårt att direkt härleda vissa arbeten till just 
vatten eller fjärrvärmereparationer. Vi studerade av naturliga skäl i första hand större 
kostnadsposter.  Nedan ser vi en enkel sammanställning av de kostnadsposter som vi hittade.  

 
72 http://www.svenskfjarrvarme.se/?use=biblo&cmd=detailed&id=1350 2008-05-23 
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Ekonomisk tillbakablick på underhållskostnader  3.2.1 

3.2.2 

Denna sammanställning ger viss vägledning om hur kostnadsfrågan har sett ut för just 
reparation och underhåll. I bilaga 7.4 presenterar vi kostnaderna mer ingående och i vissa 
delar kommenterat och med citat från protokollet det året.  
 
 
Sammanställning av åren 1997/1998 till 2006/2007 
 
Invest.år Kostnader Underhållskostnader för värme- och vattennät
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1997/1998 43150 
1998/1999 0 
1999/2000 0 
2000/2001 243911 
2001/2002 6633 
2002/2003 129441 
2003/2004 129885 
2004/2005 216168 
2005/2006 102476 
2007/2008 0 
Summa: 870 000 

   Tabell 3.                          Diagram 1. 

Ekonomisk tillbakablick på gemensamma kostnaden för energi.  

Vi har genomfört en sammanställning av den vid årsavläsningen så kallade gemensamma 
kostnaden. Denna sammanställning ger en bild av hur den gemensamma kostnaden har 
utvecklats de senaste 10 åren. I denna kostnad är det många variabler som kan spela in. 
Exempel på dessa är avläsningsfel, värmeförluster i marken och vattenläckage med 
energiförluster som följd. Vi vill med denna sammanställning uppskatta kostnaderna som i 
analysen benämns som alternativa kostnader.  
 

År Individuell kostnad Gemensam kostnad 
1997 933 209 925 
1998 2820 634 500 
1999 2481 558 225 
2000 481 108 225 
2001 1794 403 650 
2002 1991 447 975 
2003 2630 591 750 
2004 4234 952 650 
2005 3760 846 000 
2006 3628 816 300 
2007 3883 873 675 

   
Totalsumma: 28635 6 442 875 

   Tabell 4. 
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Gemensam energikostnad per hushåll och År
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4 

4.1 

 Analys  

Vi har nu kommit fram till den punkt då det är dags att knyta ihop empiri och teori. I följande 
kapitel kommer vi därför att analysera den information vi fått fram genom de samtal och 
intervjuer vi genomfört. Genom denna analys försöker vi sedan koppla till teorin och 
därigenom besvara arbetets frågeställningar. Vi vill även förtydliga vårt arbetssätt i denna 
del. Vår analys är skriven utifrån en ekonomiteknisk synvinkel vilket ger tre mer eller mindre 
konkreta förslag på hur man kan lösa problemen. Vi har även utifrån en vetenskapsteoretisk 
synvinkel analyserat beslutsfattandet i styrelsearbete. Vi beskriver nedan kort de olika 
analyserna.  
 
I den ekonomitekniska synvinkeln ger vi utifrån teorin tre olika typer av analys. I den första 
ger vi en rent rationell modell som ger sitt förslag på lösning. I den andra så påverkas vi av 
att vi under arbetets gång lärt oss att världen inte enbart är rationell utan även icke rationell. 
Med andra ord så tar inte människor beslut enbart utifrån det rationella tänkandet utan man 
tar även andra saker med i sina överväganden. Med detta som utgångspunkt och genom att vi 
i teoridelen använt oss av en befintlig rapport som behandlar rationella och icke rationella 
tänkanden så genomför vi en så kallad icke rationell analys. Vi vill med denna analys 
beskriva ett alternativt arbetssätt för styrelsen att gå vidare utifrån.  
 
Till dessa rationella och ickerationella analyser så väljer vi att lägga till en analys utifrån en 
ekonomisk beräkningsmodell men även annan relaterad teori. Genom detta förfarande vill vi 
hos läsaren skapa en uppfattning om hur en sådan investering kan tänkas förändra 
samfällighetsavgiften.  
 
I den vetenskapsteoretiska analysen ger författarna en analys i form av en löpande text. I 
denna text sammanbinder vi teorin, empiri och vad vi som författare upplevt och dragit 
lärdom av genom denna uppsats.  
 

Analys enligt den rationella modellen  

Författarnas idé med denna modell är att ge ett förslag på lösning ur ett rationellt tänkande. 
Vi använder oss av den i teorin H. Kepner & B. Trego’s beskrivna modellen för att komma 
fram till ett primärt val av våra alternativ. Till denna modell har vi utifrån vår empiriska 
undersökning lagt till argument som styrker det primär val som modellen slutligen ger. 
 
Alternativ: 1 Gävle Energi tar över nätet till 100 %. 
 
Alternativ: 2 Samfälligheten gör en total investering av vatten och fjärrvärme systemet.  
 
Alternativ: 3 Samfälligheten gör en total investering av vatten och fjärrvärme systemet men                 
                     outsourcar den tekniska förvaltningen av systemet.  
 
Alternativ: 4 Samfälligheten gör ingen åtgärd men genomför successivt ett byte av mätarna.   
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Bedömning av alternativ ställda mot krav. 

KRAV 1)Övertagande 
av Gävle Energi 

2)Egen 
Investering  

3)Egen 
Investering 

4)Ingen åtgärd. 

  Professionell 
Förvaltning Ja/Nej  Ja/Nej 
Ja/Nej   

 
 
Ja/Nej 

Ekonomiskt hållbar lösning. Ja Ja Ja Nej 
Miljöförsvarbar lösning. Ja Nej (diskutabelt) Ja Nej 
Långsiktighet. Ja Ja Ja Nej 
Inget förvaltnings ansvar. Ja Nej Ja Nej 
Kunna följa regler och 
förordningar. 

Ja Nej Ja Nej 

Modell 1. 
 

Bedömning av alternativ ställda mot önskemål. 
 

Önskemål        Vikt    1) 
Övertagande 
av Gävle 
Energi  
 

Poäng 3)Egen 
Investering 

Poäng 

Professionell 
Förvaltning 

10 Nöjda kunder. Ja 8 Ja 7 

Hög driftssäkerhet. 9 ja 9 ja 5 

Bra service nivå. 8 ja 7 ja 7 

Minimal höjning i förhållande 
till nuvarande. 

5 nej 1 ja 3 

Genomfört inom 2 år. 3 ja 10 kanske 1 

      

Modell 2. 
 

Kort förklaring av önskemål enligt denna modell. 
 
Författarnas val av önskemål samt valens inbördes ordning samt de så kallade viktade värdena 
har diskuterats fram utifrån våra egna erfarenheter. Detta innebär alltså att önskemålen, 
ordningen och dess viktade värden kan ändras beroende på vem som gör bedömningen. Detta 
är men andra ord subjektiv utifrån hur man väljer att se på problematiken.  
 

• Nöjda kunder: Enligt intervjuerna så är avläsningsproblematiken ett stort 
störningsmoment. Det finns med andra ord önskemål att problematiken skall lösas. Att 
de boende känner sig nöjda utifrån ett brett perspektiv och att problemen enligt ovan 
är lösta ses som nog skäl till att detta önskemål hamnar längst upp.   
 

• Hög driftsäkerhet. Detta önskemål bygger helt på att det för den enskilde inte skall 
uppstå problem. Ett exempel på problem är att det kan ta tid att få varmvatten i kranen, 
eller att det blir kallt i huset på grund av läckage och reparationer.   
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• Bra service nivå kopplas till önskemålet ovan. Leverantören skall vara lätt tillgänglig, 
och förutseende så inte problem uppstår. Om det nu uppstår problem enligt punkten 
ovanför så skall det åtgärdas snabbt och utan en stor process för den enskilde. Det ska 
även vara tydligt vem som är ansvarig och vart man kan vända sig för att få hjälp.   

 
• Minimal höjning av kostnad för den enskilde. Denna punkt är en förhoppning om att 

alternativet inte skall ge en avsevärd skillnad av kostnadsläget för den enskilde.  
 

• Genomfört inom 2 år. Vi utgår från Åsa Åkerströms rapport som säger att den 
ekonomiska livslängden på fjärrvärmen är 33 år vilket gör att lösningen bäst bör 
genomföras innan utgången av 2009.  

 
 

Alternativen och deras totala poängsummor. 
 

Övertagande av Gävle 
Energi 

Egen investering, 
Professionell 
Förvaltning  

 

Önskemål Vikt Poäng Vägd 
Summa 

Poäng Vägd Summa 

Nöjda kunder. 10 8 80 7 70 
Hög driftssäkerhet. 9 9 81 5 45 
Bra service nivå. 8 7 56 7 56 
Minimal höjning i förhållande till 
nuvarande. 

5 1 5 3 15 
Genomfört inom 2 år. 3 10 30 1 3 
    

Modell 3. 
 

  
 
Total poängsumma 35 35 252 23 189 

Utifrån denna rationella modell så kommer vi fram till att det primära valet är övertagande av 
nätet av Gävle Energi, då detta alternativ erhöll högst poäng.  
 
Nästa steg i beslutsprocessen blir att lägga tyngdpunkten på att ta hänsyn till konsekvenserna 
av beslutet.  Nedan har vi studerat två eventuella konsekvenser och försökt vikta dessa.  
 
Gävle Energi.   

Risken att avgiften kommer att öka kraftigt 
Sannolikhet:     Medel 

 Verkan om det händer:   Medel 
 
  Risken för att den enskildes ställning försämras 

Sannolikhet:    Hög 
  Verkan om det händer   Medel
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Vilka faktorer förutom den rationella modellen har vi som stödjer detta alternativ.  
 
I samtalen med Daniel Hallberg framkom det att det finns svårigheter i att återkommande ta 
beslut i frågor gällande näten. Daniel betonade problematiken med byggadministration, 
upphandling och tekniska frågor. Han menar att dessa frågor bör skötas av en professionell 
förvaltningsfunktion, då komplexiteten runt besluten är för svår för att en ideell styrelse skall 
kunna sköta det på ett bra sätt.  
 
Nästa person som betonat samma sak är Ingmar Andersson på Svensk fjärrvärme. Även han 
förslog att man bör låta ett energibolag ta över förvaltningen av nätet. Han menar att arbetet 
med upphandling och skötsel är för tekniskt krävande av en ideell styrelse. Om det skall tas 
beslut rörande dessa problem så måste det finnas professionell sakkunskap. Ingmar Andersson 
betonade även att många problem försvinner när man lämnar bort ansvaret till ett energibolag.  
 
Det som även talar för att ge ansvaret till någon annan är de formella krav som ställs på en 
samfällighetsförening av större art. Vi vill förtydliga två huvudpunkter som är nämnda i Lag 
om samfälligheter. Den första punkten är kravet på att en ”samfällighetsförening som 
förvaltar en gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till en fond för att säkerställa 
underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen”. Den andra punkten är att ”i de fall 
som avses i andra stycket skall föreningens styrelse också upprätta en underhålls- och 
förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att 
fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas.” Lag 2003:629.73 Det bör beaktas i den 
andra punkten att det kan diskuteras om denna kan appliceras på samfälligheten Långbacka. 
Vi vill dock med dessa lagparagrafer förtydliga vikten av att ha en bra framförhållning och en 
bra översyn av vilken status olika funktioner har idag. Detta anses problematiskt om man är 
förtroendevald och arbetar utifrån den ideella premissen. Vi anser att detta styrker att ett 
överlämnande av förvaltningen av nätet är det bästa alternativet.  
 
I samtal med de i empirin beskriva personerna så nämns vid några tillfällen problematiken 
med att personer i området byts ut med jämna mellanrum. Detta leder till att kompetens, så att 
säga, kommer och går i området. Om vi ur ett längre perspektiv vill säkerställa den operativa 
driften av samfälligheten så styrker även detta det rationella alternativet.  

4.2 

                                                     

Analys enligt ett icke rationellt synsätt 

När vi talar om icke rationellt synsätt, så menar vi inte att detta skulle vara icke rationellt på 
det sättet att det behöver innebära att ta ett felaktigt beslut. Vi menar att det är ett annat 
synsätt på hur man kan arbeta sig fram till ett specifikt beslut. Om man väljer att se på ett 
problem utifrån ett icke rationellt synsätt så kommer många faktorer att spela in. De som 
anses viktiga i ett rationellt beslut kan ibland helt bortses i ett icke rationellt synsätt endast på 
grund av att ett alternativ känns mer tilltalande än ett annat. Detta kan leda till att man i icke 
rationella beslutsfattandet till viss del använder sig av så kallad magkänsla. I det icke 
rationella synsättet tar man enligt oss även hänsyn till tidsaspekten på ett annat sätt. Man 
låter tiden spela roll på det sättet att man tar in massor med olika nya idéer under tidens 
gång. Man tillåter sig att prova olika alternativ i den mån det är möjligt. Man vågar med 
andra ord göra fel och sedan rätta sig själv genom ett ta ett annat beslut. 
 

 
73 Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag, Norstedt Juridik, Stockholm, 2007, Lag om förvaltning av 
samfälligheter. S. 350 FBLP 
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I detta kapitel har vi valt att ännu en gång ikläda oss styrelsens roll för att försöka ge 
vägledning för styrelsen i beslutet. I denna icke rationella analys så diskuterar vi oss fram till 
hur styrelsen skulle kunna agera utifrån inte lika hårt styrda ramar som i den rationella 
modellen. Vårt mål är att vara så konkreta som möjligt men slutsatserna från detta 
resonemang finns i kapitel 5.2. 
 
Larsson & Bostedt talar om ett problem som uppstår vid beslut, detta är att det inte går att ta 
hänsyn till alla aspekter i ett beslut, 74 detta anser vi blir extra svårt för en ideell styrelse där 
man sällan har den bakgrund som önskas för att ta ett så pass komplext beslut som en 
fjärrvärmeinvestering är. Vid samtal med Daniel Hallberg och hans kollega Bojan Stojanovic 
så framkom att beslutsfattarna på olika energibolag sitter och funderar över samma 
problematik som vi upplever i vår uppsats. Bojan betonade att de som är insatta i branschen 
och som arbetar med fjärrvärme dagligen upplever att det är svårt att överblicka problemet. 
Detta bekräftar en av våra reflektioner nämligen att vi som utrett denna problematik på heltid 
under vårterminen 08 har haft betydliga problem med att utröna vad som är det mest lämpliga 
alternativet. Till detta kan det tas i beaktning att vi har både ekonomisk och teknisk kunskap 
samt att vi genomfört en bred empirisk undersökning genom att samtala med många kunniga 
inom området. Utifrån detta resonemang så kommer vi fram till att det blir en komplex 
uppgift för en styrelse, speciellt under så kallade ideella former, att tackla denna typ av 
problematik. Man kan tänka sig att så länge allt fortlöper och inga läckage eller problem 
uppstår så är det inget större problem. Vår poäng ligger i om det uppstår en situation där man 
måste göra återkommande och komplicerade entreprenader och liknande. 
 
En aspekt som kan spela in i styrelsens beslut är att de väljer att se strikt till de direkta 
kostnader som finns och missar de alternativ som kan gynna samfälligheten på andra sätt. Det 
vi talar om är det som Ljung & Högberg kallar för ej värderbara konsekvenser. Vi ser det som 
viktigt att man genomför en helhetssyn och tar hänsyn till båda. Gällande detta så skriver 
Ljung & Högberg nämligen att det är viktigt att de värderbara och de icke-värderbara 
konsekvenserna likställs i kalkylen75. Exempel på detta kan vara att det finns en trygghet i att 
någon annan sköter nätet och alla eventuella fel som dyker upp i samband med det löses av 
förvaltaren ifråga.  
 
Även Larsson & Bostedt diskuterar att det är viktig att alla konsekvenser beaktas. De betonar 
dock att detta är tämligen problematiskt. Detta leder vidare till att inte alla konsekvenser av ett 
beslut kan beaktas och att styrelsen i detta fall accepterar att det inte går att ta in all relevant 
information för att fatta ett beslut. Utifrån resonemanget så leder detta till att istället för det 
mest optimala alternativet där alla konsekvenser beaktas så blir det för stunden det mest 
tillfredsställande alternativet som istället väljs. I vårt fall så anser nog styrelsen att det 
billigaste alternativet är det mest tillfredsställande, då det blir mindre kostnader för 
samfälligheten och därmed för de boende. 
 
Nästa viktiga punkt som vi anser att styrelsen bör göra är att utifrån det som Daniel Hallberg 
på Högskolan i Gävle rekommenderar - nämligen att beställa en teknisk utredning som utreder 
i vilket skick fjärrvärme och tappvatten systemet i området är. Den tekniska utredningen bör 
beroende på hur beställningen ser ut presentera var och om det finns något område som det 
anses vara mer problematiskt än i övrigt - ett så kallat problemområde. Ett till önskemål kan 
vara att utredningen ska ge förslag på lämpliga lösningar samt lämplig tidsplan för detta. 
                                                      
74 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S.16 
75 Ljung Birger, Högberg Olle, Investeringsbedömning En introduktion. Liber AB 1988. S. 54-55 
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Desto mer detaljerad denna rapport är desto mer underlättar det för styrelsen att ta ett beslut, 
men det hindrar självklart inte styrelsen från att ta ett beslut som går emot rapporten. Vidare 
kan man tänka sig att styrelsen utifrån denna utredning upprättar en underhållsplan.  
 
Vår idé är att om man kommer fram till att Gävle Energi ska ta över nätet och sköta drift och 
underhåll så måste man ställa sig frågan om man bör låta dem göra den tekniska 
undersökningen och spara in den kostnaden. Det positiva med att själva beställa en teknisk 
utredning är att man skapar sig en egen bild av vad som bör göras och i och med detta får en 
bättre överblick över den situation som råder som vidare leder till att man får bättre känsla för 
vad en rimlig kostnad skulle vara.  
 
Till det ovan nämnda så skulle vi kunna tänka oss att samfällighetens förhandlingssituation 
kan stärkas genom att man genomför en teknisk utredning utifrån tanken att Gävle Energi 
skulle ta över. Samfälligheten skulle då han en uppfattning om vad som bör göras och inte. 
Detta leder till att man har en bra uppfattning om nätet om Gävle energi skulle välja att byta 
ut vissa komponenter, vilket skulle kunna leda till höjda avgifter. Detta trots att nätet 
eventuellt skulle kunna hålla för drift ett par år till. Sammanfattningsvis så har inte 
samfälligheten någon uppfattning i dagsläget vilket man kan tänka sig leder till att de tappar 
förhandlingsstyrka gentemot Gävle energi.  
 
Under våra samtal har vi fått vetskapen om att delar av energiförlusterna beror dels på att det 
är en dålig teknisk lösning på vattennätet utifrån dagens ställda krav. Problemet ligger i att 
man växlar värmen redan i undercentralerna istället för en växlare i varje hus.  Enligt Kjell 
Andersson på Mälarenergi så leder detta till att vi uppskattningsvis har en värmeförlust på 20 
% i ledningarna inne på samfällighetens område. Vår slutsats runt detta är att för att få bort 
denna värmeförlust så måste man sätta in växlare i varje hus.  
 
Det som enligt författarna av denna uppsats sker vid ett icke rationellt beslutsfattande är att 
besluten fattas allt eftersom tiden går, detta kan i och för sig verka rationellt men i en rationell 
beslutsväg så har man stramare ramar att gå efter. Dessa ramar skapar i sin tur en tydlig 
begränsning vilket leder till att beslutsfattaren helt sållar bort nya alternativ som kommer upp. 
Vårt förslag till styrelsen är att ta besluten under tidens gång och återkommande undersöka 
möjligheterna - vilket det icke rationella beslutstänkande tillåter.   
 
En nackdel som kan finnas med ett rationellt synsätt är de ökade kostnaderna och det ökade 
arbetet som krävs för att göra en grundlig undersökning inför ett visst beslut. I vårt fall kan 
det bli så att styrelsen återkommande ägnar stora delar av styrelsemötena åt detta problem. Att 
tillägga är att det tar mycket tid för dem när det skall göra ett liknande arbete som vi 
genomfört för att samla in den kunskap som krävs för att ta beslut. Frågan som vi vill belysa 
är hur mycket tid som skall ägnas åt denna fråga kontra andra frågor som är viktiga för 
styrelsen och samfälligheten. Istället för att ödsla tid på detta så kan man välja att göra det 
som känns för stunden bäst, och ta ett icke rationellt beslut vilket leder till att man slipper de 
många alternativa kostnader som uppstår i samband med de mer omfattande det rationella 
synsättet. Vår huvudpoäng är att det finns en gräns för när styrelsen måste släppa denna fråga 
och lägga den åt sidan.   
 
Vi har i teorin sett att olika utredare ifrågasätter om det verkligen går att ta in alla parametrar 
som behövs för att ta ett bra beslut. Utifrån detta resonemang funderar vi över om det 
verkligen går att ta ett rent rationellt beslut. Det går enligt oss aldrig att väga in alla 
parametrar som ska ingå. Sammanfattningsvis i denna diskussion så är vårt råd att ta beslutet 
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utifrån ett rationellt synsätt så långt det går, i det här fallet att genomföra den tekniska 
undersökningen för att sedan leta alternativ allt eftersom tiden går. Förhoppningen är att det 
leder fram att till det mest tillfredställande alternativet hittas. 

4.3 

4.3.1 

Analys enligt ekonomisk beräkningsmodell & annan relaterad teori 

I denna del hade vi från början valt två stycken ekonomiska modeller men har efter noga 
övervägande enats om att enbart använda en. Detta påverkar dock inte vår syn på att dessa 
ekonomiska modeller är rationella verktyg för att försöka få svar på frågan vilket som är det 
mest ekonomiska alternativet. Det som har kommit att påverka våra val av ekonomiska 
modeller är problematiken med tidsvärdet av pengar och vilket avkastningskrav som 
samfälligheten kan tänkas ha.  
 
Nuvärdesanalys och annuitetsmetoden är två metoder som räknar ut samma sak men utifrån 
lite olika parametrar. Vi har valt att inte använda nuvärdesmetod och vill härmed förtydliga 
varför. Vi har två huvudskäl till detta. För det första så har inte tidsramen tillåtit oss att 
uppskatta kassaflödet under de nästkommande 30 åren på ett tillfredställande sätt. Till detta 
kommer att det är tämligen problematiskt att sia om investeringens kostnader så långt framåt. 
För det andra så kan man diskutera om nuvärdet av investeringen verkligen tillför något till 
den aktuella uppsatsen. Argumentationen till detta är att nuvärdet av samfällighetens 
investering inte är intressant ur spekulativ synpunkt. Det vill säga samfälligheten har inte på 
något sätt någon typ av försäljningsvärde. Vårt mål med de ekonomiska uträkningarna är i 
grund och botten att visa hur investeringen kommer att påverka de boende ur ekonomisk 
synvinkel.  
 
Utgångspunkten i vårt synsätt bygger på att en modell är en förenklad bild av verkligheten. I 
vårt fall så väljer vi att förenkla den ekonomiska uträkningen genom att göra ett antagande. 
Vårt förenklade antagande är att särskilja investeringen från samfällighetens övriga 
ekonomiska resultat.  Man skulle kunna tänka sig att samfälligheten inte behöver något direkt 
avkastningskrav utifrån att det inte finns någon ”Ägare” som kräver avkastning. Men när vi 
fördjupat oss i frågan så har vi sett att vi ändå bör räkna på ett sådant krav. I texten nedan så 
finns information rörande avkastningskrav för icke vinstgivande organisationer. Detta 
eventuella avkastningskrav väljer vi då utifrån vårt förenklade antagande att lägga på i 
efterhand, på samfällighetens totala avgift. Nästa aspekt som vi tar hänsyn till i våra 
annuitetsberäkningar är inflationen. Det vill säga tidsaspekten av pengar.  

Analys enligt annutitetsmetoden 

Grundinvesteringen beräknas  
 
Vi har som hjälp för att uppskatta en grundinvestering använt oss av Svensk fjärrvärmes 
kulvertkostnadskatalog men även genomfört samtal med Ingmar Andersson på Svensk 
fjärrvärme och Kjell Andersson som arbetar på Mälarenergi i Västerås. 
Kulvertkostnadskatalogens exempel ger en kulvertkostnad på 2 078 kr/m och är enligt både 
Ingmar och Kjell jämförbar med problematiken i samfälligheten Långbacka. I denna kostnad 
så ingår dock bara tvillingrör för fjärrvärme. I vår problematik så vill vi dock lägga till en 
investering för tappvatten systemet och har via samtalen ovan fått uppgiften att mellan 500 
kr/m och 1000 kr/m i tillägg till kulvertkostnadskatalogens meterpris är en vettig uppskattning 
för ett sådant tillägg.  
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Utifrån dessa 2078 kr/m plus 500 kr/m alternativt 1000 kr/m så uppskattar vi i denna 
beräkning meter priset för fjärrvärme, kallvatten och varmvatten till 3000 kr/m.  
 
Vidare så har vi utifrån arbetsritningar utfärdad av Kedbrandt & Wickberg Ingenjörsbyrå AB 
för Långbackaområdet uppskattat kulvertlängden till 2300 meter. Observera att vi räknat in 
huskropparnas längd i kulvertlängden för att få med de rör som är dragna inomhus, vilket ur 
teknisk synvinkel kan diskuteras beroende på om dessa rör behöver bytas eller inte.    
 
En annan variabel som vi vill väga in i vår grundinvesteringskostnad är att vattnet idag växlas 
i undercentralerna, och sedan skickas ut till hushållen. Detta leder till ca 20 % värmeförlust 
jämfört med om det skulle vara huvudstammar fram till husen och växlas enskilt i varje hus 
till varmvatten och värme. Detta leder till att det i en nyinvestering bör sättas värmeväxlare i 
varje hus för att den problematiken skall lösas. Enligt Kjell Andersson på Mälarenergi så 
kostar en sådan installation i storleksordningen 70 000 kr per hushåll. Detta innefattar då 
växlare och installation. Det finns en möjlighet att denna kostnad skiljer sig beroende på hur 
den befintliga lösningen se ut. Vi använder ändå 70 000 kronor som utgångspunkt.  
 
Detta ger en uppskattad total meterkostnad på 3000 kr/m x 2300 m = 6 900 000 kr 
Uppskattad kostnad för installation av värmeväxlare inklusive arbete: 70 000 kr 
Vilket ger 70 000 kr x 225 = 15 750 000 kr 
 
Detta anser vi vara en grov uppskattningsberäkning av hur en total investeringskostnad skulle 
kunna tänkas se ut. Vi har då i denna beräkning inte tagit hänsyn till så kallade indirekta 
kostnader där försäkringar är ett exempel. Eventuella kostnader rörande finansiellt tillskott har 
i detalj inte heller utretts. 
 
Summering:  
 
Total kulvertkostnad (kr):   6  900 000  
Installationskostnad (kr):   15 750 000 
 
Total investeringskostnad inklusive växlare (kr):  22 650 000 
 
Fler variabler som vi tagit hänsyn till:  
 
För att skapa sig en uppfattning om de betalningsflöden som investeringen kan ge upphov till 
så använder vi oss av ett annuitetslån på hela summan och en avbetalningstid på 30 år. 
Argumentationen för att vi väljer 30 är att Åkerström i sin rapport skriver att den uppskattade 
ekonomiska livslängden på fjärrvärmenätet är 33 år.76 Detta leder vidare till att vi sätter 
återbetalningen 3 år kortare än den ekonomiska livslängden vilket skulle ge samfälligheten tid 
att genomföra översyn och projektering för ett eventuellt byte. 
 
Vi har i denna del funderat över problematiken med att samfällighetens verksamhet inte har 
några direkta avkastningskrav. Åkerström skriver följande gällande detta problem: 
”Kalkylräntan är den ränta som används för att omräkna framtida kostnader till nuvärde och 
är det förräntningskrav, avkastningskrav som ställs på investeringen. För en offentlig 
organisation som förutses agera i ett samhällsintresse skall kalkylräntan avspegla de 
alternativa avkastningsmöjligheter som finns på det kapital som används till investeringen för 
                                                      
76 Åkerström Åsa. Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät. Institutionen för Kemisk Teknologi Kemisk 
Apparatteknik. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Lund, 2004, S. 26-27 
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kollektiv nytta.”77 Vi håller dock med Åkerströms resonemang men ser inte att samfälligheten 
Långbackas investering kan appliceras på detta resonemang. Vår uppfattning är att det i 
dagsläget inte är förenligt med samfällighetens stadgar att föra ett sådant resonemang oavsett 
om det kan vara rätt i sak. Därav så tar vi i vår beräkning inte hänsyn till ett eventuellt 
avkastningskrav på investerade pengar.  

4.3.2 Enkel beräkning enligt Annuiteter. 

I denna annuitetsberäkning så ger vi tre olika scenarion. Det mest sannolika, bästa tänkbara 
och det sämsta tänkbara alternativet. Vi utgår ifrån 4 % ränta78 och lägger sen på 2 % enligt 
riksbankens inflationsmål.79 Vi uppskattar en variation i inflationen på +/- 1,5 %. Som skrivet 
ovan så är vårt huvudmål att för de boende beskriva eventuella kostnader vid en investering. 
Anledningen till att vi har räknat på tre olika scenarion är att vi vill ge en mer varierad bild av 
vad som händer om inflationen svänger uppåt eller nedåt.  
 
 

Enligt grundformeln: n)1(1 r
PVAnns +−

r
×=  

 
 
Det mest sannolika alternativet: 4 % ränta + 2 % inflation 
 

 30)06,01(1
22650000

+−
Annuitet 06.0

×= = 1 358 994 kr 

 
 
Bästa tänkbara: 4 % ränta + 0,5 % inflation  
 

 30)045.01(1
22650000

+−
Annuitet 045.0

×= = 1 019 246 kr 

 
Sämsta tänkbara: 4 % ränta + 3,5 % inflation 
 

 30)075,01(1
22650000

+−
Annuitet

                                                     

075.0
×= = 1 698 741 kr 

 
 
I tabellen som följer efter diagrammen nedan så beräknar vi den ekonomiska konsekvensen 
för den enskildes boendekostnad utifrån annuitetsberäkningen vid varje enskilt alternativ. 
Summa annuitet är alltså kostnaden för investeringen i form av lån och amortering i 30 år. Vi 
vill ställa detta mot de uppskattade kostnader som vi har tagit fram i punkten 3.2 Ekonomisk 
tillbakablick. Tittar man på kostnaderna för punkten 3.2.1 Ekonomisk tillbakablick på 
underhållkostnader så har vi utifrån våra uppskattningar på ett 10 års perspektiv en 
alternativkostnad som uppstår om ingen åtgärd genomförs på 87 000 kr per år.  

 
77 Åkerström Åsa. Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät. Institutionen för Kemisk Teknologi Kemisk 
Apparatteknik. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Lund, 2004, S. 26-27 
78 https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/InterestPage____1628.aspx 2008-05-13 
79 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8844 2008-05-21 
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I nästa punkt 3.2.2 ekonomisk tillbakablick på gemensamma kostnaden för energi så har vi 
skapat oss en uppfattning om den så kallade energiförlusten. Oavsett hur man väljer att 
definiera denna kostnad så påverkas den enskilde. Kostnaden för samfälligheten är totalt för 
en 10 års period 6 442 875 kr vilket ger en snitt kostnad per år på 644 287,5 kr. Däremot så 
ser vi en trend de senaste 5 åren att denna kostnadspost tenderar att öka. Vi har då beslutat att 
använda oss av de senaste 5 åren för att uppskatta månadskostnaden för den enskilde. Detta 
ger följande: 816 075/225 = 3627/12 = 302 kr/mån.   
(591 750 + 952 650 + 846 000 + 816 300 + 873 675 = 4 080 375/5 = 816 075 kr) 
 
Vi har till detta resonemang valt att utifrån de diagram som visar på underhållkostnader och 
gemensamma kostnader för energi lägga till en så kallad trendlinje för att försöka uppskatta 
vad som kan tänkas hända med kostnaderna i framtiden. Vi är väl medvetna om att detta kan 
vara tämligen spekulativt. Men under rådande förutsättningar så anser vi att dessa linjer tillför 
information som är relevant för slutsatsen i punkten 5.3.  
 
 

Trendlinje för gemensam energikostnad per hushåll och år
y = 274,19x + 958,04

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

År

Kr

 
     Diagram 3.  

Trendlinje för underhållskostnader för värme- och 
vattennätety = 17185x + 10926
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 Mest sannolika Bästa tänkbara Sämsta tänkbara 
Nyinvestering:    
Summa Annuitet:  1 358 994 1 019 246 1 698 741 
Summa annuitet/ Antal hushåll 
225 

6040 4530 7550 

Månadskostnad/hushåll (kr) 503 378 629 
    

Underhåll befintligt nät:    
Årliga Underhållskostnader 87 000 87 000 87 000 
Underhålls kostnad per hushåll 387 387 387 

32 32 32 
 

Underhållskostnad/mån 

 
Årliga gemensamma 
energikostnader. Beräknad snitt 
kostnad senaste 5 åren 

816 075 816 075 816 075 

Årliga gemensamma 
energikostnader/ antal hushåll 

3627 3627 3627 

Årliga gemensamma 
energikostnader/hushåll och 
månad: 

302 302 302 

    
Summa Alternativkostnad / 
hushåll och månad (kr): 

334 334 334 

    
Diff nyinvestering – underhåll 
/hushåll och månad (kr): 

169 44 295 

Tabell 5.  
 
 
Förklaring till tabell 5.  
Denna beräkning är en förenklad bild av verkligheten men ger en vägledning i hur kostnaden 
skulle kunna te sig vid en total investering. Gällande de årliga gemensamma kostnaderna så 
innefattar denna post kostnaden för energiförluster, värmespill och differenser i 
avmätningarna mellan hur mycket värme Gävle Energi fakturerar och vad som mäts upp 
sammanlagt i hushållens mätare.  
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5 

5.1 

5.2 

Slutsatser 

Vi har nu kommit fram till den sista delen av vår utredning. I denna del försöker vi konkret 
beskriva slutsatserna av diskussionen vi fört i analysen. Vi följer då analysen och skriver 
slutsatserna i följande ordning: rationell, ickerationellt och enligt ekonomiska 
beräkningsmodeller. Vi vill förtydliga att vår vetenskapsteoretiska diskussion sammanflätar 
både en analys och en slutsats i form av en löpande text. Denna löpande text är tänkt att från 
uppsatsförfattarnas sida beskriva hur erfarenheterna av arbetet är kopplat till både teori och 
empiri. Vi vill även genom denna text slutföra diskussionen om problematiserande av 
beslutsfattande i styrelse arbete. Vi vill för läsaren förtydliga att vi genom dessa fyra 
slutsatser sammantaget svarar på våra huvudfrågeställningar. 

Slutsatser enligt rationella modellen 

Enligt den rationella modell som vi i analysen använt så blir vårt primära val att Gävle Energi 
bör ta över ansvaret för ledningarna. Som argumentation till detta så lägger vi för det första 
komplexiteten i att återkommande ta svåra tekniska beslut. För det andra så har vi visat att de 
krav som ställs på en samfällighet är av sådan art att de för en styrelse av ideell natur är svåra 
att lösa. För det tredje så har vi argumentationen med att kompetens kommer och går vilket 
påverkar den långsiktiga förvaltningen av området. Sammanfattningsvis håller vi med den 
rationella slutsatsen utifrån att vi anser ett sådant komplext system ska skötas av en 
professionell förvaltning.  Detta anser vi styrkt både med teorin om rationella beslut samt 
genom de samtal vi i empiri genomfört. Vi önskar att vi även kunnat kalkylera på kostnaderna 
för samfälligheten vid detta alternativ. Tidsbristen hos Gävle Energi samt tidsbegränsningen 
för skrivandet av denna uppsats har hindrat oss från att göra detta. Det vore intressant att 
fortsätta arbeta med denna punkt efter färdigställandet av uppsatsen för att kunna presentera 
en sådan kalkyl för samfällighetens styrelse. Om detta kommer att ske får vi återkomma till. 

Slutsatser enligt den icke rationella modellen 

Vår slutsats gällande beslut genom en icke rationell modell är att starta med att genomföra en 
professionell teknisk utredning. Detta bygger enligt analysen på komplexiteten i det specifika 
beslutet runt värmenätet där det är näst intill omöjligt att få fram all information. Utifrån 
denna tekniska utredning så bör sedan styrelsen genomföra en underhållsplan som kan vara 
mer eller mindre rationell. Den tekniska utredningen är bra dels utifrån att man får en 
uppfattning om statusen för värmenätet men man förbättrar även sitt utgångsläge i en 
eventuell förhandling med Gävle Energi.  
 
Vår slutsats när det gäller beslutsfattande i denna stora omfattning är att det enligt oss krävs 
att man ser till alla möjligheter och då genom både ett rationellt och ett icke rationellt synsätt. 
Det krävs även att man tar hänsyn till både värderbara, med andra ord ekonomiska, och ej 
värderbara konsekvenser och då t.ex. fördelen med att styrelsen slipper lägga tid och resurser 
på att återkommande beslut rörande värmenätet.  
 
Sammanfattningsvis i denna diskussion så är vårt råd att ta beslutet utifrån ett rationellt 
synsätt så långt det går, vilket enligt oss är att genomföra den tekniska undersökningen för att 
sedan leta alternativ allt under tidens gång. Detta leder enligt oss till att det mest 
tillfredställande beslutet kan fattas. 
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5.3 

5.4 

                                                     

Slutsatser enligt räkenskapsmässiga metoder  

Utifrån den annuitetsbräkning som vi genomfört så har vi kommit fram till tre alternativ där vi 
låtit en eventuell inflationsförändring styra hur kostnaden för den enskilde varierar. Utifrån en 
grundinvestering på 22 650 000 kr så blir kostnadsökningen per månad i det mest sannolika 
alternativet 503 kr/månad och hushåll. Vi har även räknat fram en alternativkostnad på 334 
kr/månad och hushåll utifrån dagens beräkningar på underhållskostnader och gemensamma 
energikostnader.  
 
Enligt trendlinjerna i diagrammen i punkten 4.3.2 underhållskostnader för värme- och vatten 
nätet (diagram 3) och gemensamma energikostnad per hushåll och år (diagram 4) så indikerar 
linjerna enligt oss på en märkbar ökning under den närmsta tiden. Detta leder till att vår 
slutsats blir följande: Vi anser att en investering i värmenätet, oavsett vilket alternativ som 
väljs, kommer att vara det mest lönsamma beslutet. Att helt behålla befintligt nät är med andra 
ord enligt författarna varken ekonomiskt eller tekniskt hållbart i längden. Utifrån trendlinjerna 
kan man tänka sig att kostnaderna för underhåll och för energiförluster kommer att öka till 
den grad att alternativkostnaden äter upp kostnaden för en investering, oavsett vilket typ man 
väljer.  
 
Den ekonomiska aspekten i denna slutsats är även viktig ur områdets attraktivitetssynpunkt. 
När en investering av den här typen genomförs så finns alltid risken att avgiften till 
samfälligheten höjs. Peter Karlsson på värderingsinstitutet menar att om det är så att avgiften 
höjs avsevärt så kan det påverka en eventuell köpares inställning till området. Detta styrker 
vår inställning att en långsiktig och ekonomisk stabil lösning är att föredra. Poängen i vårt 
resonemang är att attraktiviteten inte skall påverkas negativt genom att det finns en rädsla för 
att samfällighetsavgiften höjs avsevärt.  
  

Uppsatsförfattarnas egna slutsatser runt problematiseringen av 
beslutsfattande utifrån det vetenskapsteoretiska synsättet  

Vi vill starta vår slutsats med att citera NE’s definition av ”rationalitet – det som bygger på 
förnuftet. En handling (eller åsikt) är rationell om man medvetet och metodiskt väljer de bästa 
medlen för att uppnå sina mål. Om man däremot hänvisar till intuition, känslor eller vilja 
betraktas handlingen eller åsikten som icke-rationell.80”  
 
Utifrån dessa definitioner vill vi fördjupa och utveckla vår problematisering samt dra egna 
slutsatser runt beslutsfattandets problematik. Uppsatsförfattarna anser sig under arbetets gång 
iklätt sig styrelsens roll och utrett huvudproblematiken som att vi var i deras ställe.  Detta har 
vidare kommit att påverka vår syn på beslutsfattande på ett märkbart sätt. 

 I vår empiri kan man följa vår process och dess komplexitet. Vi vill utveckla 
komplexmomentet och diskussionen om att utredningen runt varje alternativ blir så svår att 
man liksom inte kommer fram till något konkret. Problematiseringen runt beslutfattandet blir 
på något sätt en diskussion runt olika individers viljor. Till dessa viljor så kommer svårigheten 
att genomföra ett komplext beslut utifrån alla de lösningar som kan finnas. Vår diskussion 
bottnar i vår breda empiri och den tidigare redovisade teorin.  

 
80 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
109 
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Enligt Larsson & Bostedt som vi tidigare refererat till så har den rationella modellen 
kritiserats för att den inte tar hänsyn till de faktorer som begränsar möjligheten att välja 
mellan handlingsalternativ.81 Ett exempel på en faktor som begränsar valfriheten som vi vill 
belysa är den ekonomiska aspekten. I vårt fall så är den ekonomiska aspekten en av de mest 
avgörande vilket redan från början påverkade vår infallsvinkel. På vilket sätt påverkades nu 
vår infallsvinkel? Vi märke direkt att den ekonomiska aspekten är avgörande för vilken 
lösning som tas emot som den bästa av styrelsen. Vi finner det inte konstigt att söka det 
billigaste alternativet. Däremot så är det intressant att fundera över hur detta kom att påverka 
oss till att ännu tydligare vilja ge svar genom ekonomiska kalkyler. 
 
Varför är just kostnaden så viktigt för ett besluts utformning och hur mycket påverkas den 
slutgiltiga lösningen av detta fokus. Brunsson skriver att rationella människor är målinriktade 
och att problemen de står inför inte är vad de vill utan hur de ska nå dit på billigaste möjliga 
sätt.82 Kanske kan detta påstående till viss del bekräfta styrelsens vilja att se kronor och ören 
framför en något dyrare lösning men som genom andra variabler i förlängningen ger ett bättre 
resultat. Vi anser det dock viktig att i beslutsfattandet ta hänsyn till både så kallade värderbara 
och ickevärderbara variabler. Vi styrker vår ståndpunkt med att Ljung & Högberg skriver 
följande: det är en fördel om de personerna som har upprättat kalkylen och som känner till 
investeringens konsekvenser tvingas kartlägga och ställa de icke- värderbara konsekvenserna 
mot de värderbara.83  Vidare utifrån definitionen för rationalitet så vill vi lite enkelt uttrycka 
oss som att rationalitet är synonymt med förnuft och som i sin tur kan kopplas till att vara mer 
eller mindre sparsam. Definitionen för ordet ekonomi är nämligen enligt NE följande: 
”ekonomi - system för anskaffning, förvaltning och användning av materiella värden särsk. i 
samband med (byte av) pengar. Hushållning - planmässig återhållsam förbrukning av något 
som skall räcka en viss tid”.84 Vår poäng med att härleda till dessa definitioner är att det 
nästan är lite fint att tänka i dessa termer och vilket mer eller mindre undermedvetet kan leda 
till att vi som människor söker den billigaste vägen. Detta leder i nästa steg till att vi ser 
kronor och ören som mycket viktiga styrmedel! 
 
För att återgå till vår vilja att ge en tydlig ekonomisk vägledning så är det i beslutsfattande lätt 
att vilja ge tydliga och lättförståeliga råd och svar. Vi anser att man på ett enkelt sätt kan 
forma sitt ekonomiska underlag till att tala för sin ståndpunkt. Kan det vara så att man 
omedvetet på ett tidigt stadium faller för detta och vill genom en ekonomisk kalkyl styra 
beslutet dit man vill? Holmblad Brunsson skriver nämligen att beslutsfattare kan utnyttja 
uppgifter från redovisningen för att stödja det ena eller det andra beslutet. Beslutsfattarna kan 
med andra ord tolka redovisningen så att uppgifterna passar till de föreställningar om 
sanningen som de redan inrättat sig efter.85 Enligt uppsatsförfattarna så ses den ekonomiska 
aspekten som den mest avgörande. Utifrån detta resonemang så vill vi i slutsatsen belysa den 
ekonomiska redovisningen som maktmedel. Man måste i sitt dagliga arbete ifrågasätta de 
redovisningar som tilldelas en i olika situationer. Vi vill styrka detta med det som Holmblad 
Brunsson skriver, nämligen: Beslutsfattare kan alltså utnyttja informationen från 
redovisningen som argument för det ena eller det andra beslutet.86 Det vill säga det blir viktig 
                                                      
81 Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, KFB-
Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S. 16 
82 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
108 
83 Ljunblad Birger, Högberg Olle, Investeringsbedömning En introduktion. Liber AB 1988. S. 99 
84 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O141518&i_word=ekonomi 2008-05-18 
85 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 
S.112  
86 Ibid S. 111 
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att fundera över vilka mål de personer som genomfört redovisningen egentligen har med 
redovisningen.  
 
Med denna diskussion i åtanke så blir det ännu mer intressant att vi med tiden fann något som 
också kan ses som en begränsande faktor som vi inte tänkt på från början. Denna faktor är 
komplexiteten i utredningen vilket till viss del kommit att överbrygga den ekonomiska 
faktorn. Svårigheten i sig har blivit en faktor som begränsar möjligheten att välja mellan olika 
alternativ. Det vill säga utredningen runt varje alternativ blir så svår att man liksom inte 
kommer fram till något konkret. Detta leder vidare till att man inte kan välja mellan de olika 
alternativen på ett tillförlitligt sätt. Detta bekräftas även av Pedersson & Pedersson som i sin 
vägledande och förklarande skrift kring styrelsens arbete skriver att det vid utredningar 
händer ganska ofta att frågan till en början verkar enkel men vid en djupare utredning inte 
visar sig leda till ett självklart beslut.87 Vi menar att detta bekräftar att den djupare 
utredningen ganska ofta är mer komplex än man trott vilket i sig själv blir en faktor som 
påverkar valen mellan olika alternativ.  
 
Till komplexiteten runt utredningen av ett specifikt problem så kommer tidsaspekten i ett 
beslutsfattande. I dagens snabba informationssamhälle så är tiden för ett beslutsfattande 
avgörande för om det skall bli vinst eller förlust. Detta gör att beslutsfattande får en ny 
dimension då alla beslut har en deadline. Holmblad Brunsson skriver följande gällande detta: 
Det tas ibland beslut som strider mot vad de vill eller tror att de vill, detta kan bero på tidsbrist 
eller att någon har en vad man uppfattar stark vilja i ett ärende som man då ger efter för. Det 
kan även vara att beslut ska tas vid en bestämd tidpunkt oavsett vad det finns för underlag. 
Det tas alltså ett beslut utan att veta tillräckligt om framtiden. 88  
  
Larsson & Bostedt hänvisar till March J.G. (1994) som i sin tur driver tesen att det är omöjligt 
att arbeta efter förutsättningen att nå fullkomlig information.89 Vår första tanke var att till 
styrelsen lämna en ekonomisk kalkyl som skulle ge ett vattentätt förslag på en bra lösning. 
Denna tanke utgick ifrån att vi skulle ha haft möjlighet att nå någon form av fullkomlig 
information att bygga en kalkyl på. Under tidens gång så har vi av olika anledningar blivit 
tvungna att omvärdera vår syn runt detta. Med detta i åtanke så tycker vi att March J.G. 
(1994) tes är intressant då denna bekräftar vår känsla av att det inte är möjligt att nå total 
information. Vår upplevelse är att ju fler människor vi talat med och desto mer vi gräver ju 
komplexare blir frågan. Det vill säga ju mer vi utreder desto längre bort från fullkomlig 
information kommer vi. Detta kan låta som en paradox men så har vi upplevt 
utredningsarbete. Kanske styrker detta March J.G. (1994) tanke runt att inte nå fullkomlig 
information?  
 
Den rationella synen söker det 100 procentigt korrekta beslutet vilket enligt March J.G. 
(1994) och vår diskussion ovan inte är en realistisk utgångspunkt. Till detta vill vi även 
koppla komplexiteten som en faktor som begränsar valfriheten av alternativen. Vi anser att en 
variabel i detta svåra utredningsarbete är just avsaknaden av den totala informationen som 
leder till att man inte kan plocka fram bra alternativ. I detta fall talar vi inte om ekonomi utan 
tillgången till bra praktisk information. Man kan i empirin se att vi har lagt stor tid på att 

                                                      
87 Pedersson Svante & Pedersson Lars, Föreningsboken. Handbok för föreningslivet. Bilda Förlag 1999. S. 67-68 
88 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
110-11 
89 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S. 18 
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försöka reda ut den tekniska problematiken. Detta blev i sig själv en variabel som ledde fram 
till vi var tvungna att släppa den till en utredning av konsult. 
 
I frågan om valfriheten så vill dock reservera oss för den subjektiva synen hos människan. 
Vad som anses som ett bra alternativ kan vara olika utifrån människors preferenser. Enligt NE 
så är ”preferens något som man föredrar.”90 Det vill säga varför en individ föredrar ett 
specifikt alternativ framför ett annat. I vårt fall kan det vara så att vissa människor ser den 
billigare lösningen som den bästa utifrån deras ekonomiska situation. Vidare så kan 
preferensen påverkas av människors förförståelse för en problematik. Detta kan enligt oss leda 
till att man har lättare för att ta till sig en lösning som kanske inte ur ekonomisk synvinkel är 
den billigaste. Vårt synsätt bygger på att människors preferenser styrs av deras förförståelse 
vilket påverkar hur de är inställda till förändringsprocessen. Förförståelse beskrivs enligt NE 
som: ”förförståelse - den bakomliggande tanken är att varje tolkning förutsätter en 
föregående, föregripande förståelse. Tolkningen är således aldrig i absolut mening 
förutsättningslös utan vägleds av en förväntan, t.ex. om vilken genre en text skall visa sig 
tillhöra eller om vilket syfte ett yttrande skall visa sig tjäna. Felaktiga förväntningar kan 
givetvis efter hand korrigeras, men någon sorts föregripande finns alltid med i 
tolkningsprocessen.”91 Poängen vi vill komma till är att människors inställning påverkas av 
deras preferenser som i sin tur påverkas av vad man tror sig veta och vad man varit med om 
förut. Detta kan alts leda till hur man ser på olika handlingsalternativ. Detta kan även kopplas 
till diskussionen ovan om hur viktig den ekonomiska aspekten är för styrelsen. 
 
Det är för oss som utredare viktigt att tänka på denna problematik när vi använder den 
rationella men även den icke-rationella modellen. Viktigt är att inse att detta påverkar hur det 
primära valet kommer till men hur ett visst alternativ tas emot av de boende.  
 
Under arbetets gång så har vi även diskuterat hur individerna som bor och verkar i området 
påverkas av sin omvärld. I detta hänseende tänker vi oss mer ur ett grannskaps perspektiv.  Vi 
upplever det som att vi kan urskilja hur olika människor påverkas olika utifrån de upplevelser 
som de varit med om. Till detta kommer dock enligt ovan människors subjektiva syn på 
ekonomi och hushållning vilket i sin tur påverkar deras inställning till en investering. Vi vill 
koppla detta resonemang till det som Larsson & Bostedt skriver nämligen att de individer som 
fattar beslut påverkas mer eller mindre av sin omvärld.92 I detta speciella fall så kommer 
styrelsen påverkas dels av sina egna subjektiva upplevelser men de kommer även att påverkas 
av dess omgivning. Det kan vara så att individernas subjektiva syn på ekonomi kommer att 
väga tungt i beslutsprocessen. Detta kan enligt oss leda till att man tänker för mycket i 
ekonomiska termer och kanske missar andra variabler som i längden kan bli viktiga, vilket vi 
tidigare påpekat. Men en aspekt som vi vill belysa som en variabel som påverkar 
beslutsfattanden är att det finns ett visst grupptryck för eller emot ett visst beslut. Detta 
grupptryck kommer att påverka utgången av ett beslut och ses enligt oss som en variabel att ta 
hänsyn till vid beslutsfattande. Vi styrker vårt resonemang med vad Holmblad Brunsson 
skriver: Beslutsfattare har, som många andra, liknande värderingar som de i sin omgivning. 
Detta kallas för det mimetiska begäret som är en naturlig företeelse. Detta leder till att 
beslutsfattarna kan bli påverkade av de andra vilket i sin tur kan leda till att man inte 

                                                      
90 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286663&i_word=preferenser 2008-05-18 
91 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178176&i_word=f%f6rf%f6rst%e5else 2008-05-21 
92 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S. 18-19 
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uppmärksammar viktig information som skulle ha påverkat beslutet. De utsätts alltså för 
grupptryck och grupptänkande.93  
 
Vi inledde denna slutsatsdiskussion med en definition på rationalitet. I texten ovan diskuteras 
olika aspekter på den rationella modellen. Finns det då en optimal lösning för beslutsfattande? 
För att starta någonstans så kan vi konstatera att till en början var vår syn på verkligheten 
tämligen positivistisk. Detta kopplar vi till vår första tanke att genom en ren räkenskaplig 
synvinkel ge styrelsen ett tydligt förslag på lösning. Detta kan enligt oss ses som ett tydligt 
positivistiskt tänkande. Det vill säga antingen är investeringen hållbar eller inte. Det finns helt 
enkelt bara antingen för eller emot och inga mellanting. Vi har dock under tidens gång, som 
tidigare sagts, ändrat uppfattning och därmed även vårt sätt att se på den så kallade 
verkligheten. I och med detta så vill vi koppla till människors strävan efter att vara förnuftiga. 
Det positivistiska synsättet passar enligt oss bra till den rationella modellen. Världen blir 
väldigt enkel att beskåda och olika problem blir enklare att lösa. Det är då verkligen det ena 
eller det andra alternativet som gäller.  
 
Vi har som sagt kommit att se världen från motsatsen till det positivistiska, nämligen det 
hermeneutiska synsättet. Om man nu blir mer eller mindre förnuftig genom att i detta fall gå 
från en rationell synvinkel till en icke rationell är vi dock osäkra på. Däremot så har vi ställt 
oss frågan om inte en blandning mellan rationalitet och icke rationalitet är det som man borde 
förespråka. Författarna har under arbetes gång upplevt svårigheterna med den rationella 
modellen där meningen är att man skall börja med att ta fram krav och önskemål. Vi menar att 
vår förförståelse, oavsett om den är bra eller dålig, är svår att skaka av sig. Detta påverkar i 
sin tur processen i att tänka i endast krav och önskemål.  Författarna har själva genom den 
empiriska utredningen fått erfarenheten att det är lätt att titta på alternativen först och sen 
börja leta lösningar. Denna problematik kan styrkas av det som Larsson & Bostedt skriver 
nämligen att den rationella modellen har kritiseras för att den alltför statiskt separerar mål och 
medel, värden och beslut samt fakta och värderingar. Charles Lindblom är den författare som 
Larsson & Bostedt sin tur refererar till.94  
 
Vår poäng ligger i att man inte till 100 % skall separera dessa två processer utan låta båda två 
pågå samtidigt. Om man resonerar ur ett personligt perspektiv så agerar man oftast utifrån ett 
rationell och icke rationellt handlande. Man tar ett beslut på så kallad magkänsla det vill säga 
genom ett icke rationellt synsätt men vår poäng är att man i ett senare skede motiverar sitt 
ställningstagande genom en rationell modell alternativt en rationell argumentation. Samma 
beteende ser vi i arbetslivet där man i många fall tar beslut på en icke rationell grund för att i 
efterhand styrka beslutet med ekonomiska rapporter och annan relevant information. Detta 
gör att när väl beslutet läggs fram så verkar det vara ett rationellt beslut. Det kan även gå till 
så när en beslutsfattare redan i början av processen vet vilket beslut som denne vill driva 
genom.  
 
Vi har i denna diskussion belyst några av de problem som vi stött på under tidens gång. 
Beslutsfattande är en svår process som kräver återkommande eftertanke på de aktuella 

                                                      
93 Holmblad Brunsson Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund, 2005 S. 
110 
94 Larsson Sven-Olov, Bostedt Göran, KFB – Beslutsprocesser och planeringsresultat, En Kunskapsöversikt, 
KFB-Rapport Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, 2000 Augusti  S. 19-20 
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besluten men enligt oss så är vetenskapen eller förståelsen för beslutsprocessen som sådan 
lika viktig för att få en uppfattning om hur beslutet verkligen är taget.  
 

5.5 Fortsatt forskning 

I den ekonomitekniska delen av uppsatsen har vi hittat ett förslag på fortsatt forskning. Detta 
förslag bygger på problemet med tidsbristen hos Gävle Energi som gav att vi inte fick tillgång 
till något jämförelsematerial. Avsaknaden av detta material ledde till att vi inte kunde ställa 
deras kostnad i jämförelse mot investeringskostnaden. Det vore dock intressant att fortsätta 
arbeta med denna punkt efter färdigställandet av uppsatsen för att kunna presentera en sådan 
kalkyl för samfällighetens styrelse.  
 
I det vetenskapsteoretiska området tycker vi det verkar intressant är att utveckla en modell 
som kombinerar både det rationella och det icke rationella synsätten. I denna modell vore det 
roligt om man först kunde använda sig av ett rationellt beslutstänkande men sedan övergå till 
ett icke rationellt beslutstänkande alternativt applicera båda samtidigt på ett för stunden 
stående problem. 
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7 

7.1 

BILAGOR 

BILAGA 1 – Exempel på ett rationellt beslut 

Tekniker i beslutsanalys ett exempel. 
 
Beslutsärendet. 
Vår kunds beslutsärende var ”Välj bästa system för personalinformation för vårt företag”. 
Beslutsärendet är utgångsläget för analysstegen beslutsärendets formulering är också viktig då 
denna kan påverka beslutets förutsättningar och krav. Ett beslutärende anger ofta någon typ av 
aktivitet och dess avsedda resultat. Det antyder även vilken nivån som ett beslut bör tas på. 
När till exempel styrelsen har fastställt syftet med beslutet och de är överrens på vilken nivå 
beslutet skall fattas så fastställer de även de specifika mål mot vilka de olika 
handlingsalternativen skall bedömas. Viktig är att detta görs innan gruppen diskuterar 
alternativ. Beslutsanalys är motsatsen till att först välja en åtgärd och sen ge de förutsättningar 
som försvarar den. I stället så tar styrelsen först reda på vilka behov som behöver uppfyllas 
och därefter vilket alternativ som bäst tillgodoser behovet. Målen är tydliga beskrivningar på 
de slutresultat som styrelsen önskar uppnå! Bara om det finns klar angivna mål kan vi göra 
bra val.  
 
I exemplet var det VD, personaldirektören, informationschefen och en jurist som i grupp 
jobbade med att besluta tre saker. De skulle besluta nivå på beslutet, vem som skulle delegera 
nödvändiga arbetsuppgifter vem som skulle använda den aktuella informationen för att fatta 
ett definitivt beslut. Gruppen var däremot inte inblandad i själva utredningsarbetet. 
Beslutsärendet visade både syftet med beslutet och på vilken nivå det skulle fattas. Det gav 
förutsättningarna för hur olika alternativ skulle uppmärksammas. Ett beslutsärende är på sätt 
och vis produkten av tidigare beslut. Gruppen hade redan beslutat att man önskade få stopp på 
de problem som det nuvarande metoderna eller arbetsuppgifterna man hade och valde därmed 
besluta om ett nytt system.  
 
Målet för beslutet.  
Målen som skall sättas delas in i två kategorier nämligen krav och önskemål.  Kraven är 
absoluta och måste uppnås för att garantera ett framgångsrikt beslut. Vid bedömning av 
alternativen mot de uppställda målen så måste alla alternativ som inte uppfyller kraven 
uteslutas från analysen. Målen som man sätter upp måste även vara mätbara för att kunna 
sålla bort de alternativ som kan leda till ett misslyckande. Alla andra mål kan benämnas som 
önskemål. Poängen med analysen är att bedöma de tillgängliga alternativen mot önskemålen 
med hänsyn till deras relativa kapacitet. Man måste kunna säga ”detta alternativ kan absolut 
inte uppfylla detta mål”. Det uppfyller helt enkelt inte de krav som är nödvändiga för 
framgång. Syftet är att med dessa mål är att få fram en jämförande bild av alternativen. 
 
Vad måste nu det nya systemet ha möjlighet att prestera? Vilka förhoppningar och önskningar 
har gruppen om att detta system skall klara av? Vilka begränsningar påverkar valet av ett nytt 
system. Detta är frågor som varje beslutsgrupp måste ställa sig för att kunna ställa upp mål 
formuleringar. Den erhållna listan över specificerade mål klassificerades därefter utifrån 
KRAVMÅL och ÖNSKEMÅL. I Kepner & Trego’s exempel fanns att bland våra kunders 
kravmål det vill säga vad systemet måste klara fanns följande: 
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• Tillhandahålla regionala jämställdhetsrapporter (enligt myndigheternas riktlinjer) 
• Lämna aktuella rapporter till företagsledningen. 
• Insamla och rapportera löne- och befattningsutveckling.   

 
Dessa KRAV betraktades som både absoluta och mätbara: Antingen har man dessa 
möjligheter med ett system eller så har man det inte. Listan på ÖNSKEMÅL innehåller 
ytterligare eftertraktade men inte absoluta kriterier. Följande är fem av de sjutton 
ÖNSKEMÅL som kom fram vid analysen:  
 

• Infört sex månader efter start. 
• COBOL som dataspråk 
• Kapacitet att rapportera olycksfall och frånvaro 
• Minsta möjliga dokument.  
• Säkerhet. 

 
Att generera och utvärdera olika alternativ.  
Att finna ett fullkomligt alternativ som exakt uppfyller varje villkor som angetts utan att 
tillföra nya svårigheter är väldigt svårt. Vi måste därför utvärdera varje tillgängligt alternativ 
genom att mäta det mot samtliga mål. Det som intresserar oss är den relativa anpassningen. 
Beslutanalysen hjälper oss att fastställa vilka alternativ som bäst uppfyller målen med minsta 
möjliga risk som vidare leder till att vi kan göra ett balanserat val. I exemplet så var 
alternativen givna: Gruppen identifierade fyra ledande leverantörer av det önskade systemet 
och genomförde sedan utvärderingen.  
 
 
 
Bedömning av alternativen mot kravmålen.  
I denna granskning så uppfyller ett alternativ antingen alla KRAVMÅL (JA) eller inte (NEJ) 
vilket innebär att alternativen genast utesluts från ytterligare prövande. Kraven i exemplet var: 
• Tillhandahålla regionala jämställdhetsrapporter (enligt myndigheternas riktlinjer) 
• Lämna aktuella rapporter till företagsledningen. 
• Insamla och rapportera löne- och befattningsutveckling.  

 
Till gruppens stora förvåning så brast en av de stora tillverkarna av system på en punkt. Det 
var inte anpassat till det nödvändiga programvaran. Alternativen visas i figuren nedan. 
Observera att informationskolumnerna i figuren talar om för oss varför ett alternativ har 
accepterats eller inte. Genom att lista informationen har processen gjorts synlig. Fakta, 
uppfattningar, och bedömningar finns nu nedtecknade. En skriven sammanfattning existerar 
för framtida referens och lämnar ingenting att memorerats eller glöms bort. Vidare så gör det 
att all slags nödvändig information blir tillgänglig för alla som skall vara med och godkänna 
det slutgiltiga beslutet. I exemplet så leder det till att gruppen tar bort företag D i modellen. 
Efter detta så övergår man till nästa dela av analysen nämligen: Jämförande värdering på basis 
av ÖNSKEMÅLEN det vill säga jämförelsen avser endast de alternativ som är kvarvarande.  
 
Bedömning av alternativen mot önskemålen. 
Det första ÖNSKEMÅLET – ”Infört sex månader efter start” (viktning 10) utvärderade den 
sammansatta gruppen den insamlade informationen om företagen A, B, C. Företaget A hade 
en offert på 6 månader, företaget B lika så. Däremot företaget C hade lämnat en offert på 4 
månader. Tidsangivelserna var från de olika företaget A och C uppskattningsvis trovärdiga. 
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Däremot så hade VD:n från två av företagets B kunder hört att det varit problem vi 
inkörningen av system. Förutom detta så hade man varit nöjd med den service man fått. 
Utifrån att man ansåg att företaget C vara trovärdigt och att de även hade en införande tid som 
bäst motsvarade önskemålen så valde man företaget C. Utifrån detta så gav man företaget C 
tio poäng för detta mål och företag A nio poäng och företag B åtta poäng. Vilket syfte tjänar 
nu dessa poäng? De bör återspegla våra bedömningar. När vi nu har kommit så här långt i 
analysen så har alla mål tagits fram och viktas. ÖNSKEMÅLEN har viktas. (Se figur) 
 
Nästa steg blir att studerar olika alternativ för att kunna bedöma de olika relativa fördelarna 
hos varje alternativ. Ett exempel är hur bra installationsarbete kan företag C göra i förhållande 
till A och B. Varje företag bedöms med avseende på alla önskemål. (Se figur) dessa visar de 
olika omdömen som gruppen i exemplet gjorde! Det kan ibland upplevas besvärande att inget 
av alternativen tycks vara värd siffran 10. Det kan vara så att ingen av de alternativ som finns 
uppfyller i nämnvärd grad de mål som satts upp.  
I exemplet så ges i alla fall 10 till det alternativ som bäst uppfyller målet efter detta så 
poängsätter vi de andra alternativen utifrån detta. Vi förväntar oss inte att hitta ett 
idealalternativ genom att denna sammanställande bedömning. Vi söker helt enkelt svar på 
frågan vilket av de alternativ vi har uppfyller vårt uppsatta mål på bästa sätt. ? Viktigt är 
också att målen är realistiska och uppnåbara.  
 

 
Bedömning av alternativ ställda mot krav. 

KRAV Företag A  
Ja/Nej  

Företag B    Företag C  Företag D  
Ja/Nej Ja/Nej   Ja/Nej 

Jämställdhets-rapportering Ja- Uppfyller statliga 
krav, mer detaljer om 
hur man använder ett 
statligt system. 

Ja -  uppfyller 
statliga krav: mer 
detaljerad vid 
användande av 
rapportskrivare 

Ja -  uppfyller 
statliga krav: mer 
detaljerad vid 
användande av 
rapportskrivare 

Ja - uppfyller statliga 
krav; standard-
rapportering 

Rapportskrivare Ja - alla rapporter 
skrivs med hjälp av 
rapportskrivare. 

Ja - Standard - 
rapporter, 
rapportskrivare 
kan användas 

Ja - Standard 
rapporter; 
rapportskrivaren 
kan användas 

Nej - Ingen rapport 
skrivare 

Registering/rapportering  
löne- och 
befattningsutveckling 

Ja - så många som vi 
vill ha använder 
CEH 

Ja -  kan skapa så 
många som vi 
önskar i systemet. 

Ja - Obegränsad - 
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Bedömning av alternativ ställda mot önskemål. 

 
Önskemål        Vikt    Företag A Poäng Företag B    Poäng Företag C  Poäng 

Infört 6 månader efter start   10 Ja – 6 
månader 
 

9 Ja – 6 månader 
(säger de) 

8 Ja – 4 
månader 

10 

COBOL som dataspråk 9 Ja- vissa def. 
Tillägs-
rutiner 

9 Ja viss def. 
Tillläggsrutine
r nödvändiga. 
Anpassning till 
B6700 

8 Ja utan 
tillägg. 

10 

Olycksfalls- &  
frånvarorapportering 

8 Rapport 
enligt krav 
Mest 
flexibelt 

10 Rapport enligt 
krav 
 

8 Rapport 
enligt krav 
 

9 

Minsta möjliga antal 
dokument 

5 Ja – 
minimalt 
antal 
formulär & 
kundens 
egna format 

10 Ja minimalt 
antal formulär 
och 
standardokume
nt. 

8 Ja – 
minimalt 
antal 
formulär 

9 

Säkerhet 3 Kommer att 
göra vad 
som är 
nödvändigt 
för att lösa 
prob.. 

10 Ingen säkerhet 
vad avser data 
file. Måste 
göra själva 

5 Lösenord 
som 
säkerhet.  

7 

        
 
 

Alternativen och deras totala poängsummor. 
 

 Företag A Företag B Företag C 
Önskemål Vikt Poäng Vägd 

Summa 
Poäng Vägd 

Summa 
Poäng Vägd 

Summa 
Infört 6 månader efter start      10 9 90 8 80 10 100 
COBOL som dataspråk 
 9 9 81 8 72 10 90 
Olycksfalls- &  
frånvarorapportering 8 10 80 8 64 9 72 
Minsta möjliga antal 
dokument 5 10 50 8 40 9 45 
Säkerhet 

3 10 30 5 15 7 21  
 
Total poängsumma   331  271  328 

 
I vissa fall kanske alla alternativ passar mycket bra in på de uppsatta målen. Detta kan bero på 
att målen är så exakta att vilken som helst av ett antal snarlika alternativ lika bra tillfredställer 
behovet i slutet. En lösning på detta problem är att återvända till listan över ÖNSKEMÅL och 
genomföra en mer specifik, mer krävande, men även att utöka antalet mål. Tanken med detta 
är att det på ett tydligare sätt skall framgå vilket alternativ som har de flesta fördelarna.  
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Vägning av alternativen 
Nu behöver gruppen svara på två frågor: Hur väl uppfyller alternativen varje enskilt 
önskemål? Vilket alternativ uppfyller de totala ÖNSKEMÅLEN bäst, näst bäst osv. 
Lösningen på detta problem är att räkna samman de vägda summorna. Det vill säga en vägd 
summa är summan av ett alternativs poäng multiplicerad med målets vikt. Den total vägda 
summa fungerar som en överskådlig och jämförande måttstock för de olika alternativen. 
Totalsumman ger vidare en indikation på att ett alternativ är mer sunt än de övriga. Det finns 
ingen magi vid detta förfarande tekniken som används vid viktning av ÖNSKEMÅL och 
poängsättning av alternativen är enkelt, logiskt och ett effektivt sätt att nå ett bra resultat.  
 
Det preliminära valet. 
Den sammanvägda poängsumman ger oss ett verktyg för att kunna genomföra ett första val. 
Även om detta primära val i det flesta fall blir det slutgiltiga valet så måste vi först undersöka 
potentiella risker med vårt val. Detta är en del som ofta förbises speciellt om ett alternativ får 
höga poäng och står sig långt ifrån de andra. Viktigt är också att se till sin erfarenhet från 
tidigare beslut. Detta förbises ofta vid nya beslut.   
 
Konsekvenser av alternativen.  
Trots att det är så viktigt att utreda eventuella risker runt alternativen så missar man eller 
förbiser ofta den delen av processen. I vissa exempel där ett alternativ har uppnått höga poäng 
så kan det tyckas vara slöseri med tid att leta efter risker. Om ”Vi har kommit fram till dessa 
perfekta alternativ” varför skall vi ifrågasätta det? En vanlig anledning till att strunta i risk 
sökande är att man är oförmögen eller ovillig att applicera gårdens läxor på dagens beslut. I de 
tidigare stegen i beslutsanalysen så är målet att specificera så noggranna och mångsidiga mål 
som möjligt. I detta steg ligger tyngdpunkten på att ta hänsyn till konsekvenserna av beslutet. 
Detta innebär att vi svara på följande frågor. 
 
Om vi väljer detta alternativ: 
 
• Vilka nödvändiga förutsättningar för framgång har vi missat i de tidigare stegen i 

analysen? 
• Vilka faktorer inom organisationen kan enligt vår erfarenhet försvåra dess acceptans 

eller dess införande.? 
• Vilka förändringar inom organisationen skulle kunna försvåra dess långsiktiga 

framgång.  
• Vilka externa förändringar skulle kunna försvåra dess långsiktiga framgång.  
• Vad eller vem brukar förorsaka problem vid genomförande av beslut av den här typen? 

 
Denna process går ut på att ifrågasätta våra bästa alternativ ett i taget. Vi börjar riskanalysen 
med att titta på vårt första val. Efter detta så undersöker vi varje alternativ var för sig. Vidare i 
processen bedömer vi sannolikheterna för misslyckande eller potentiella risker. Det är viktigt 
att detta inte blir en jämförelse mellan de olika alternativen. Varje alternativ skall utredas 
separat. Nästa steg är att gradera de negativa konsekvenserna för varje alternativ med 
avseende på sannolikhet och verkan. Hur stor är sannolikheten att de negativa konsekvenserna 
kommer att inträffa? OM nu detta sker hur allvarlig kommer den att bli? När detta skall 
bedömas så rekommenderas en HÖG, MEDEL och LÅG (H,M och L). Det som gruppen skall 
vara uppmärksam på är om en negativ konsekvens anses både vara mycket sannolik och ha 
mycket stor verkan.  
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Nedan finns ett exempel på några negativa konsekvenser som identifierades under det sista 
stegen för beslut om systemen för personal information.  
 
Företag A  Rykte kan säljas om tre år och därigenom förorsaka svårt avbrott i 

servicen till oss. 
 
 Sannolikhet:     Hög 
 Verkan om det händer:   Medel 
Företag B Hög personalomsättning: Nyckelpersoner med största kännedom 

vårt företag lämnar serviceföretaget.  
 
 Sannolikhet:    Medel 
 Verkan om det händer:    Medel 
Företag C Om det enbart har få erfarna medarbetare kan C inte ge oss den 

hjälp vi behöver i framtiden.  
 
 Sannolikhet:    Låg    

Verkan om det händer.   Medel.
     

Det finns tre stycken faktorer som har stor betydelse för vår analys av potentiella, negativa 
konsekvenser. Dessa är: antalet förekommande, negativa konsekvenser, vår egen förmåga att 
hitta dem men även vår villighet att ta oss an de som vi hittar. Hur viktig är nu 
beslutprocessen om olika tänkbara negativa konsekvenser kan slå ut det alternativ som fick 
högst poäng? Eftersom att vi tidigare i processen har åskådliggjort information vi har 
systematiskt tänkt igenom processen så kan vi på ett bra sätt bedöma de potentiella negativa 
konsekvenserna. Det är i detta stadie när vi har samlat in all information som vi kan låta 
fantasin flöda bortom den fakta som vi samlat in och fråga oss själva. Vad har vi missa?95  

                                                      
95 Charles H. Kepner & Benjamin B. Tregoe. RATIONELLT TÄNKANDE Metoder för bättre problemanalys 
och beslutsfattande. Mimer 1985.   
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7.2 BILAGA 2 - Dagbok 

2008-02-11 träffar vi Anders Lundin hemma hos honom och han förklarade för oss lite mer ingående 
vad problemet var, och hur de hittills har jobbat med detta. Han berättade att de har tagit in anbud på 
att byta ut mätarna för fjärrvärmen men att detta är något som kommer att ske successivt.  
 
2008-02-12 träffar vi energirådgivare Dan Engdahl som jobbar för Gävle kommun, han har en 
bakgrund som vvs - konsult, detta sysslade han med i 18 år. Han trodde att det största problemet låg i 
mätarna och att de ofta visar fel om det är lite äldre, det kan vara så att de visar fel åt båda hållen. Han 
tyckte även att det lät lite konstigt att det skulle vara så dåliga rör redan. Han sa att det kunde i så fall 
kan bero på för mycket syre i vattnet, dels om man har läckage och fyller på med vanligt kranvatten, 
samt om det blir större läckage, då det kommer in stora mängder vatten vid byten av rör. Vid 
påfyllning rekommenderar han att det skulle ske med syrefattigt vatten, detta var lite dyrare, men det 
tjänar man på i längden då det blir mindre risk för rost.  
 
2008-02-15 har vi vår första träff med Annika Strömberg vår handledare. Annika pratade om vad hon 
upplever som vanliga problem när det skrivs cuppsats, och förklarade hur hon tänkt hjälpa oss. Vi 
diskuterade även kring när vi siktar på att vara klara. Vi kom fram till att vi skulle sätta oss ner och 
göra ett anbudsunderlag som vi kan skicka ut till entreprenörer. Vi diskuterade även att ta kontakt med 
Gävle energi för att låta dem lämna ett bud på att ta över nätet från undercentralerna fram till 
hushållen.  
 
21/2 2008 Träffas hemma hos Martin. Vi fortsätter skriva i dokumentet och lägger upp en dagbok där 
vi skriver ned vilka vi tar kontakt med. Vilka vi träffar och vad vi diskuterar, samt vad vi gör när vi ses 
för att lättare kunna gå tillbaka om något frågetecken skulle uppstå efter vägen. Det finns även med för 
att  lättare kunna följa vägen mot en färdig uppsats. Letar passande metoder. Ringer till Daniel 
Hallberg för att kolla om han kan hjälpa oss med anbudsförfrågningen.  Bestämmer träff tisdag den 
26/2 på Brynäs. Skickar e-post till Anders Lundin för att få information om energi användningen på 
området.  
 
22/2 2008 Träffas på HIG, arbetar med metod, försöker förstå vad som skall göras och vad som menas 
med alla olika uttryck. Skriver lite på problemformuleringen. Söker litteratur och reserverar böcker.  
 
26/2 2008 Träffar vi Daniel på Brynäs, han bekräftar lite det vi själva anat, att det kommer bli svårt 
med offert/anbuds underlag och att vi bör ta in en expert teknisk konsult som lokaliserar felet. Fick ett 
exjobb av honom som vi kan använda oss av, som handlar om samma sak vi ska skriva om fast i större 
omfattning. Finns det någon trend på problemet? Finns något problemområde? Träffas efteråt och 
diskuterar genom vad vi pratade om, kom då fram till att vi ev måste ändra lite på vår 
problemformulering. Bokade en till handledning med Annika 
 
2008-02-29 Handledning med Annika. Vi diskuterade till att börja med våra svårigheter att komma 
vidare pga de svårigheter som uppstått med att få in offerter och priser på vad en renovering av nätet 
skulle kosta. Detta för att företagen inte är villiga att räkna så länge det inte är skarpt läge. Vi har då 
diskuterat att plocka in en teknisk konsult som ska undersöka vad oh vart felet är. För att kunna gå 
vidare med en ekonomisk analys. Vi diskuterade om att sätta upp olika scenarion 
 
2008-03-10 Martin sitter med på styrelsemöte för att dra läget gällande den så kallade tekniska 
utredningen. Martin tar kontakt med Marie Palm som på gavlegårdarna administrerar samfällighetens 
ekonomi. Vi diskuterar datum för genomgång av underhålls kostnader.   
 
2008-04-02 Hans och Martin sitter på Gavlegårdarna för att få fram ekonomisk historik över 
underhålls kostnader. Detta sammanställs i ett Excel dokument för att eventuellt kunna spå om 
framtiden. 
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2008-04-06 Martin genomför den första intervjun med Ola. Intervjun tar ca 30 minuter och är 
”bandad” via mp3 spelare.  
 
2008-04-07 Martin & Hans genomför intervju med 2 personer. 
 
2008-04-10 Intervju med en boende på fm. Efter det träff med Håkan Rannestig och Åke? På Gävle 
Energi, mycket givande samtal, tips om kulvertkostnadskatalogen med riktpriser för entreprenörer. 
Snack om de skulle ta över, diskussioner har visst hållits med gavlegårdarna. Känns kul igen att kunna 
göra mer åt det håll vi tänkt från början. Intervju på eftermiddag med boende i området.  
 
2008-04-14 Träffade Daniel Hallberg HIG och fick hjälp att tyda ritningarna, pratade även med hans 
kollega Bojan Stojanovic då vi fick vetskap om att denna problematik förekommer ute bland 
företagen. Vi ringde och pratade med Peter Karlsson på värderingsinstitutet på eftermiddagen, 
han skulle titta igenom vårt arbete och lämna ett litet utlåtande om hur han ser på värderingen 
av området.  
 
2008-04-15 En hel dag med intervjuer, som vi sedan sitter på kvällen och sammanställer. Detta 
sammanställer vi först så vad alla sa en och en, för att sedan skapa en löpande text av alla 
intervjuer.   
 
2008-04-23 Vi samtalar per telefon med Ingmar Andersson på Svensk Fjärrvärme och Kjell 
Andersson på Mälarenergi. Dessa samtal ger oss bra siffror och bra vinklar att gå vidare med i 
uppsatsen.   
 
2008-04-09 Handledning 
 
2008-05-16 Handledning 
 
2008-05-19 Vår sista handledning, sätter punkt för nya fakta nu, och börjar fokusera på 
korrekturläsning.  
 
2008-05-23 Skickar in till handledaren.  
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7.3  Bilaga 3 – Intervju med de boende 

Frågor att diskutera kring med boende i området 
 
Vi skall genomföra en intervju på 10 st personer/hushåll för att bilda oss en uppfattning om 
hur de boendes inställningar till vissa förändringar är!. Vårt syfte med undersökningen är att 
hjälpa styrelsen i sitt arbete med att genomföra en eventuell investering. Kanske kan man be 
dem resonera kring till exempel ökade avgifter kontra attraktivitet mm. Alltså försöka göra 
frågorna mer öppna?  
 
Fråga 1) 
 
En investering i samfälligheten skulle ju kunna leda till flera saker. Ett exempel är ökade 
kostnader men vilket även kan leda till en ökad attraktivitet och därmed även ett ökat värde, 
ökad säljbarhet och en högre standard.  
 
Hur ser du på det? Berätta om vilka avvägningar du gör i en sådan fråga. 
 
Fråga 2) 
 
Vad är det som enligt dig avgör om man skall investera? 
 
Fråga 3) 
 
Hur delaktig vill du vara i styrelsens beslut rörande investeringar? Vill du 
ha mycket information och inte så aktiv eller vill du aktivt delta i  olika resonemang osv.?  
Berätta hur du tänker rörande detta? 
 
Fråga 4)  
 
OM du skulle vilja ändra nått? Berätta hur du tänker? 
 
Fråga 5) 
 
Samfälligheten läser som ni vet årligen av vatten och värme mätarna vilket har omgärdats av 
problem! Berätta hur ni har upplevt detta!. (Försök få svar på frågan om de vill att 
samfälligheten skall stå för mätarna eller om de skall stå för de själva.) 
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7.4 BILAGA 4 – Ekonomisk tillbakablick  

1997/1998     
BPA    15000   
GVA   28150   
Total summa:  43 150   
 
1998/1999   0    
1999/2000   0* 
 
*1998/1999 genomförs ett större arbete av BPA men vi har svårt att härleda detta. Därav 
utelämnas det vid sammanställningen för året.   
 
2000/2001     
GVS*  2000-09-13 97801 Ventilbyte  
GVS  2000-09-13 1818 Reparation varmvatten  
GVS  2000-09-12 615 Kallvatten  
Svensk Rörinfodring 2000-10-04 45000 Packningar, fodring, skarvar 
GVS  2000-10-23 425 Tätning rör skarv 
GVS  2001-01-25 14872 Läckage på rör kulvert 
BJ   2001-03-05 50000 Kulvert läckage 
BJ markbyggnads AB 2001-07-16 11908 Kulvert läckage 
Asfalt o mark 2001-07-18 21472  
Total summa:  243 911  
 
* Gävle Värme & Sanitet service 
 
2001/2002    
GVS  2002-06-24 1458  
Hellgrens Plåt 2002-08-13 5175  
Total summa:  6 633  
 
2002/2003    
HSB  2002-10-31 17373 Kulvertreparation 
Asfalt och Mark 2002-11-29 27460 Ej underlag 
HSB  2002-12-08 2546  
Techem  2002-12-31 32984 Byte mätare 
BJ   2002-12-31 31554 Ej underlag 
GVS  2003-02-22 6039  
GVS  2003-02-28 11485  
Total summa:  129 441  
 
2003/2004    
BJ  2003-09-17 31354 Kulvertläckage 
GVS  2004-01-31 15362  
GVS  2004-06-10 4855  
GVS  2004-06-21 29375  
Hellgrens  2004-06-28 5788 Grävning 
GVS  2004-09-15 13000  
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GVS  2004-09-30 5460  
Asfalt och mark 2004-09-30 24691  
Total summa:  129 885*  
 
Asfalt och mark 2004-09-30 308 663*   
*Ej inräknad i totalsumman eftersom vi tror att kostnaden kommer från ”Vidare har det 
igenomförts stora mark och asfalts arbeten, främst på våra garageplaner”96.   
 
* Inte heller detta år har vi varit förskonade från vattenläckor. Ett större läckage av 
varmvatten i område 5 har åtgärdats underhösten. Det här innebär att vi har stora 
gemensamma kostnader för varmvatten som fördelas ut på samtliga boende. Återbetalning till 
hushållen stannar därför på blygsamma 1261 kr.  
 
  
2004/2005    
Värmemätare 2004-12-09 3281 
GVS  2005-02-28 12316  
Bravida  2005-02-28 60875  
Mätare  2005-03-91 140 000* 
Total summa:  216 168 
 
*Administrationen av den individuella debiteringen av värme och vatten kostar oss stora 
summor varje år. Mätare måste regelbundet kontrolleras och också bytas ut vid misstanke om 
felaktigheter. I våras var vi tvungna att byta 26 värmemätare och 5 vattenmätare en åtgärd 
som kostade oss ca 140 000 kr97.  
 
2005/2006    
GVS  2005-11-20 14286  
GVS  2006-06-30 42303  
GVS  2006-07-31 575  
Hellgrens  2006-08-31 3188  
Asfalt och Mark 2006-09-30 42124*  
Total summa:  102 476  
 
*Vi är något osäker på denna kostnad? 
 

 
96 Kallelse till årsstämma. Långbacka samfällighetsförening. 6 december, 2004. S. 2(4) 
97 Kallelse till årsstämma. Långbacka samfällighetsförening. 5 december, 2005. S. 2(4) 


	1 Inledning
	1.1 Problembakgrund till arbetet
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Problemfrågeställningar
	1.4 Syfte 
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Metod
	1.6.1    Vårt vetenskapliga synsätt
	1.6.2 Arbetets gång
	1.6.3 Återblick på vårt metodarbete


	2 Teori
	2.1 Styrelsens åtagande och ansvar enligt Pederson & Pederson - En Handbok för föreningslivet
	2.1.1  Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening

	2.2 Rationellt tänkande enligt H. Kepner & B. Trego
	2.3 Begränsad rationalitet, inkrementalism och mixed scanning 
	2.3.1  Rationalitet och dess samband enligt Karin Holmblad Brunsson Ekonomistyrning – om mått, makt och människor

	2.4 Författarnas kommentarer ur vetenskapsteoretisk synvinkel på den beslutsfattande teorin rörande det rationella och icke rationella synsättet.  
	2.5 Ekonomisk beräkningsmodell & annan relaterad teori
	2.5.1 Investeringsbedömning enligt Birger Ljung och Olle Högberg
	2.5.2 Annuiteter enligt Finansierings kompendium – Lär Lätt 
	2.5.3 Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät – Åsa Åkerström 
	2.5.4 Riskfri ränta 
	2.5.5 Inflation enligt Riksbanken 


	3 Empiri 
	3.1 Samtal och fakta insamlande
	3.1.1 Träff med Anders Lundin - Långbacka Samfällighet
	3.1.2 Träff med Dan Engdahl - Energirådgivare på Gävle Kommun
	3.1.3 Träff med Daniel Hallberg, Doktorand, civ.ing. Ämnesavdelning: Byggnadskvalitet Högskolan i Gävle
	3.1.4 Träff med Håkan och Åke Gävle Energi
	3.1.5 Samtal med Ingmar Andersson på Svensk fjärrvärme
	3.1.6 Samtal med Kjell Andersson på Mälarenergi i Västerås
	3.1.7 Intervju med de boende
	3.1.8 Kontakt med Peter Karlsson på Värderingsinstitutet 
	3.1.9 Svensk fjärrvärme Kulvertkostnadskatalog. Rapport januari 2007:1                                                                                                                     

	3.2 Ekonomisk tillbakablick. 
	3.2.1 Ekonomisk tillbakablick på underhållskostnader 
	3.2.2 Ekonomisk tillbakablick på gemensamma kostnaden för energi. 


	4  Analys 
	4.1 Analys enligt den rationella modellen 
	4.2 Analys enligt ett icke rationellt synsätt
	4.3 Analys enligt ekonomisk beräkningsmodell & annan relaterad teori
	4.3.1 Analys enligt annutitetsmetoden
	4.3.2 Enkel beräkning enligt Annuiteter.


	5 Slutsatser
	5.1 Slutsatser enligt rationella modellen
	5.2 Slutsatser enligt den icke rationella modellen
	5.3 Slutsatser enligt räkenskapsmässiga metoder 
	5.4 Uppsatsförfattarnas egna slutsatser runt problematiseringen av beslutsfattande utifrån det vetenskapsteoretiska synsättet 
	5.5 Fortsatt forskning

	6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
	7 BILAGOR
	7.1 BILAGA 1 – Exempel på ett rationellt beslut
	7.2 BILAGA 2 - Dagbok
	7.3  Bilaga 3 – Intervju med de boende
	7.4 BILAGA 4 – Ekonomisk tillbakablick 


