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Sammanfattning 

Hösten 2009 fördes en massmedial debatt pga. de stora vinster som tagits ut kort tid efter 

avknoppning av kommunala förskolor i Stockholm. I juni 2008 beslutades att värdering av 

verksamheter inför avknoppning ska inkludera hela värdet och inte enbart de materiella, 

men ingen konkret modell för värderingsförfarandet finns, varför följande 

forskningsfrågor formulerades: Vilka parametrar bör beaktas vid värdering av förskolor 

inför avknoppning? Hur ska värderingsprocessen utformas för att spegla såväl materiella 

som immateriella värden?   

Syftet är kartläggande och normativt. Kartläggning av avknoppningsförfarandets 

utveckling används som utgångspunkt för utvecklandet av vår modell. Det normativa syftet 

är att presentera en flerstegsmodell för värderingsprocessen. Uppsatsens 

undersökningsform är kvalitativ och angreppssättet abduktivt. Insamlingen av empirin 

skedde genom djupintervjuer med respondenter från offentliga instanser och näringslivet.  

Den teoretiska referensramen består av ett offentligt och ett teoretiskt ramverk. Dessa 

tillsammans med empirin har resulterat i en flerstegsmodell, presenterad i analys och 

slutsats. Den har fem delar: strategisk analys, kravställning av avtalet, nyckeltalsanalys, 

redovisningsanalys och finansiell analys. Den strategiska analysen och kravställning bör 

utföras av kommunen och verktyg presenteras i form av ett värdepositioneringsdiagram 

(VPD) där förskolorna placeras. Placeringen i VPD:n ger en bild av värdet relativt till andra 

förskolor och summeras i en SWOT-analys.   

Nyckelord: avknoppning, förskola, företagsvärdering, fundamental analys, SWOT-analys, 

intellektuellt kapital, immateriella tillgångar. 

 



 

 

Abstract 

In fall 2009 the large profits of owners of recently hived-off preschools made headlines. In 

June 2008 it was decided that valuation of hived-off entities should be based on all assets, 

but no concrete model for the evaluation process exists and these research questions were 

therefore stated:  Which parameters should be observed when valuating preschools in the 

hiving-off process? How should the process be formed in order to reflect both material and 

immaterial assets? 

The objective is exploratory and normative. The evolution of the hiving-off process is used 

as basis for the development of our model. The normative purpose is to present a multi-

level model for the valuation of preschools. The research method is qualitative, and the 

approach abduktiv. The empirical data was collected through interviews with respondents 

from the public and private sectors. 

The theoretical frame consists of public and theoretical frameworks. These, together with 

empirical data resulted in a multi-level model consisting of five parts: strategic analysis, 

contractual requirements, key-figure-, bookkeeping-, and financial analysis. The strategic 

analysis and requirements should be performed by the municipality, and tools are presented 

in our ValuePositioningDiagram (VPD), where preschools are placed. Placement in the 

VPD gives the value relative to other preschools, and can be summarized in a SWOT-

analysis. 

Keywords: Hiving-off, preschool, corporate valuation, fundamental analysis, SWOT-

analysis, intellectual capital, immaterial assets. 
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Begreppslista 

Här förklaras begrepp som är relevanta att förstå för att tillgodogöra sig uppsatsens 

innehåll.  

 

Avknoppning: Det saknas enhetlig definition för avknoppning och begreppet är inte 

reglerat enligt lag. Avknoppning innebär att kommunal verksamhet överförs till att drivas 

av kommunalt anställd personal. Personalen ges möjlighet att ta över driften av den 

verksamhet där de arbetar i enskild regi. Skillnaden jämfört med entreprenadlösning är att 

den som driver företaget har med sig en kommunal anställning vid övertagandet. 

Stockholms stad har valt att inte längre kalla processen för avknoppning utan för 

personalövertagande av verksamhet. Vi anser att begreppet avknoppning är mer vedertaget 

och kommer att använda den benämningen i uppsatsen.  

Barnpeng: Barn- och utbildningsnämnden beslutar om barnpengen i samband med att 

budgeten utarbetas och kommunfullmäktige fastslår sedan budgeten. Barnpengen tillfaller 

förskolan och skall täcka kostnader som de har för att driva verksamheten. Storleken på 

barnpengen varierar mellan olika kommuner, generellt utgår dock ett högre bidrag för barn 

1-3 år än för barn 3-6 år. Tillsammans med föräldraavgiften, som baseras på föräldrarnas 

inkomst och regleras enligt maxtaxan, utgör barnpengen intäktssidan för förskolor.   

Brukare: De som nyttjar förskolans tjänster, dvs. barnen och föräldrarna. 

Egen regi: I kommunalt sammanhang avser egen regi den verksamhet som bedrivs av 

kommunen. 

Enskild regi: Verksamhet som bedrivs i annan regi än kommunal. Grundskillnaden mellan 

upphandling enligt LOU och enskild regi är att kommunen fortfarande är huvudman för 

verksamheten som har anbudsupphandlats, emedan verksamhet i enskild regi är sin egen 

huvudman. Det finns inget tidsbegränsat avtal med kommunen utan den är enbart 

tillståndsgivare.  

Goodwill: Det värde som fås genom att ett företags bokförda värde subtraheras från dess 

marknadsvärde. Goodwill inkluderar företagets immateriella tillgångar, vilka inte alltid 

visas i balansräkningen men som är av relevans för företagets konkurrenskraft.  

Huvudman: En förvaltningsrättslig term för den som bär det övergripande ansvaret för 

viss verksamhet. 

IAS/IFRS: International Financial Reporting Standards utgör ett regelverk som definierar 

de olika inslagen i redovisning. Dessa innefattande standards, tolkningar och riktlinjer. 

International Accounting Standards Board (IASB) står bakom IFRS.  

Immateriella tillgångar: Identifierbara icke-monetära tillgångar som inte har fysisk form. 
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LOU: Lag (1992:1528) om offentlig upphandling, reglerar upphandling av offentlig 

verksamhet där den upphandlande enheten erbjuder privata leverantörer möjlighet att 

lämna anbud på att överta driften av verksamheten under en viss tid. Därefter tar enheten 

upp förhandling med en eller flera av dem. Förfarandet kallas ofta anbudsupphandling.   

Marknadsvärde: Det pris som en säljare och en köpare, båda med tillgång till likvärdig 

och väsentlig information, agerande på frivilliga grunder, kan komma överens om.  

Personalövertagande av verksamhet: den benämning på företeelsen avknoppning som 

numer används av Stockholms stad. 

SFS: Svensk författningssamling, innehåller gällande lagar och förordningar. 

SOU: Statens offentliga utredningar. 

Verkligt värde: Ett värde som inte existerar i någon absolut form utan utgörs av en 

uppskattning, antingen relaterad till en aktiv marknad eller till en modell för beräkning av 

värde.   
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1. Inledning 

I inledningen presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesval och problemdiskussionen 

som utmynnar i forskningsfrågorna. Därefter presenteras uppsatsens syfte och de 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1. Bakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige reformerades i slutet av 1980-talet bl.a. genom nya 

organisationsformer. Ett inslag var att lägga över det ekonomiska ansvaret på dem som 

utförde arbetet, vilket skulle främja effektivitet genom ökad konkurrens och bidra till ökad 

arbetsglädje.
1
 Under 1980/90-talen användes näringslivet i stor utsträckning som modell för 

förändringsarbetet och konkurrensutsättningen av tidigare statliga monopol. Till följd av 

kommuners och offentliga förvaltningars allt sämre ekonomi under 1990-talet förstärktes 

förändringsbehovet (SOU 2000:7).
2
  

Att privatisera är den ytterligaste formen av organisationsförändring inom offentlig 

verksamhet, vilket innebär att huvudmannaskapet byts ut och går från offentligt till privat 

ägande.
3
 Riktlinjer från den borgerliga regeringen 1991-1994 innebar att utvecklingsarbetet 

inom stat och kommun skulle inriktas på ökat ansvarstagande av andra aktörer. Den egna 

personalen uppmanades starta eget och alternativa verksamhetsformer ansågs leda till ökad 

valfrihet och tillvaratagande av personalens entreprenörskap och initiativkraft.
4
 

Avknoppning är ett begrepp som länge använts i det privata näringslivet och som innebär 

att en del av företaget avskiljs och blir en egen enhet. Begreppet nyttjas sedan tjugo år 

tillbaka även i offentlig verksamhet och avser ”att personal inom kommuner och landsting 

ges möjlighet att ta över de verksamheter de arbetar i för att driva dem som privata 

företag”.
5
 

Den kommunala barnomsorgen expanderade kraftigt på 1980-talet och regeringen införde 

platsgaranti för alla barn i behov av barnomsorg (prop. 1984/85:209
6
). Kostnaderna för 

barnomsorgen var höga, bristen på utbildad personal likaså och de låga lönerna framhölls i 

den offentliga debatten som en effekt av ett offentligt arbetsgivarmonopol. I vissa 

kommuner blev en lösning att låta de anställda starta eget både genom avskiljbara 

resultatenheter och genom avknoppningar.
7
  

                                                      
1 Westerberg (2006).  
2 Regeringens långtidsutredning 1999/2000.  
3 Forsell och Jansson (1996).  
4 Forsell och Jansson (2000). 
5 Tillväxtverket (2008), förord.  
6 Regeringens proposition 1984/85:209.  
7 Westerberg (2006). 
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Motiven för att avknoppa delar av den kommunala verksamheten är flera, Stockholms stad 

uppger att ökad mångfald och konkurrens är de vikigaste skälen. Detta skall i 

förlängningen medföra ökad valfrihet för kommuninvånarna. Ökad valfrihet innebär att 

kunna bemöta den ökande graden av skiftande behov och önskemål.
8
 Avknoppning skall 

även stimulera småföretagande och uppmuntra det lokala näringslivet, vilket är ett av 

Stockholms stads mål.
9
 Förfarandet gynnar verksamhetsutveckling genom minskad 

byråkrati för näringsidkaren och andra motiv för avknoppning är kontinuitet, närhet och 

småskalighet.
10

  

Enligt avknoppningspolitikens förespråkare medför avknoppning ett tillvaratagande av 

kompetens och engagemang.
11

 Innovation och utveckling främjas när man arbetar för ”sig 

själv” och kommer bort från den stelbenthet och tröghet som ibland kännetecknar många 

stora organisationer.
12

  

Enligt Stockholms stad hade följande enheter avknoppats under pågående mandatperiod 

per 30 oktober 2009:
 
 

 3 fritidsverksamheter 

 3 verksamheter inom funktionsnedsättning 

 10 förskolor 

 1 skola 

 1 verksamhet inom äldreomsorg/funktionsnedsättning 

 6 verksamheter inom äldreomsorg 

 1 öppen förskola 

 2 övriga verksamheter
13

 

 

Enligt stadsledningskontoret sker anbudsupphandling för i stort sett all verksamhet utom 

förskolor.
14

  

1.2. Problemdiskussion 

”Syftet med avknoppningar är just att den befintliga personalen ska kunna äga och driva 

verksamheten vidare, att öka mångfalden och bredda ägandet – inte att sälja verksamheten 

till den koncern som kan betala mest.”
15

 

Mats Gerdau (m) och Cecilia Widegren (m), Motion till riksdagen 2008/09:Fi206 

På senare tid har en livlig debatt förts såväl i den politiska arenan som i massmedia kring 

genomförda avknoppningar. Debatten tog fart när Täby kommun sålde gymnasieskolan 

Tibble. Det låga priset ifrågasattes och kommunen fälldes i Kammarrätten för individuellt 

                                                      
8 Stockholms stads hemsida/Förnyelseavdelningen (2009).   
9 Stockholms stads hemsida/Personalövertagande av verksamhet (2009).  
10 Sveriges Riksdags hemsida/Motion 2008/09:Fi206 (2008). 
11 ibid. 
12 Shane et al (2003).  
13 Stockholms stads hemsida/Pågående och genomförda personalövertaganden av verksamhet (2009).   
14 Stockholms stads hemsida/Insyn/Dnr 209-939/2009 Avknoppningar (2009).  
15 Sveriges Riksdags hemsida/Motion 2008/09:Fi206 (2008). 
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riktat stöd till köparna av skolan. Det framgår av kommunallagen (SFS 1991:900) att det 

icke är tillåtet att ge understöd till enskilda.
16

  

I en skrivelse i april 2009 framför oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s): ”All försäljning 

av kommunal egendom ska ske till marknadspris och enligt skrivelsen har 

avknoppningarna i Stockholm skett utan att ordentligt utreda marknadsvärdet och utan att 

ta in anbud från andra marknadsaktörer.”
17

 Enligt Stadsledningskontoret justerades i juni 

2008 anvisningarna för avknoppning i enlighet med resultatet av Statskontorets utredning. 

Justeringen innebär att det totala värdet för verksamheten som ska avknoppas numera ska 

beräknas, istället för att enbart värdera inventarier vilket tidigare var fallet.
18

  

Dagens samhälle har gått från en industriellt orienterad till en mer kunskapsbaserad 

ekonomi, vilket tydliggörs genom privata företags medvetenhet kring immateriella 

tillgångar. Immateriella tillgångar har blivit en ny motor för ekonomisk aktivitet, dock är de 

svårare att rapportera än finansiella tillgångar.
19

 Det har i alltid funnits skillnader mellan ett 

företags marknadsvärde och det redovisade värdet. Denna skillnad har dock blivit större 

och mer beständig på senare tid. Värdet som avspeglas i redovisningen är alltså inte det 

samma som det verkliga värdet. Balansräkningen misslyckas ofta med att redovisa 

immateriella tillgångar som exempelvis företagets intellektuella kapital, vars värde vid 

försäljning påverkar priset.
20

 Trenden med immateriella tillgångar är något som 

kommunerna tidigare inte har anammat. Enligt organisationen Svenskt Näringsliv är det 

rimligt att en överlåtelse av offentlig verksamhet sker till marknadspris och att exempelvis 

gott rykte, bra läge, befintlig och förväntad kundstock samt goodwill-värde prissätts.
21

  

Hösten 2009 har avknoppningsdebatten i massmedia mestadels handlat om förskolor med 

anledning av stora vinster som tagits ut kort tid efter övertagande. Mest uppmärksammades 

den enskilt största avknoppningen, Kulturkrabaten AB, där priset sattes till 634 650 kronor 

för fyra förskolor. Efter ett år tog den nya ägaren ut en vinst om 3,2 miljoner kronor utöver 

styrelsearvode och lön. 28 000 kronor av överskottet lämnades kvar i företaget.
22

 Samtidigt 

valde vissa föräldrar att flytta sina barn från den avknoppade verksamheten till en 

kommunal förskola pga. undermåliga lokaler och hög personalomsättning.
23

 Efter 

utredning riktade utbildningsförvaltningen i november 2009 kritik mot hur förskolorna 

drivits, bl.a. kritiserades barngruppernas storlek och andelen utbildade förskolepedagoger.
24

  

Karin Hanqvist (s), kommunfullmäktigeledamot och ordförande i stadsdelsnämnden i 

Bromma, gjorde följande inlägg i debatten: ”Man kunde ju ana att det skulle bli vinster, det 

förstod i alla fall jag som tidigare jobbat i förskolan. Men inte att det skulle handla om så 

här enorma belopp på så kort tid.”
25

 Hanqvist har anmält samtliga avknoppningar som 

genomförts i Stockholms stad sedan 2006, varav tio förskolor, då hon anser att 

                                                      
16 Sveriges Riksdags hemsida/Svensk författningssamling/Kommunallag (1991:900), 2 kap, 8§.  
17 Stockholms stads hemsida/Insyn/Dnr 209-939/2009 Avknoppningar (2009). 
18 ibid. 
19 Skinner (2008). 
20 Edvinsson och Malone (1997).  
21 Morin (2008).  
22 Folcker (DN, 2009, 16 september). 
23 Folcker (DN, 2009, 4 september). 
24 Folcker (DN, 2009, 12 november).  
25 Kihlström (DN, 2009), s. 16. 
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avknoppningarna står i strid med EU:s gemenskapsrätt.
26

 EU-kommissionen har mottagit 

klagomål som gör gällande att så kallat otillåtet statstöd betalats ut vid ett antal 

privatiseringar i svenska kommuner.
27

 

Finansborgarrådet Sten Nordin (m) medger att brister finns och att det måste utredas hur en 

förnuftig värdering skall göras.
28

 Trots anmälningarna till EU-kommissionen anser 

Stockholms stad inte att otillåtet statsstöd har utgått. Dock fastslår Nordin att det måste 

hittas nya former för att uppnå målen kring ökad valfrihet och mångfald och han påtalar att 

det tidigare inte talats om immateriella värden.
29

 Stadsledningskontoret utvärderar för 

närvarande mångfalden och valfriheten inom förskoleverksamhet och i avvaktan på denna 

analys genomförs inga avknoppningar.
30

 

Utifrån denna bakgrund och problemdiskussion anser vi det vara relevant att utforma en 

modell för en mer verklighetsbaserad värdering av kommunala förskolor som även fångar 

upp immateriella tillgångars värde.  

Denna uppsats bör vara av intresse för Stockholms stad och andra kommuner som 

avknoppar verksamheter, kommuninvånare samt köpare av verksamheter som avknoppas. 

Problemet är också intressant i ett större samhällsekonomiskt perspektiv då det är 

skattefinansierade verksamheter som privatiseras och vår uppfattning är att det råder 

oklarheter inom området och att riktlinjer saknas.  

Problemdiskussionen utmynnar i följande forskningsfrågor:  

Vilka parametrar bör beaktas vid värdering av förskolor som skall avknoppas? Hur ska 

värderingsprocessen utformas för att spegla verksamhetens såväl materiella som 

immateriella värden?   

1.3. Syfte 

Ett kartläggande och ett normativt syfte formuleras för uppsatsen:  

 Att kartlägga hur avknoppningsförfarandets utveckling i kommunal verksamhet sett 

ut. Detta för att skapa förståelse för dagsläget och använda som utgångspunkt för 

utvecklandet av vår modell. 

 Att presentera en modell för den stegvisa process som bör följas vid en värdering av 

kommunala förskolor som skall avknoppas och framlägga vilka parametrar som är 

relevanta.  

1.4. Avgränsningar 

På grund av problematikens omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Avknoppning görs 

av många olika kommunala verksamheter, vi har dock valt att inrikta oss på 

förskoleverksamheter. Valet grundar sig i att debatten hösten 2009 mestadels handlat om 

                                                      
26 Muntlig källa: Karin Hanqvist.  
27 Gustavsson (SvD, 2009).  
28 Folcker (DN, 2009, 4 september). 
29 Gustavsson (SvD, 2009).   
30 Stockholms stads hemsida/Pågående och genomförda personalövertaganden av verksamhet (2009).   
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denna verksamhetstyp och ifrågasättande av värderingen av avknoppade 

förskoleverksamheter kommit från flera håll. Då uppsatsen påbörjandes var antalet 

förskolor i majoritet bland de avknoppade verksamheterna.  

Vi kommer delvis att inkludera kvalitets- och juridiska aspekter i vår uppsats. Dessa 

områden kommer dock att behandlas mer ytligt. Fokus kommer att ligga på 

värderingsproblematiken.  

Privatisering av driften av offentliga verksamheter kan även ske genom upphandling enligt 

LOU, men detta alternativ kommer inte att behandlas då det inte är sedvanligt förfarande 

för förskolor.  
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras uppsatsens undersökningsform och det angreppssätt som 

tillämpats. Vidare beskrivs arbetets tillvägagångssätt, den fortsatta dispositionen, 

datainsamling samt hur urvalet av respondenter gått till. Kapitlet avslutas med en 

forskningsetisk diskussion och källkritik.  

 

2.1. Vetenskaplig undersökningsform 

En kvalitativ undersökningsform är lämplig då en studie genomförs med syftet att bidra till 

kunskapsutvecklingen inom området, att generera ny kunskap.
31

 Då vår strävan med 

uppsatsen är att kartlägga befintliga teoretiska modeller för värdering och avknoppning 

samt att jämföra dessa med verkligheten och vidareutveckla ramverket, är vår förhoppning 

att bidra till kunskapsutvecklingen, vilket gjort att vi valt en kvalitativ undersökningsform. 

En kvalitativ studie syftar till att skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys 

av insamlat kvalitativt material.
32

 Då denna uppsats undersöker ett område i förändring 

krävs en metod som låter empirins respondenter tala fritt, vilket gjorde att vi genomförde 

en kvalitativ studie. Vid en kvalitativ studie sker datagenerering, analys och tolkning delvis 

simultant.
33

 Detta har varit fallet i vårt uppsatsarbete.  

Det finns två viktiga kriterier vid trovärdighetsbedömning av kvalitativa undersökningar; 

äkthet och trovärdighet. Dessa begrepp ger större utrymme för beskrivning av verkligheten 

jämfört med kvantitativa undersökningar. Trovärdighet behandlar hur forskaren beskriver 

verkligheten och i vilken utsträckning forskningen speglar verkligheten.
34

 Vi har spelat in 

våra intervjuer för att öka trovärdigheten och undvika missförstånd och feltolkningar. För 

att ytterligare stärka trovädrigheten har vi i de fall då vi uppfattat risk för tolkningsfel i 

efterhand kontaktat respondenterna för att klargöra oklarheter. 

Kritik som riktas mot kvalitativ undersökningsform är att forskningen kan vara för 

subjektiv och att resultaten bygger på forskarens personliga uppfattning av vad som är 

relevant. Det ostrukturerade upplägget i kvalitativ forskning kan medföra att det är svårt att 

replikera undersökningen, vilket medför lägre trovärdighet.
35

 Under uppsatsarbetet har vi 

varit medvetna om dessa svagheter och eftersträvat så hög objektivitet som möjligt och 

försökt undvika att låta egna åsikter påverka respondenterna eller tolkningen av deras svar. 

Vi har försökt stärka trovärdigheten genom att belysa problematiken ur flera synvinklar och 

därmed minska risken för att våra åsikter avspeglas. 

                                                      
31 Lantz (2007). 
32 Lundahl och Skärvad (1999).  
33 Gustavsson (2004). 
34 Bryman (2002). 
35 ibid. 
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Angående studiens replikerbarhet får den anses vara relativt låg då vi valt att undersöka ett 

område i förändringsfas, varför samma studie svårligen går att upprepa vid senare tillfälle.  

2.2. Angreppssätt 

Inom forskning särskiljs förklaringsmodellerna induktion och deduktion, induktion utgår 

från empiri och deduktion från teori.
36

 En renodlat deduktiv ansats innebär att 

utgångspunkten tas i teorier och det därefter ställs upp hypoteser som prövas mot empirisk 

data. Induktion är det motsatta, dvs. här tas utgångspunkten i empiriska fakta och därifrån 

görs försök att härleda generella och teoretiska slutsatser.
37

 Den deduktiva metoden 

behöver inte nödvändigtvis utesluta den induktiva och vice versa, om båda ansatserna 

används kallas det för abduktion.
38

 Vår uppsats har ett abduktivt angreppssätt, vilket 

innebär en systematisk kombination av induktion och deduktion, en ständig växelverkan 

mellan empiri och teori. Denna process innebär att det teoretiska ramverket, empirin och 

analysen utvecklas parallellt, vilket gör den särskilt lämpad för utvecklig av nya teorier.
39

 

Då vi under uppsatsarbetet har pendlat mellan befintliga värderingsmodeller, övrigt 

teoretiskt ramverk och värdering i verkligheten, mellan empiri och teori inom avknoppning 

och offentligt ramverk lämpar sig angreppssättet abduktion väl för vår uppsats.   

2.3. Tillvägagångssätt och vidare disposition  

Vårt intresse för uppsatsens problematik väcktes av debatten i massmedia hösten 2009 

kring avknoppade förskolor. Uppsatsarbetet inleddes med en studie av den pågående 

debatten i media och med ett möte på Förnyelseavdelningen, Stadsledningskontoret i 

Stockholm. Förutom nya insikter vad gäller avknoppningsproblematiken gav mötet uppslag 

till vilka respondenter som kunde vara intressanta för vårt arbete.  

Våra respondenter gav vid flertalet tillfällen uppslag och idéer till offentliga och 

kommunala skrivelser av intresse för vår studie. Vid ett par tillfällen fick vi även tips 

gällande intressanta teorier. Detta medförde att empiri och teori utvecklades parallellt. 

Löpande under uppsatsarbetet bevakade vi även den pågående massmediala debatten inom 

området och vi har eftersträvat att fortlöpande vara uppdaterade med senaste fakta.  

Då vår strävan varit att belysa området ur olika synvinklar intervjuade vi respondenter med 

kompetens inom området i både offentliga befattningar och i olika positioner inom 

näringslivet med insyn i problematiken.  

De teorier vi använt fann vi i första hand genom att ta del av tidigare forskning och dess 

källor och genom sökningar i Stockholms universitetsbiblioteks databaser. En grundlig 

genomgång har gjorts av det befintliga teoretiska ramverket inom bl.a. teorier för 

företagsvärdering, immateriella tillgångar och dess värde samt intellektuellt kapital.  

                                                      
36 Alvesson och Sköldberg (1994). 
37 Wallen (1996). 
38 Alvesson och Sköldberg (1994).  
39 Dubois och Gadde (2002). 
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Vår referensram presenteras i kapitel tre och är indelad i två delar. Den första delen 

presenterar det offentliga ramverket, vilket är relevant för att skapa generell förståelse i 

ämnet. Detta upplevde vi vara väsentligt då det krävs att läsaren är insatt i den offentliga 

strukturen, kommunala regelverk och offentliga riktlinjer kring avknoppning. Den andra 

delen lägger fram det som traditionellt sett utgör teoretiskt ramverk i uppsatser, dvs. 

akademiska teorier och modeller relevanta för problematiken och den senaste forskningen 

inom området.  

Vårt empiriska material presenteras i kapitel fyra och vi valde att presentera empirin i en 

rad teman. Detta dels för att belysa temana ur olika synvinklar och dels för att göra 

läsningen mer intressant. Detta ledde till att vårt empiriska kapitel uppvisar vissa likheter 

med det som traditionellt sett i en uppsats betecknas analys. Vi valde därför att knyta ihop 

analys och slutsatser i ett gemensamt kapitel (fem) för att undvika upprepningar. I detta 

kapitel ställer vi teorin och empirin mot varandra och här presenterar vi vårt 

forskningsbidrag inom området. I kapitel sex finns slutdiskussion och förslag till vidare 

forskning.  

2.4. Datainsamling och intervjumetodik 

Vi genomförde ostrukturerade djupintervjuer med sju respondenter och kortare 

telefonintervjuer med två respondenter, se empirins inledning för presentation. Intervjuerna 

pågick i mellan 60 och 135 minuter och telefonintervjuerna i ca tio minuter. Vid samtliga 

intervjutillfällen utom ett deltog vi båda i intervjun, se bilaga 1 för fullständig 

intervjuförteckning. Vi har även haft kompletterande kontakt via telefon och e-post med 

majoriteten av respondenterna efter intervjutillfället.  

Den ostrukturerade intervjun liknar ett vanligt samtal där ett antal teman tas upp under 

intervjuns gång. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren styr respondenterna i så 

liten utsträckning som möjligt och ger stort utrymme för respondenterna att själva utforma 

sina svar och kommentarer.
40

. Vårt syfte är delvis kartläggande, varför vi ville låta 

respondenterna tala fritt kring ämnena avknoppning och värdering. De fick till stor del 

styra intervjuerna för att vi skulle uppnå en så övergripande bild som möjligt. Under 

intervjuerna följde vi upp intresseområden med följdfrågor och i slutskedet av varje 

intervju kompletterade vi med frågeställningar som eventuellt inte berörts. Vårt val av 

kvalitativa djupintervjuer som metodik för datainsamling av vårt empiriska material 

grundade sig på att vi anser att denna intervjuform är att föredra då detaljerad information 

om ett visst ämne är önskvärt.  

Samtliga intervjuer spelades in och omedelbart efter varje intervju lyssnade vi på 

inspelningen och skrev ner utvalda delar med relevans för uppsatsen. I de fall vi utförde 

intervjuer per telefon skedde ingen inspelning utan anteckningar fördes under samtalet och 

kompletterades direkt efteråt. Genom att skriva ned det som sades under intervjuerna 

fördjupades vår förståelse av intervjuinnehållen och det gav en överblick av kvaliteten på 

det insamlade materialet. Metoden att nedteckna intervjuer bidrar till en konkret bild av vad 

                                                      
40 Bryman (2002). 
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som sagts och den underlättar att inte fylla i luckor med förväntade svar och eget tyckande, 

vilket annars kan leda till att slutsatser från information som inte finns.
41

  

Transkribering av hela intervjuerna har inte skett, då vi inte ansett det vara en nödvändig 

process för att kunna tolka det empiriska materialet. Detta då vår metod inte grundar sig på 

att tolka på vilket sätt respondenterna har uttryckt sig, tagit pauser osv.  

2.5. Urval  

Vårt urval av respondenter skedde genom ett s.k. snöbollsurval där en initial kontakt med 

förnyelseavdelningen på Stadsledningskontoret ledde till kontakt med en av respondenterna 

som varit med om värdering både enligt de gamla och nya riktlinjerna. Denna intervju 

ledde vidare till andra respondenter, vilket sedermera var fallet vid flertalet intervjuer; 

information som framkommit gav upphov till nästa osv. För att bredda vårt empiriska 

material kontaktade vi Täby kommun som var först i landet med avknoppning och som 

avknoppat samtliga kommunala förskolor utom en. Även denna intervju ledde vidare till 

ytterligare intervjuer. 

Snöbollsurval, eller kedjeurval som det ibland kallas, är en sorts bekvämlighetsurval vilket 

innebär att ett fåtal initiala kontakter av relevans används för att få kontakt med ytterligare 

respondenter. Denna typ av urval är mer lämpat för kvalitativ än för kvantitativ 

forskningsstrategi.
42

  

2.6. Tematisering 

Då vårt empiriskt insamlade informationsmaterial visade sig utgöra en stor datamängd 

upplevde vi ett behov av att göra det mer överskådligt och begripligt. Ett sätt uppnå detta är 

att använda analytiska teman, tematisering med begrepp. Det hörda och det uppfattade hos 

respondenterna omvandlas i ett slags initial analysfas till en tematisering av presentationen 

av det empiriska materialet.
43

 Vi valde ut teman som i det empiriska materialet framstod 

som viktiga och som vi tolkat vara mest relevanta för vår uppsats. Genom tematiseringen 

hoppas vi ha skapat en mer lättförståelig bild av vårt empiriska material som gör det enkelt 

att följa de resonemang som förs i uppsatsen.  

2.7. Forskningsetiskt resonemang 

Vid insamlingen av det empiriska materialet följde vi Vetenskapsrådets forskningsetiska 

rekommendationer för den valda metoden. Det informationskrav som finns innebär bl.a. att 

allt deltagande skall vara frivilligt från respondenternas sida.
44

 Så har varit fallet med 

samtliga respondenter i denna studie. Respondenterna har informerats om intervjuns 

upplägg, syftet med uppsatsen och tillfrågats om ifall inspelning fick ske, vilket alla 

samtyckt till. Vi informerade även om att de uppgifter som framkom under intervjun endast 

                                                      
41 Lantz (2007). 
42 Bryman (2002). 
43 Gustavsson (2004). 
44 Vetenskapsrådet (2001).  
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skulle komma att tjäna vårt forskningssyfte och att vi därmed kommer att behandla alla 

uppgifter med den försiktighet som krävs. Informationskravet skall minimera risken att 

respondenterna känner sig förledda eller undanhållna viktig information.
45

 Respondenterna 

informerades om möjligheten att ta del av det slutliga resultatet, vilket samtliga sagt sig 

vara intresserade av.  

2.8. Källkritik 

Vad gäller våra teoretiska källor eftersträvade vi att finna flertalet källor inom den 

befintliga teoribildningen för att inte låta en enskild författares bild styra. Vi genomförde 

en omfattande litteratursökning och insamling av såväl litteratur som vetenskapliga artiklar 

för att uppnå hög tillförlitlighet och vi eftersökte även kritik till de teorier vi använt oss av. 

Trovärdigheten försökte vi öka genom att arbeta med en mångfald av källor, vilket gäller så 

väl empiri som teori.  

Det råder brist på forskning inom området avknoppning och det var svårt att hitta litteratur 

och artiklar vad gäller värdering av offentliga verksamheter, vilket ledde till att vi försökt 

tillämpa det befintliga teoretiska ramverket för den privata sektorns företagsvärdering och 

syn på immateriella tillgångar.  

Då uppsatsen delvis har sin problematiserande bakgrund i en pågående massmedial debatt 

bevakade vi löpande relevant massmedia. Vi eftersträvade att få de uppgifter vi tagit med 

från dessa sekundära källor verifierade från annat håll för att stärka tillförlitligheten. Även 

om vår strävan varit att bevaka och uppdatera all fakta, vill vi här påpeka att vi kan ha 

förbisett något inlägg i debatten eller nyligen framlagda direktiv.   

Internetsidor som tillåter publicering där avsändaren inte går att identifiera undveks under 

uppsatsarbetet och vi försökte att enbart använda sidor vars innehåll vi bedömt vara 

trovärdigt. Vi är medvetna om att material från Internet är lättförgängligt och flyktigt, 

därför har vi skrivit ut eller sparat ned det allt material vi använt oss av. 

Vad gäller våra muntliga källor bör det tas i beaktande att respondenterna naturligtvis har 

ett subjektivt förhållande till de frågor som diskuterats, vilket vi strävat efter att ha i åtanke. 

Varje individ har sin egen ”sanning”.
46

  

                                                      
45 Vetenskapsrådet (2001). 
46 Patel & Davidsson (2003).  
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras den referensram som ligger till grund för uppsatsens analys och 

slutsatser. Den indelas i offentligt respektive teoretiskt ramverk. Detta för att kartlägga de 

specifika förutsättningar som gäller offentlig verksamhet, vilket är en förutsättning för 

förståelse av uppsatsen. Det teoretiska ramverket utgör plattform för framställandet av vår 

modell.  

 

 

Figur 1. Presentation av ramverkets upplägg och dess tillämning i uppsatsen. Egen figur. 

3.1. Offentligt ramverk 

Det offentliga ramverket utgör en bas för förståelse av de juridiska aspekter och riktlinjer 

som kommuner har att förhålla sig till vid avknoppning av verksamheter. Då uppsatsens 

syfte delvis är kartläggande är denna grund relevant för att förstå dagsläget och varför 

behov finns för vidareutveckling av befintliga direktiv.  

3.1.1. Nya direktiv för värdering avseende avknoppning 

Stockholms stad och Stadsledningskontoret definierar avknoppning som när stadens 

verksamhet övergår från staden till företag och anställd i staden ingår som ägare. Tidigare 
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har värdering av förskoleverksamheter inför avknoppning skett genom att värdera de 

begagnade inventarierna som medföljde vid övertagandet. I juni 2008 kom nya direktiv 

från Stadsledningskontoret i ”Tillämningsanvisningar avseende avknoppning”.
47

 Nedan 

följer en sammanfattning av skrivelsen, som är relevant för resonemangen längre fram i 

uppsatsen.  Följande gäller för de ekonomiska förutsättningarna vid avknoppning av 

förskola och principer för värdering:  

 Värdering skall genomföras av extern oberoende värderingsexpert och ske enligt de 

unika förutsättningar som gäller för varje objekt.  

 För att undvika gynnande av enskild skall aktuella avknoppningar aviseras på 

stadens hemsida. När en förskola meddelar intresse för att knoppa av sin 

verksamhet skall detta presenteras på hemsidan för att eftersträva transparens i 

förfarandet och för att de som vill skall kunna utmana. Det är upp till berörd nämnd 

att ta ställning till utmaningar.  

Vägledning vid den marknadsmässiga värderingen av rörelsen: 

1. Analysera eventuella överskott eller underskott ett antal år bakåt i tiden. 

2. Utgå från den budget som uppställts för det blivande företaget. 

3. En budgetprognos måste ingå då de ekonomiska förutsättningarna förändras när 

rörelsen går från kommunal till enskild regi.  

Dessa steg skall leda till en prognos för framtida resultat och i det prognostiserade 

resultatet skall immateriella värden inkluderas. I samband med övertagandet regleras 

överlåtelse av inventarier i ett avtal, där det ”anges hur priset bestämts, dvs. att det av 

utomstående auktoriserat bolag skett en marknadsmässig värdering av inventarier och 

immateriella värden (exempelvis goodwill) som är förenat med tillgången till lokalerna 

och övrig överlåtelse”.
48

 Auktoriserat bolag är av Handelskammaren godkänd 

värderingsman. Vad gäller utbetalning av barnomsorgspengen så är det samma peng till 

såväl kommunala som privata förskolor.
49

  

3.1.2. Otillbörligt statsstöd 

Enligt kommunallagen är det, som tidigare nämnts, förbjudet för kommuner att ge 

understöd till enskilda. I kommunallagen, 2 kap. 8 § stadgas att individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det.
50

 Stöd till 

enskilda företag får inte ges i form av försäljning av kommunal egendom till vare sig över- 

eller underpris utan all kommunal egendom, fast som lös, skall säljas till marknadspris. 

Sker försäljning av egendom under marknadspris är det fråga om stöd till enskilt företag.
51

  

I dagsläget har avknoppningarna avstannat i många kommuner och landsting på grund av 

det osäkra rättsläget i förbindelse med avknoppningar. Osäkerhet råder bl.a. kring EG:s 

statsstödsregler.
52

 I de fall som otillbörligt statsstöd har utgått innebär det att konkurrensen 

                                                      
47 Förnyelseavdelningen (2008).  
48 ibid, s. 7.  
49 Förnyelseavdelningen (2008).  
50 Sveriges Riksdags hemsida/Svensk författningssamling/Kommunallag (1991:900). 
51 Tillväxtverket (2008).  
52 ibid. 
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rubbats och att den som erhållit förmånen, dvs. köparen av verksamheten, måste 

kompensera för det stöd denna har mottagit. Detta innebär i praktiken att köparen blir 

återbetalningsskyldig motsvarande skillnaden mellan erlagt pris och det verksamheten i 

verkligheten var värd.
53

  

EU kommissionens riktlinjer EGT C 209, 10/07/1997 ger två alternativa försäljnings-

metoder för kommunal egendom, inklusive offentligt ägda bolag:  

 Auktionsförfarande som bör vara villkorslöst och bästa anbud antas, vilket innebär 

försäljning till marknadspris. Ett anbud anses vara offentliggjort då det 

tillkännagivits på lämpligt sätt via adekvata kanaler och därigenom vänt sig till ett 

brett utbud av potentiella spekulanter.  

 Värdering utförs av oberoende värderingsmän, marknadsvärdet uppskattas genom 

generellt accepterade marknadsindikatorer och värderingsstandarder. Det 

uppskattade priset är det lägsta som kan godtas för att det inte skall vara fråga om 

statsstöd.
54

     

2006 inkom klagomål (C 35/2006) till kommissionen angående Åre kommuns försäljning, 

av mark till Konsum till underpris, vilket inte föregåtts av anbudsförfarande. Konsum 

betalade 2 miljoner kronor trots att Lidl lagt ett bud på 6,6 miljoner kronor innan beslut 

togs om försäljningen. I detta fall slog kommissionen fast att det förelåg oförenligt statsstöd 

till Konsum på 4,6 miljoner kronor, vilket innebär att Konsum skall återkrävas på detta 

belopp. Beslutet är överklagat till EG-domstolen.
55

  

De fall som hittills dömts i denna fråga i Stockholms län är Tibble Fristående Gymnasium 

(TFG) och Vantörs Hemtjänst. Enligt Kammarrätten i Stockholm har kommunerna brutit 

mot lagen då de inte har räknat in mervärden som varumärke, kompetens och kundstock i 

värderingen av verksamheterna. Värderingen har enbart inkluderat inventarier och 

utrustning. ”Kammarrätten konstaterar i båda målen att det är fråga om verksamhets-

övergång och att det ekonomiska värdet på verksamheterna översteg värdet på 

inventarierna. Därmed fanns det ett övervärde som inte prissatts. Täby och Stockholm har 

därför lämnat ett individuellt riktat stöd till TFG respektive Vantörs Hemtjänst. Det är inte 

tillåtet enligt kommunallagen. Kammarrätten upphäver därför besluten.”
56

 

Domen resulterade i att Täby kommun anlitade Ernst & Young som utförde en marknads-

mässig värdering av Tibble Fristående Gymnasium. Denna värdering medförde att köparen 

skall betala 6,6 miljoner kronor i tillägg till de 9,3 miljoner kronor som erlades vid köpet.
57

 

3.1.3. Likställighetsprincipen 

Av kommunallagen 2 kap. 2 § följer att kommuner och landsting skall behandla sina 

medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
58

 Principen innebär att det 

inte är tillåtet att särbehandla enskilda kommunmedlemmar såvida det inte finns rationella 

                                                      
53 Muntlig källa: Catharina Gyllencreutz.  
54 Tillväxtverket (2008). 
55 ibid. 
56 Sveriges Domstolars hemsida (2009). 
57 DI:s hemsida (2009, 3 november).   
58 Sveriges Riksdags hemsida/Svensk författningssamling/Kommunallag (1991:900). 
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och objektiva grunder för särbehandling. Vid tillfällen då särbehandling sker från 

kommunens sida är grundprincipen att även andra kommunmedlemmar skall beredas 

samma möjligheter senare.
59

  

Grunden för likställighet innebär att ”alla kommunmedlemmar ska komma i åtnjutande av 

de gemensamma hopsamlade medlen på lika villkor och i samma omfattning”.
60

 Vid de 

tillfällen då en kommunmedlem köper kommunal egendom skall kommunmedlemmen 

betraktas som en av flera potentiella köpare på en marknad.
61

 

3.1.4. Kravställning och kvalitetskontroll  

I Åre-domen anges att det kan tillåtas att koppla särskilda förpliktelser förbundna med 

avknoppningen till överlåtelsen. Villkoren skall vara uppställda för att skydda 

samhällsintresset och alla tänkbara köpare skall vara skyldiga och ha möjlighet att kunna 

uppfylla dem. Exempel på en sådan förpliktelse är en hembudsklausul, dvs. en 

förköpsrättighet för myndigheten att återköpa verksamheten om förvärvaren avser sälja den 

vidare. Detta kan dock innebära en lägre värdering och därmed en försäljning till ett lägre 

pris.
62

  

Enligt skollagen (SFS 1985:110) har kommunen det yttersta ansvaret för 

förskoleverksamhet.
63

 Kommunallagen säger att nämnderna skall säkerställa och 

kontrollera att förskoleverksamheterna drivs enligt de bestämmelser och mål som är satta.
64

 

Detta kräver att förskolornas måluppfyllelse kontinuerligt följs upp och utvärderas.
65

  

Skolverket definierar kvalitetsbegreppet inom förskola ”utifrån hur väl en verksamhet 

svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, 

samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras”.
66

 I skolverkets 

kvalitetsbedömning sammanvägs de strukturella förutsättningarna, arbetet i förskolan och 

måluppfyllelsen. Personalens kompetens, hur stora och i vilket skick lokalerna är samt 

barngruppens sociala, etniska, ålders- och könsmässiga sammansättning samspelar med 

personaltäthet och gruppstorlek i kvalitetsbedömningen. Dock saknas forskning som ger en 

ingående bild av hur dessa faktorer samspelar och påverkar verksamheten. Vidare finns inte 

heller belägg för att vad som utgör den optimala barngruppstorleken eller personaltätheten, 

utan dessa varierar mellan förskolor och är upp till respektive kommun att avgöra.
67

  

En kunskapsöversikt
68

 som Skolverket tagit fram visar dock att ”riktmärket för en 

gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt 

sätt.”
69

 2004 infördes riktade statsbidrag för personalförstärkning i förskolan, vilket gav 

                                                      
59 Leidzén (1999).  
60 Tillväxtverket (2008), s. 3. 
61 Tillväxtverket (2008). 
62 ibid. 
63 Skolverket (2005) 2 kap skollagen (SFS nr 1985:1100). 
64 Skolverket (2005) 6 kap 7 § kommunallagen (SFS nr 1991:900). 
65 Skolverket (2005).   
66 ibid, s. 9.  
67 Skolverket (2005).   
68 Skolverket (2001a).  
69 Skolverket (2005), s. 15. 
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förutsättningar att minska barngruppernas. Enligt dåvarande regeringen skulle bidraget 

möjliggöra ett genomsnitt på barngrupperna till 15 barn per tre heltidstjänster.
70

 

De krav som skall uppfyllas för att få tillstånd att driva förskola i enskild regi i Stockholms 

stad framställs i ”Riktlinjer för tillståndsprövning/godkännande” från Utbildnings-

förvaltningen.
71

 Utbildningsnämnden är det organ som kontrollerar den enskilda 

verksamheten genom tillsyn och inspektion. Tillsynens syfte är att säkerställa 

verksamhetens kvalitet och säkerhet samt att ge allmänheten insyn i verksamheten.
72

  Vid 

tillsyn granskas exempelvis egenkontroll av kvalitet och säkerhet, utförande av det 

pedagogiska uppdraget, personalens utbildningsnivå, lokalernas ändamålsenlighet, 

barngruppernas storlek och personaltäthet. Vid missförhållanden får verksamheten 

möjlighet att åtgärda dessa, om så inte sker kan tillståndet dras in.
73

 Hur stor del av 

omsättningen som tas ut i vinst följs inte upp av kommunerna och ”så länge kvaliteten är 

god har vi inga synpunkter på vinsten”.
74

  

3.2. Teoretiskt ramverk 

Området företagsvärdering är omfattande och under arbetets gång har vi tagit del av ett 

stort antal värderingsmetoder och teorier. Efter grundlig teorigenomgång valde vi ut de 

teorier som vi anser mest tillämpningsbara för vår studie och de omständigheter som råder 

vid avknoppning. För att uppnå den normativa delen av vårt syfte tar vi avstamp i denna del 

av referensramen.  

3.2.1. Företagsförvärv 

Företagsförvärv är idag vanligt förekommande och inte längre en aktivitet som endast sker 

inom stora, kapitalintensiva koncerner utan även blir allt vanligare i mindre 

organisationer.
75

 Till följd av att förändringar idag sker snabbare och mer frekvent har 

värderingen av immateriella tillgångar ökat där resurser som kundstock, affärsrelationer, 

marknadsrelationer, humankapital, affärsidéer, varumärke och kompetens ges större 

utrymme.
76

 Utvecklingen från det industriella samhället till dagens mer kunskapsbaserade 

tjänstesamhälle innebär en ny fokusering på de immateriella tillgångarna, vilket även gäller 

vid företagsförvärv.
77

  

3.2.2. Företagsvärdering 

Att bestämma ett företags värde är svårt av många skäl. Målsättningen med förvärvet är ett 

av skälen, vilka varierar för olika intressenter och köpare. Köpare har olika förutsättningar 

att genomföra förvärv, vilket också påverkar företagsvärderingen. Det finns ett flertal 

värderingsmetoder och vilken som är mest lämpad skiljer sig åt beroende på situationen.
78

 

                                                      
70 Skolverket (2005).    
71 Utbildningsförvaltningen (2009).  
72 Stockholms stads hemsida/Kvalitet och säkerhet i enskild verksamhet (2009).  
73 Utbildningsförvaltningen (2009).  
74 Folcker (DN, 2009, 5 december), citat Sofia Paulsson, ordf. i barn- och grundskolenämnden i Täby, s.14.  
75 Sevenius (2003).  
76 Johansson och Hult (2002). 
77 Skinner (2008).  
78 Orrbeck (2006).  
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Att få fram ett helt objektivt värde på ett företag är i princip omöjligt då värdet påverkas av 

den som värderar företaget.
79

 

Eftersom värdet på ett privat företag saknar referenspunkt motsvarande noterat pris 

används ofta skilda modeller i värdering av privata respektive noterade företag. En metod 

för onoterade företag är att jämföra försäljningspris för liknande företag som sålts, vilket 

dock många gånger är konfidentiellt vilket gör metoden svår att tillämpa. Det är ofta 

svårare att värdera ett privat företag jämfört med ett publikt.
80

 Det som generellt bestämmer 

värdet i ett företag är om och hur länge en verksamhet kan antas generera avkastning som 

överstiger en alternativ investeringsavkastning.
81

    

3.2.3. Fundamental analys 

Vi kommer i vår analys att utgå från den fundamentala analysen som beskrivs nedan, 

vilken utgör basen för vår modell som presenteras i slutsatserna.  

Den fundamentala analysen syftar till att ”bestämma värdet på ett företag eller en aktie på 

grundval av information om företaget och dess omvärld”.
82

 Dess huvudmoment visas i 

figuren nedan:  

  

Figur 2. Den fundamentala analysen, ur Nilsson et al, Företagsvärdering, 2002, s. 21, egen bearbetning. 

De tre första stegen ses som förberedande moment inför den faktiska värderingen och utgör 

grunden för beräkningar av företagets framtida (prognostiserade) resultat- och 

balansräkningar. Därefter används prognoserna för den egentliga värderingen.
83

  

3.2.4. Strategisk analys och SWOT 

För att identifiera de framgångsfaktorer som påverkar ett företags vinst och kunna göra 

realistiska prognoser för framtida värdeskapande utförs en strategisk analys.
84

 Begreppet 

strategi innebär här en långsiktig och övergripande målformulering. En grundläggande 

fråga inför ett förvärv är vad som förväntas uppnås med förvärvet. Ett övertagande innebär 

alltid både möjligheter och risker, vilket beaktas i en strategisk analys, som ofta är det 

                                                      
79 Sevenius (2003). 
80 Nilsson et al (2002). 
81 Copeland et al (2000).  
82 Nilsson et al (2002), s. 20. 
83 Nilsson et al (2002). 
84 ibid. 
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första steget i en värderingsprocess. Här bör övergripande frågor behandlas, som utgör 

underlag för transaktionsprocessen.
85

 Analyser av strategiskt slag är ofta kvalitativa och 

inbegriper en analys av den bransch företaget är verksam i.
86

  

Av de modeller som finns för strategisk analys är den fyrfältsmodell som kallas för SWOT 

förmodligen den mest nyttjade. SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), 

Opportunites (möjligheter) och Threats (hot). Styrkor och svagheter är internt drivna och 

påvisar nuvarande omständigheter i verksamheten medan möjligheter och hot är externa 

faktorer som är framtidsinriktade.
87

 

 Positivt Negativt 

Företaget Styrkor Svagheter 

Omvärlden Möjligheter Hot  

Figur 3. SWOT-analys, ur Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, 2003, s. 58, egen bearbetning. 

 

Att fastställa vilka konkurrensfördelar som finns är av stor strategisk betydelse och 

konkurrensfördelarna kan kategoriseras i att antingen tillhandahålla bättre värde för 

kunden, erbjuda lägre pris än konkurrenter eller använda kapitalet mer effektivt.
88

 Den 

strategiska analysen skall överföras till de finansiella prognoserna och omvandlas till 

kvantitativa prognoser för bl.a. framtida omsättning.
89

 

Fördelarna med SWOT-analysen är att den är överskådlig, enkel att förstå och fokuserar på 

vilka nyckelfrågor som är viktiga för företagets tillväxt och framgång.
90

 Den påvisar både 

fördelar och nackdelar med ett företag, vilket i många fall är två sidor av samma mynt.  

Nackdelen med SWOT-analysen är att de dynamiska sambanden inte visas i modellen, 

vilket kan avhjälpas genom att skapa en referenspunkt och utgå från denna i analysen.
91

 

Genom detta upptäcks vilka parametrar som är viktigare än andra: “The process of 

conducting these extra stages of analysis can result in an improvement in the clarity of the 

factor (i.e. an improved definition) and allows an assessment of the relative importance of 

the factor compared with others in the analysis (i.e. prioritization).”
92

 Ju högre 

sannolikheten är för att det kan inträffa och ju större påverkan det har på verksamheten, 

desto mer uppmärksamhet bör ägnas åt denna parameter. Styrkor och svagheter kan 

kategoriseras och prioriteras efter signifikans (betydande, neutral eller oväsentlig) och 

angelägenhetsgrad (hög, mellan eller låg). Utfallet presenteras i en 

prestation/viktighetsmatris som belyser vilka parametrar som är viktiga och i vilka områden 

verksamheten underpresterar. Genom denna typ av prioritering av de olika parametrarna i 

SWOT-analysen förbättras verktygets analytiska tillämpning.
93

  

                                                      
85 Sevenius (2003). 
86 Nilsson et al (2002). 
87 Sevenius (2003).  
88 Copeland et al (2000).   
89 ibid. 
90 Pickton och Wright (1998). 
91 Sevenius (2003). 
92 Pickton och Wright (1998), s.106.  
93 Pickton och Wright (1998). 
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3.2.5. Redovisningsanalys 

Redovisningsanalysens huvudsyfte är att bedöma i vilken utsträckning företagets 

redovisning faktiskt speglar den underliggande verksamheten, dvs. uppskatta kvaliteten på 

det redovisade resultatet. Poster där det finns utrymme för flexibilitet i redovisningen kan 

justeras om det verkar finnas behov därav.
94

 Syftet med att redovisa enligt bestämda 

redovisningsprinciper och uppställda lagar är att liknande händelser ska redovisas likadant i 

olika företag. Detta skall underlätta bedömningen av ett företags prestationer.
95

 Dock 

tillåter redovisningsprinciperna viss flexibilitet. I värderingssammanhang kan avvikelser 

som kommer av det tolkningsutrymme som finns för exempelvis periodiseringar, hanteras 

genom att utgå från kassaflöden istället för redovisat resultat.
96

 Detta eftersom 

kassaflödesredovisning är undantaget från periodiserad redovisning.
97

 

3.2.6. Finansiell analys 

Den finansiella analysen har en tydlig koppling till företagsvärderingen. Den baseras 

framför allt på historisk redovisningsinformation och överlappar även den strategiska 

analysen i viss utsträckning. Syftet med den finansiella analysen är att på basis av finansiell 

information utreda vilka värdedrivare som historiskt varit av vikt för verksamheten och 

som kan tillämpas vid kartläggning av de framtida möjligheterna. Ofta föreligger behov av 

att justera den historiska redovisningsinformationen för att underlaget skall motsvara den 

framtida verksamhet som ska värderas.
98

  

Resultat- och balansräkningen bör analyseras och utifrån dessa kan kassaflödesanalysen 

upprättas.
99

 Den finansiella analysens huvudsakliga mål är att värdera företagets 

lönsamhet.
100 

Både kassaflödesanalys, som används för att bedöma likviditet, och 

nyckeltalsanalys, som ger en bild av den ekonomiska situationen, är viktiga verktyg i 

värderingsförfarandet.
101

   

Avkastningsvärdering  

Avkastningsvärdering innebär att en verksamhets prognostiserade framtida avkastning 

nuvärdesberäknas. Utgångspunkten för en värdering är att se förvärvet som en investering 

som i framtiden skall generera avkastning.
102

 Detta är den vanligast förekommande vid 

värdering av små och medelstora företag.
103

 Enkelt sett innebär detta värderingsförfarande 

att köparen av företaget med den förväntade avkastningen skall kunna betala de räntor och 

amorteringar som företagsförvärvet givit upphov till.
104
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Avkastningsvärdering i form av diskonterade framtida kassaflöden  

Värderingsmetoden i form av diskonterade förväntade framtida kassaflöden är känd som en 

teoretiskt korrekt metod för företagsvärdering. Denna värderingsform innebär att 

verksamhetens framtida kassaflöden uppskattas och nuvärdesberäknas.
105

 Att använda 

kassaflöde som resultatmått innebär att värderingen inte påverkas av intäkter/utgifter som 

inte leder till en inbetalning/utbetalning. Nuvärdet på företaget bestäms enligt denna metod 

av följande formel:
106

    

Kassaflödet vid tidpunkten 

(1 + diskonteringsfaktor)
tid

 

 

Företagets värde utgörs av det diskonterade nuvärdet av alla framtida nettokassaflöden.  

Denna metod fokuserar på verksamhetens framtida förmåga att generera positiva 

kassaflöden, istället för att fokusera på exempelvis redovisad vinst.
107

 Diskonteringsfaktorn 

eller kalkylräntan skall avspegla risken som köparen utsätter sig för genom 

företagsförvärvet. Kassaflödesmodeller används ofta av revisionsbyråer och investment-

banker och metoden anses vara teknisk och kräva mer erfarenhet av värderaren.
108

 

Jämförande värdering 

Jämförande värdering är ett vanligt värderingsförfarande framför allt vad gäller noterade 

företag. Värderingsmetoden innebär att företaget jämförs med prissatta företag på börsen 

eller förvärvsmarknaden.
109

  

Då varje företag står för unika förhållanden bör dock jämförande värdering endast utgöra 

en delkomponent i värderingsprocessen och det är av vikt att jämförelse sker med liknande 

företag för att säkerställa en rättvisande bild.
110

 

3.2.7. Nyckeltal 

Målsättningarna för en investering bör formuleras och klassificeras. Dessa målsättningar 

kan ges formen av nyckeltal knutna till den metod som används vid utvärderingen av 

investeringen. Vid värdering bör de konsekvenser som inte är direkt kvantifierbara 

(exempelvis goodwill) uppmärksammas, utgöra en del av beslutsunderlaget och ingå i den 

slutliga bedömningen.
111

 

Nyckeltalsvärderingar bör endast användas som komplement i värderingsförfarandet. 

Fördelen med nyckeltal är att de är svåra att manipulera och kan användas som en metod 

för att kontrollera att värderingen hamnat på rätt nivå.
112

 De ger en numerisk kvot där syftet 

är att beskriva olika förhållanden. Värt att beakta är att nyckeltal inte ger hela bilden och 

inte kan fånga alla komplexa situationer som finns. Förhoppningen är att förenklingarna 

ska leda till diskussioner kring komplexa frågor. När ett nyckeltal konstrueras eftersöks en 
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parameter att jämföra med och kvoten blir det som man intresserar sig för. För att 

konstruktionen av nyckeltal skall bli framgångsrikt är det viktigt att det konstrueras efter 

vad som är intressant av att få fram.
113

  

Immateriella tillgångar är resurser som många gånger diskuteras som framgångsfaktorer, 

men som är svåra att mäta. Istället kan nyckeltal användas för den sökta informationen, 

exempelvis kan ett nöjd personalindex (NPI) framställas för att undersöka hur nöjd 

personalen är och visa ett genomsnittsnyckeltal för personalens nöjdhet.
114

  

3.2.8. Immateriella tillgångar enligt IFRS 

Huruvida immateriella tillgångar ska redovisas i balansräkningen beror på hur tillgångarna 

anskaffats. Vanligtvis redovisas förvärvade tillgångar i balansräkningen medan internt 

upparbetade immateriella tillgångar inte tas upp.
115

 En tillgång är en resurs som ett företag 

har kontroll över till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska 

fördelar i framtiden. Det skall vara möjligt att beräkna värdet på ett tillförlitligt sätt och 

tillgången ska vara identifierbar. Vidare krävs att företaget kan säkerställa de framtida 

ekonomiska fördelar som tillgången kommer att inbringa.
116

  

Enligt redovisningsprinciper i IFRS 3 ska immateriella tillgångar som uppfyller krav på 

identifierbarhet värderas till verkligt värde. Detta värde går ofta inte att bestämma på ett 

enkelt sätt såsom anskaffningsvärde, utan grundas på redovisningsexpertens bedömning. 

Konsekvensen är att det är viktigt att dessa bedömningar görs korrekt och utförs likadant i 

alla företag. RedU 7 är ett utlåtande som vägleder i hur tillgångar och skulder ska värderas 

enligt IAS 38 och IFRS 3 i samband med företagsförvärv.
117

 

3.2.9. Intellektuellt kapital 

Vid värdering av immateriella tillgångar klassificeras intellektuellt kapital i tre poster; 

humankapital, kundkapital och strukturkapital. Intellektuellt kapital kan ses som den 

kunskapsbaserade värdeökningen i ett företag.
118

 Alla komponenter inom posten 

intellektuell kapital utgör parametrar som ger viktig information vid företagsvärdering. Då 

immateriella tillgångar har en abstrakt natur är det mer komplicerat att fastställa dess värde 

än finansiella tillgångar som har ett tydligare marknadspris.
119

 Det finns flertalet metoder 

för hur rapportering av intellektuellt kapital skall gå till, men det är viktigt är att notera att 

dessa är helt frivilliga att använda.
120

 

Humankapital 

En definition av humankapital är ”Den kunskap och förmåga som en människa besitter kan 

ge upphov till framtida produktion av nyttigheter i form av varor och tjänster. Det samlade 

värdet av dessa varor och tjänster kan ses som människans värde i ekonomisk mening, som 
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humankapital”.
121

 Idag anses kunskap vara en av de viktigaste resurserna för 

organisationer och stor vikt läggs vid personalens intelligens och kunnande.
122

 Knowledge 

management är den allmänna beteckningen för hantering av humankapital i 

verksamheter.
123

 Det är viktigt att verksamheter främjar kompetensutvecklingen och att 

befintlig kompetens inventeras och tas tillvara på. Innovation och kreativitet måste 

understödjas av organisationen då detta leder till vidareutveckling av humankapitalet. 

Humankapitalet är avhängigt de anställda och kan aldrig ägas av ett företag.
124

 

Kundkapital 

Kundkapital syftar till företagens kunder och ges ofta benämningen kundstock eller 

kundbas. Det betyder inte att företagen äger kunderna utan det är tillit och långsiktiga 

relationer som gör att kunderna kan räknas som kapital. Eftersom kunderna är 

förutsättningen för lönsamhet är kundvård ett villkor för nöjda kunder.
125

 Kundkapitalet är 

den viktigaste delen av det intellektuella kapitalet då det är relationen mellan organisation 

och kunderna som genererar inkomster.
126

  

Strukturkapital 

Strukturkapital är dokumenterade rutiner som utvecklas med tiden i en organisation.
127

 Det 

är de verktyg i en organisation som underlättar de anställdas arbete, exempelvis IT-

relaterad hård- och mjukvara, affärssystem, databaser, organisationsstruktur och 

upparbetade processer. Strukturkapitalet utgör stöd för uppbyggandet av humankapitalet 

och är organisationens förmåga att överföra och lagra intellektuellt material, vilket finns 

kvar på arbetsplatsen även efter de anställda gått hem. Strukturkapitalet kan, till skillnad 

från humankapitalet ägas av företaget.
128

  

3.2.10. Innovation, konkurrens och kvalitet 

Innovation och förnyelse är viktiga drivkrafter för affärsutveckling och utveckling även för 

offentliga verksamheters kvalitet och effektivitet.
129

 Inom den svenska välfärdssektorn 

finns behov av innovation, kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling, områden som 

främjas av konkurrens. För att konkurrens skall uppstå krävs mångfald, vilket i sin tur 

bygger på ett flertal företag med vinstsyfte som kan tävla sinsemellan.
130

 Genom att låta 

personalen överta den verksamhet de arbetar i uppmuntras entreprenörskap och alternativa 

driftsformer inom den offentliga sektorn, vilket ses som ett sätt att tillvarata personalens 

initiativkraft och entreprenörskap på traditionellt offentliga områden.
131

 Entreprenörsanda 

                                                      
121 Gröjer och Johansson (1996), s. 16.  
122 Stewart (1999).  
123 Nonaka (2006). 
124 Edvinsson och Malone (1997). 
125 Sveiby (1997). 
126 Stewart (1999). 
127 Edvinsson (2002). 
128 Stewart (1999). 
129 Vinnova (2008). 
130 Morin (2009).  
131 Forssell & Jansson (2000). 
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karaktäriseras av hög motivation, benägenhet att ta vissa risker och innovationsförmåga. 

Motivationen kan antas öka om arbetet utförs för det egna företaget.
132

 

 

  

                                                      
132 Stewart et al (1998). 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som utgörs av intervjuer. Kapitlet 

inleds med en presentation av respondenterna och bakgrund till varför dessa valts. 

Därefter presenteras materialet som intervjuerna genererat i teman, vilka delges 

överskådligt genom underrubriker.  

 

4.1. Presentation av respondenter 

Stockholms stad, Enheten för kvalitetsutveckling: Ingalill Elwin och Anna Saldeen 

Stockholms stads centrala politiska ledning utgörs av kommunfullmäktige (KF) och 

kommunstyrelsen (KS).
133

 Stadsledningskontoret och KF/KS kansli ansvarar för styrning, 

uppföljning och utveckling av stadens verksamheter.
134

 Förnyelseavdelningen 

(Stadsledningskontoret) arbetar för ökad valfrihet och mångfald, högre kvalitet och ökat 

resursutnyttjande i staden.
135

 Enheten för kvalitetsutveckling tillhör förnyelseavdelningen 

och arbetar med personalövertagande av verksamhet (tidigare avknoppning) och erbjuder 

stöd och utbildning i samband med detta. Här träffade vi enhetschef Ingalill Elwin (Elwin) 

och verksamhetsutvecklare Anna Saldeen (Saldeen). 

SKL, Avdelningen för ekonomi och styrning: Lena Svensson 

SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting och är en arbetsgivar- och 

intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och två regioner.
136

 SKL:s 

uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt 

självstyre.
137

 Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar med kommunernas och 

landstingens ekonomi samt statistik och nyckeltal.
138

 Vi intervjuade Lena Svensson 

(Svensson) som arbetat 25 år i Nacka kommun och sedan nio år tillbaka arbetar på SKL. 

Hon är handläggare vid avdelningen för ekonomi och styrning och arbetar bl.a. med 

förskole- och avknoppningsfrågor.
139

 

Skärholmens stadsdelsförvaltning: Gunnel Altin 

I Stockholms stad finns 14 stadsdelsnämnder.
140

 Varje stadsdelsnämnd ansvarar till stor del 

för den kommunala servicen i sitt geografiska område, exempelvis kommunal 

                                                      

133 Se bilaga 2 för organisationsöversikt. 
134 Stockholms stads hemsida/Organisation (2009).   
135 Stockholms stads hemsida/Förnyelseavdelningen (2009).    
136 SKL:s hemsida/Startsidan (2009). 
137 SKL:s hemsida/SKL:s verksamhetsidé (2009).  
138 SKL:s hemsida/Avdelningen för ekonomi och styrning (2009).  
139 Se bilaga 2 för organisationsöversikt. 
140 ibid. 
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förskoleverksamhet, äldreomsorg, tillsynsverksamhet och fritids- och kulturverksamhet.
141

 

I Skärholmens stadsdelsnämnd har värdering av förskolor inför avknoppning skett både 

före och efter de nya direktiven.
142

 Vi intervjuade Gunnel Altin (Altin) som är strateg vid 

Skärholmens stadsdelsförvaltning med ansvar för nämndens ledningssystem, att samordna 

upphandling och ge stöd till anställda som vill starta eget.  

Täby kommun: Lisbeth Sämå 

Täby kommun är en del av Storstockholm där de borgerliga partierna länge varit i 

majoritet. Kommunen gick i täten när det gällde avknoppning av den kommunala 

barnomsorgen på 1990-talet.
143

 Vi intervjuade Lisbeth Sämå (Sämå) som idag är 

verksamhetschef för social omsorg. Då avknoppning av förskolorna i Täby genomfördes 

var Sämå barnomsorgschef med övergripande ansvar för all barnomsorgsverksamhet i 

kommunen. Alla förskolor utom en är idag privata i Täby.  

Advice Managementent AB: Jan Broström och Hans Öberg 

Jan Broström och Hans Öberg (Broström och Öberg) har lång erfarenhet av 

företagsvärdering och driver tillsammans Advice Management AB. De är de enda 

värderingsmännen i Stockholm som är förordnade av Handelskammaren inom området 

skola och förskola.
144

 De har utfört värderingar av förskolor både innan och efter de nya 

riktlinjerna infördes. 

Atvexa AB: Peter Weiderman 

Vi intervjuade Peter Weiderman (Weiderman), som är investerare och entreprenör med 

lång erfarenhet av investeringar i offentligt finansierade verksamheter. Weidermans 

kunskaper är relevanta för denna uppsats då hans företag Atvexa AB i september 2009 

förvärvade delar av Täbypedagogerna som driver 22 förskolor i Täby och Vallentuna. 

Ernst & Young: Marika Corell 

På Ernst & Young intervjuade vi Marika Corell (Corell), partner Valuation & Business 

Modelling. Corell sitter i styrelsen för Ernst & Young i Sverige och var ansvarig för 

utförandet av den nya marknadsvärderingen av Tibble Fristående Gymnasium i Täby under 

hösten 2009.  

4.2. Avknoppningens historik  

4.2.1. Motiven bakom avknoppning 

I mitten av 1800-talet startades de första barnkrubborna i Sverige av privata, ideella 

organisationer. De bedrev barnomsorgsverksamhet för barn till framförallt medellösa 

mödrar som var tvungna att arbeta för att klara sin försörjning. Idag är utgångspunkten en 

annan och samhället förlitar sig helt på att kommunerna skall erbjuda förskoleplatser. 

Under 1990-talet steg antalet anställda i offentlig sektor samtidigt som det rådde brist på 

                                                      
141 Stockholms stads hemsida/Stadsdelsförvaltningar (2009).   
142 Se bilaga 2 för organisationsskiss. 
143 Täby kommuns hemsida/Om Täby (2009). 
144 Stockholm Handelskammares hemsida (2009).  
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barnomsorgsplatser. Detta tillsammans med amerikanska influenser inom New Public 

Management förändrade synen på offentlig verksamhet och ledde till att kommunerna ville 

ha in fler leverantörer. Det uppstod debatt kring huruvida kommunen verkligen ska driva 

all verksamhet och diskussioner inleddes angående hur personalen skulle beredas möjlighet 

att ta över verksamheten. Processen som följde blev relativt enkel där det eftersträvades att 

majoriteten av föräldrar och personal var med på förändringen, värdering skedde av 

begagnade inventarier och förskolan fick teckna hyreskontrakt med fastighetskontoret.
145

  

Motivet bakom avknoppning är att uppmuntra småföretagande och bidra till mångfald. 

Genom att möjlighet ges till medarbetare att överta verksamheten skapas större mångfald 

av aktörer på marknaden till skillnad från när upphandling sker enligt LOU, då det ofta är 

stora aktörer som vinner upphandlingarna.
146

 En av fördelarna med att ett 

verksamhetsområde konkurrensutsätts är att det påverkar kvaliteten positivt. Både 

kommunala och privata förskolor måste arbeta med att hålla hög kvalitet för att brukarna 

ska välja just deras verksamhet.
147

 Flertalet alternativa pedagogiska inriktningar har vuxit 

fram till följd av privatiseringarna som skett under de senaste 20 åren.
148

 

4.2.2. Täby i täten för avknoppningar
149

 

1991 fick moderaterna i Täby egen majoritet i kommunfullmäktige och mångfald och fri 

etablering sattes i fokus. Stora förändringar genomfördes, exempelvis togs för första 

gången en barnpeng fram. Syftet med barnpengen var att skapa lika villkor för alla och 

införa en form av prestationsbaserad ersättning. Sämå beskriver detta inledande skede som 

ett paradigmskifte.  

1993 genomfördes den första avknoppningen då förskolecheferna tillfrågades om det ville 

ta över sin verksamhet. Två förskolechefer ansökte om avknoppning och kommunen erbjöd 

stora hjälpinsatser i form av starta-eget-utbildning och startbidrag för att bilda aktiebolag 

och köpa inventarier.  

1997 beslutades att hälften av förskolorna i Täby skulle privatiseras och en 

kvalitetsupphandling genomfördes. Likheter med upphandling enligt LOU fanns, 

skillnaderna var att kommunen inte skulle vara huvudman och uppdragen inte 

tidsbestämda. Värdering av inventarier utfördes av externa konsulter och hyreskontrakt 

upprättades. 25 procent av barnomsorgen var redan privat och för att uppnå 50 procent 

valde kommunen ut ytterligare 15 enheter som skulle läggas ut för kvalitetsupphandling. 

En förskolechef ansökte om att få ta över sin förskola, resten av anbuden kom från företag 

med etablerad drift av förskoleverksamheter i andra kommuner. 

1998 genomfördes ytterligare avknoppningar genom anbudsförfarande och målet var att 

privatisera 100 procent. Upphandlingen annonserades i pressen och vem som helst kunde 

lägga anbud och förfrågningar gick även ut till samtliga förskolechefer. Vid dessa 

avknoppningar tillämpades samma regelverk som vid de första avknoppningarna dvs. 

betala för begagnade inventarier och överta hyreskontraktet från kommunen, dock utgick 

                                                      
145 Muntlig källa: Lena Svensson.  
146 Muntliga källor: Ingalill Elwin och Anna Saldeen. 
147 Muntlig källa: Gunnel Altin. 
148 Muntlig källa: Lena Svensson. 
149 Muntlig källa för hela avsnittet: Lisbeth Sämå. 
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inga startbidrag. Två förskolechefer och två områdeschefer med ansvar för flera enheter 

inom barnomsorgen ansökte om avknoppning. Sämå berättar att scenariot inte riktigt blev 

som de tänkt sig eftersom så få av förskolecheferna ansökte om avknoppning. 

Förskolecheferna tog över sina respektive förskolor och de båda områdescheferna tog över 

16 förskolor (som sedermera blev Täbypedagogerna) respektive 12 förskolor (som 

sedermera blev Västra Täby förskolor). 

4.3. Brytpunkten  

Vad gäller brytpunkten för värderingsmetod av kommunala verksamheter inför 

avknoppning, uppger flera respondenter att den tidigare metoden började ifrågasättas i och 

med debatten kring Tibble Fristående Gymnasium.
150

 Det första tillfället i sammanhanget 

då det talades om att ta betalt för något annat än inventarier vid avknoppning var då Täby 

kommun avknoppade Tibble Fristående Gymnasium, men dock fick kommunen signaler 

från SKL att det inte gick att ta betalt för något annat än inventarier, vilket efterföljdes.
151

 

Broström och Öberg utförde 2006-2007 värdering av några skolor i Älvsjö som skulle 

övertas av rektorn. Värderingen skedde enligt de gamla riktlinjerna vilket Broström och 

Öberg ifrågasatte. De reagerade, inte minst som skattebetalare, på faktumet att rektorn 

skulle få överta verksamheter som omsatte nästan 150 miljoner kronor mot en insats på 

några 100 000 kronor. Skriverierna kring Tibble Fristående Gymnasium gjorde dock att 

rektorn drog sig ur och ingen avknoppning kom till stånd. Vid detta tillfälle fick Broström 

och Öberg inget gensvar på sina synpunkter angående värderingsmetoden.
152

  

Våren 2008 skulle två förskolor i Skärholmen avknoppas och värderas. Broström 

genomförde en värdering av inventarierna, men framförde sitt resonemang kring hur han 

ansåg att en marknadsmässig värdering vore att föredra. Denna gång fick han gensvar, 

vilket ledde till att Broström och Öberg fick lägga fram sina förslag till förändringar vid ett 

möte i Stadshuset. De nya direktiven
153

 från Stadsledningskontoret framlades sedan i juni 

2008.
154

  

4.3.1. Statsstödsregler och stopp för avknoppning 

Då Sverige är medlem i EU är EG:s konkurrenslagstiftning tillämplig. Grundprinciperna 

inom EU gällande konkurrens innebär krav på likabehandling, transparens samt att den 

offentliga sektorn icke får gynna ett enskilt företag mer än något annat. Att köparna blir 

återbetalningsskyldiga om de fått förvärva något till underpris är de ofta inte medvetna om 

vid köpet. Detta medför en stor osäkerhet för småföretagare att förvärva avknoppade bolag. 

Stora företag som agerar på marknaden har naturligtvis andra förutsättningar och mer 

kapital bakom sig.
155

 I Sverige finns en offentlig reglering som innebär att offentlig 

verksamhet inte får vara vinstdrivande.
156

  

                                                      
150 Muntliga källor: Lisbeth Sämå, Lena Svensson, Jan Broström och Hans Öberg.  
151 Muntlig källa: Lisbeth Sämå.  
152 Muntliga källor: Jan Broström och Hans Öberg. 
153 Se s. 13 f. i referensramen. 
154 Muntliga källor: Jan Broström och Hans Öberg. 
155 Muntlig källa: Lena Svensson. 
156 Muntlig källa: Gunnel Altin. 2 kap. 7 § kommunallagen.  
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Kommunerna satte själva stopp för avknoppningar i september 2009 och Svensson gör 

bedömningen att det beror på ärendena som har anmälts till EU-kommissionen för brott 

mot statsstödsreglerna.
157

 Elwin anger som motiv till stoppet att stadsledningskontoret skall 

göra en utvärdering av var marknaden är mättnad och var den ska stimuleras.
158

 I 

sammanhanget handlar det om mättnad vad gäller mångfald, det skall exempelvis finnas 

både kommunala och privata alternativ att välja mellan.
159

 

4.4. Den nya värderingen - marknadsvärdering inkluderande 

 immateriella tillgångar  

Själva terminologin kring immateriella värden har tidigare inte använts i diskussioner kring 

avknoppning och värdering. Svensson menar att dessa aspekter tidigare inte beaktades vid 

värdering inom kommunerna. Immateriella tillgångar i verksamheter är inget som 

kommuner traditionellt har arbetat med. Exempelvis goodwill och kundstock har inte 

uppmärksammats, medan det har varit självklart att värdera materiella tillgångar. Processen 

med avknoppningar har pågått i 20 år och det är först nu som problemet 

uppmärksammats.
160

 Termen marknadsvärde berördes för första gången 2008.
161

 Enligt 

Broström och Öberg är det skrämmande att det under så lång tid har pågått värdering enligt 

de gamla normerna, de anser att det egentligen är skattebetalarna som har fått betala.
162

 

Vårt intryck från flertalet intervjuer är att resonemangen kring immateriella värden inte 

funnits i den kommunala världen förrän nyligen.   

Numera skall avknoppning ske enligt marknadsmässiga villkor efter oberoende värdering 

av utomstående. Hela verksamheten inklusive goodwill ska värderas och 

inventarievärdering används inte sedan juni 2008.
163

 Det som förespråkas är att titta på hur 

verksamheten gått de senaste tre åren.
164

  

Att transformera den kommunala uppbyggnaden av den ekonomiska redovisningen till den 

privata uppbyggnaden är i princip vad de nya riktlinjerna innebär för kommunens del. Det 

som saknas är principer, riktlinjer och handledning för hur den nya värderingen ska 

genomföras. Detta måste växa fram hos kommunerna, men finns redan hos de privata 

värderingsmännen.
165

 Först skall en anpassning av den kommunala budgeten och 

bokföringen för den avknoppande enheten utföras.
166

 Därefter skall en marknadsmässig 

värdering göras, vilket innebär att hänsyn ska tas till gjorda investeringar, utveckling 

genom åren, goodwill, varumärke, befintlig kundstock osv.
167

 

Det verkliga värdet på en verksamhet är det marknadspris som en köpare är villig att betala, 

vilket kan åskådliggöras genom att lägga ut verksamhetsförsäljningen offentligt så att den 

                                                      
157 Muntlig källa: Lena Svensson.  
158 Muntliga källor: Ingalill Elwin och Anna Saldeen. 
159 Muntlig källa: Gunnel Altin. 
160 Muntlig källa: Lena Svensson.  
161 Muntlig källa: Gunnel Altin. 
162 Muntliga källor: Jan Broström och Hans Öberg. 
163 Muntliga källor: Ingalill Elwin och Anna Saldeen. 
164 Muntlig källa: Gunnel Altin. 
165 ibid. 
166 Se bilaga 4 för exempel på hur detta kan se ut, mall från Gunnel Altin. 
167 E-postkontakt Gunnel Altin.  
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som vill kan lägga anbud.
168

 När marknadspriset skall bestämma värdet behöver således 

säljarna inte värdera verksamheten.
169

  

4.4.1. Värdering enligt Handelskammarens förordnade besiktnings- 

 och värderingsmän
170

  

Vid värdering av olika verksamheter är förfarandet som Broström och Öberg tillämpar att 

de analyserar företagets omsättning och resultaträkning. Vidare justerar de poster som de 

anser vara påverkbara för köparen genom att uppskatta vilka nivåer som kan anses rimliga. 

Beträffande kommunala förskolor gäller detta i synnerhet personal- overhead- och 

inköpskostnader.   

De upplever personalkostnaderna som relativt vidlyftiga i de kommunala förskolorna, 

vilket gör att denna kostnadspost ofta kan justeras nedåt. Även de höga 

overheadkostnaderna går att minska avsevärt vid drift i enskild regi. Den nya ägaren har 

också kostnader för administrations- och stödfunktioner, men oftast lägre än de 25 procent 

av omsättningen som det kan handla om i de kommunala förskolorna. De kommunala 

verksamheterna är också begränsade vad gäller inköp då de måste följa LOU. 

Svårigheten att värdera kommunal verksamhet jämfört med privata företag ligger i att 

resultaträkningen inte ser likadan ut. Många poster är från början inte jämförbara med 

uppställningen för redovisningen i privata företag. Broström och Öberg fick därför inleda 

värderingen enligt de nya riktlinjerna med att, hjälpta av Altin, justera redovisningen för att 

få en användbar och specificerad resultaträkning.  

Det nya prognostiserade resultatet utgör grunden för det nya företagets budget som 

Broström och Öberg upprättar. Resultatet innan avskrivningar och räntor ligger till grund 

för värderingen. Deras resonemang bygger på att det som finns kvar innan avskrivningar, 

amorteringar och räntor, skall räcka till att finansiera räntor och avskrivningar. ”Vi 

upprättar alltid en budget där vi sätter in alla siffror och når fram till ett resultat och sen 

kan man se hur mycket de kan låna på det här. Det är bara värt det som någon har råd att 

betala.”
171

  

Broström och Öberg framhåller att de immateriella tillgångarna finns med i tankegångarna 

när de gör en värdering, men de anser det inte vara möjligt att exakt definiera vad som är 

materiella och immateriella värden i den totala värderingen. Bifogat till värderingen finns 

alltid den budget de ställt upp och den analys de gjort, men det specificeras inte i separata 

poster hur mycket de olika tillgångarna är värda. Detta beror på att exempelvis inventarier 

har ett annat värde i rörelsen än vid vidareförsäljning. ”I drift är allting värt”.
172

 Vad gäller 

humankapital och värdet av att befintlig personal följer med förskolan vid avknoppning 

anser Broström och Öberg att det inte alltid behöver vara en fördel, vilket medför att värdet 

är svårbestämt.  

                                                      
168 Muntliga källor Jan Broström, Hans Öberg, Marika Corell. 
169 Muntlig källa: Marika Corell. 
170 Muntliga källor för hela avsnittet: Jan Broström och Hans Öberg. 
171 Muntlig källa: Jan Broström. 
172 ibid. 
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I värderingen tar de hänsyn till vilka investeringar som eventuellt behöver göras framöver 

och summan räknas av från värdet. Inventarieförteckningen hos de kommunala 

verksamheterna kan uppvisa brister. Orsaken kan vara att anläggningsregister saknas, vilket 

har sin grund i redovisningsformen i de kommunala verksamheterna: alla inköp blir direkt 

en kostnad och följaktligen finns inget anläggningsregister, det finns inga tillgångar och 

alltså heller inga avskrivningar osv.  

Det är svårt att komma fram till en praxis för värdering av kommunala verksamheter 

eftersom det är individuellt hur värderingsmän gör sin analys. Det som är väsentligt är att 

beakta de steg på vägen som resulterar i det slutliga resultatet. Vid en värdering tittar de 

exempelvis på olika nyckeltal: hur stor del får hyran, personalkostnaderna, inköpen utgöra 

av omsättningen.
173

  

4.4.2. Värdering enligt investeraren
174

 

När Weiderman överväger att investera i ett företag handlar det om att tillämpa metoden att 

diskontera kassaflöden. ”Vi lägger ut så här mycket och så får vi tillbaka det i små 

portioner i framtiden och då vill vi diskontera de här framtida kassaflödena till nutid”. 

Gällande hur diskonteringsräntan bestäms så går det att göra hur invecklat och 

vetenskapligt som helst, men i princip finns en praxis i varje bransch. Räntan handlar om 

att bedöma hur stor risken är att kassaflödena inte blir så stora som den gjorda 

uppskattningen. I sammanhanget avknoppade förskolor utgörs en del av risken av att 

politikerna plötsligt skulle kunna förbjuda all privat förskolverksamhet. Beroende på hur 

stor sannolikheten bedöms vara förknippad med affären sätts en rabatt motsvarande 

rimligheten för att det risken står för ska inträffa.  

Vad gäller en verksamhets reella värde finns en uppsjö av metoder som används av olika 

värderingsexperter, men till slut handlar det ändå om hur mycket en köpare är beredd att 

betala för en tillgång. De faktiska värdena fås de facto fram vid en transaktion.  

Weiderman har, enligt honom själv, en relativt krass finansiell syn på de immateriella 

tillgångarna i företag. Det immateriella har ett värde så länge det bidrar till att generera ett 

överskott i verksamheten. Om immateriella tillgångar, som ett upparbetat varumärke eller 

god kvalitet, leder till ett konkurrensmässigt övertag är de värda att betala för. Leder det 

goda anseendet inte till en prestation överlägsen konkurrenternas, ”då är det mycket snack 

men ingen verkstad”. Bra management, system och rutiner som leder till hög kvalitet i 

verksamheten är naturligtvis värdefullt då de medför en mindre risk. Alla tillgångar som 

förvärvas vid ett verksamhetsköp har naturligtvis ett värde, men i slutändan handlar det om 

att investeraren eller entreprenören måste uppskatta hur stort kassaflöde verksamheten 

kommer kunna generera: en kassaflödesbedömning helt enkelt. Rörelsens överskott är på 

lång sikt det som är intressant ur ett investerarperspektiv, att verksamheten leder till 

förväntad avkastning på det investerade kapitalet.  

Redovisningsanalys är inte det väsentliga då ”redovisning är en konstart som kan visa vad 

som helst beroende på hur den utförs”. För investeraren är det som är intressant hur stort 
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kassaflödet är varje månad, rensat och justerat för alla redovisningmässiga innovationer på 

exempelvis avskrivningssidan.  

Säljarens perspektiv är naturligtvis ett annat och säljaren bör upparbeta metoder för få en 

uppfattning av var priset rimligen kommer att landa. Det som är väsentligt i säljarrollen är 

att dress the bride; eftersträva att företaget ter sig så attraktiv som möjligt.  

Vad gäller lämplig form för försäljning av offentliga verksamheter går den att diskutera. Ett 

förfarande är auktionsförfarande: att få ut många köpare på banan för att få upp priserna. 

Weiderman vill ogärna moralisera över auktionsförfarandet, men han anser det inte vara en 

metod att anbefalla för små verksamheter av den karaktär där han brukar gå in som 

investerare. ”Att utsätta en liten organisation för den typen av gatlopp är inte bra.” Vid 

försäljning av stora organisationer är det annorlunda, det berör inte de enskilda 

medarbetarna på samma sätt. Som köpare resonerar han så att om säljaren är beredd att 

utsätta en liten verksamhet för ett auktionsförfarande är det kanske kortsiktighet som 

präglat sättet att styra på och då kan det även kan finnas andra fel i verksamheten.   

4.4.3. Värdering enligt konsulten
175

 

”Värdering är ingen exakt vetenskap utan baseras på information som är känd vid 

värderingstillfället, vedertagna metoder samt professionella bedömningar. Detta innebär 

att värderingar utförda av olika personer eller företag kan resultera i olika 

bedömningar.”
176

 

Enligt Corell ligger svårigheten vad gäller värdering inte i modellen utan i 

marknadsvärdedefinitionen. Vilket är det bästa sättet att approximera vad en villig köpare, 

med god information om verksamheten, kan vara beredd att betala? Det kan också finnas 

begränsningar i vad man får göra med verksamheten som i kombination med riktad 

försäljning gör att det är i definitionen som problemet ligger.  

I fallet Tibble Fristående Gymnasium och generellt vid liknande verksamhetsöverlåtelser är 

det som överlåts en hel verksamhet: skolverksamheten, rätten att bedriva skolan, erhålla 

skolpengen osv. När en värdering görs är det som bedöms hur mycket det går att tjäna på 

att bedriva verksamheten, för vilket det finns ett antal metoder att använda. Den mest 

traditionella metoden är en kassflödesvärderingsanalys där framtida kassaflöden 

diskonteras. Det är den metoden som Corell anser bäst fångar upp verksamhetens 

förutsättningar och speglar hur mycket det går att få ut av just den aktuella verksamheten. 

En alternativ metod är att beakta marknadspriser och jämföra vad andra aktörer har betalat 

vid liknande transaktioner, under förutsättningen att företaget verkar i en bransch där det 

finns jämförbara transaktioner. Ytterligare en metod är att se till jämförbara börsnoterade 

företag och hur de värderas. I branschen skola/förskola, finns det dock inte så många 

företag som är noterade, vilket medför begränsningar för denna metod. 

Vid en värdering genom någon av dessa metoder får man fram hela övervärdet i 

verksamheten. Det är värdet av att ha befintlig personal, upparbetat varumärke och 

anseende, inarbetade processer och andra immateriella tillgångar. Det är dock inte praxis 
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att göra en allokering av de immateriella värdena, Corell anser det svårt att säga vad det 

skulle fylla för funktion. Utgångspunkten för att värdera immateriella tillgångar tas i hela 

verksamhetens värde. I den integrerade verksamheten ingår varumärke, personal, kunder 

och allting samspelar och värdet fås av att dessa faktorer samspelar.  

Företag som redovisar enligt IFRS måste enligt IFRS 3 allokera de immateriella tillgångar, 

vilket innebär att alla immateriella tillgångar värderas och restposten blir goodwill. Det går 

att börja med att värdera de skilda posterna av de olika immateriella tillgångarna, men då 

fångas inte goodwillen upp utan enbart de definierade immateriella tillgångarna.  

När det gäller värdering inför förvärv eller försäljning är det hela övervärdet som skall 

räknas fram. Hur det allokeras mellan olika immateriella tillgångar påverkar inte 

marknadsvärdet, som är det värderingen skall resultera i. Det finns ett goodwillvärde i att 

kunna fortsätta bedriva verksamheten, vilket fångas upp av denna metod. Det är vanligt att 

i en strategisk analys göra en bedömning av olika styrkor/svagheter, möjligheter/hot, dock 

är det inte så att en regelrätt SWOT-analys upprättas.  

4.4.4. Risk 

Vid värdering av en verksamhet spelar osäkerhetsfaktorerna in och påverkar det slutliga 

värdet. De risker som enligt Elwin och Saldeen är förknippade med en avknoppad 

förskoleverksamhet är exempelvis osäkerhet vad gäller storleken på barnomsorgspengen, 

antalet barn i årskullarna, valfrihetssystemet som medför att föräldrarna kan välja en annan 

förskola, samt att all befintlig personal vid en avknoppning måste erbjudas fortsatt 

anställning. Värt att beakta i denna fråga är också kundstockens ”begränsade livstid”; att 

barn går högst fem år i förskolan.
177

  

Risken för att barnomsorgspengen kan sänkas bedömer värderingsmännen Broström och 

Öberg i realiteten som liten, de tio senaste åren har enligt dem inga sänkningar skett. 

Risken att kunderna byter till en annan verksamhet är också liten, om verksamheten drivs 

på ett bra sätt saknas incitament för föräldrarna att byta.
178

  

Weiderman bedömer att den största risken med denna typ av verksamhet är att det på 

intäktssidan endast finns en motpart. Det finns en part att förhandla med, kommunen, och i 

realiteten rör det sig inte om en förhandling utan kommunen ger besked om storleken på 

barnomsorgspengen. Intäktssidan står för den stora risken då den ende beställaren och 

finansiären är kommunen. Om kommunen dessutom, som i Täby, inte driver likadan 

verksamhet i egen regi som ska leva på samma peng (Weiderman anser att en förskola är 

lika med ingen), då har de heller ingen känslighet i fråga om att sänka pengen. Hur det 

historiskt sett ut politiskt och dagsläget i en kommun är också en del i riskbedömningen vid 

övertagande av förskolor.
179

  

Det faktum att intäkterna kommer från en part bedömer Corell som en risk värd att beakta, 

samtidigt som hon anser att liknande risker finns i alla verksamheter. I detta sammanhang 

är det värt att uppmärksamma beroendeställningen till kommunen, det politiska läget osv. 

Varje värdering innebär en unik riskanalys, vilket görs i och med bedömningen av 
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avkastningskraven. Det finns alltid speciella risker att ta hänsyn till, antingen i 

kassaflödena eller i avkastningskraven från verksamheten. Diskonteringsräntan är justerad 

för de risker som finns för den aktuella verksamheten och den kan skilja sig från en 

förskola till en annan.
180

  

4.5. Problematik kring avknoppning och värdering 

4.5.1. Jämförbarhet 

En del av värderingsproblematiken av kommunala förskolor ligger i svårigheten att göra 

om den ekonomiska strukturen så att den är jämförbar med den ekonomiska uppställningen 

i privata företag som redovisar enligt bokföringslagen. ”Det är som att jämföra äpplen och 

pepparkakor, så olika ser det ut att man inte ens kan kalla det för äpplen och päron.”
181

Att 

omvandla den kommunala redovisningen är invecklat och det finns inga anvisningar för 

hur goodwill skall redovisas. Det som komplicerar ytterligare är att i Stockholms stad 

fördelas barnomsorgspengarna av de olika stadsdelsförvaltningarna och redovisningen 

sköts av stadsdelsnämnden, vilket gör det är svårt att särskilja kostnaderna för varje enskild 

förskola. Dessutom arbetar varje stadsdelsförvaltning olika med sina budgetar, vilket gör 

det svårt att jämföra dessa sinsemellan.
182

  

Det som framför allt vållat problem med hur resultaträkning förs i de kommunala 

förskolorna är de stora overheadkostnaderna som bokförts som en enda stor kostnad. Dessa 

belopp utgör ibland så mycket som 25 procent av omsättningen och används i 

fördelningssyfte. För att kunna göra en värdering måste denna overheadkostnad allokeras 

på kostnadsposter som exempelvis hyra och centrala administrativa omkostnader.
183

 

4.5.2. Offentlig verksamhet får inte vara vinstdrivande 

Ett annat område som bör belysas vad gäller problematiken kring avknoppning avser 

förändringsprocessen att flytta verkställandet av vissa uppdrag från det offentliga till det 

privata. 

  Offentligt  Privat 

Reglering      x   

Finansiering      x 

Produktion      x    x 

Figur 4. Förändringar avseende kommunsektorn, modell från Gunnel Altin, egen bearbetning. 

Det är enbart produktionsledet som skall förflyttas, inte regleringen eller finansieringen. 

Altin menar att en del av problematiken handlar om att kommunal verksamhet enligt 

kommunallagen inte får gå med vinst. Hur skall man ställa sig till att 

verksamheter/produktionsenheter som avknoppats, men som fortfarande till största delen 
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finansieras med skattepengar, får lov att gå med vinst? En del av dilemmat ligger i detta: att 

uppdragen och grundfinansieringen är offentliga och inte kan privatiseras.
184

 

4.5.3. Riktad försäljning, full frihet och snabbrörlig kundstock 

Enligt Altin ligger en annan del av problematiken i att verksamheten till viss del 

fortfarande är lagstyrd; ”det råder inte fullt frihetskrav”.
185

 Corell för liknande 

resonemang: ”eftersom avknoppning är en riktad försäljning handlar det inte om en 

transaktion som sker under marknadsvärdesvillkor”. Ytterligare ett faktum som försvårar 

är att det kan finnas premisser i avtalet som innebär att den som övertar verksamheten inte 

har helt fria händer, vilket medför att det inte går att maximera värdet på ett sätt som helt 

fristående aktörer skulle kunna göra. I en marknadsvärdesdefinition är utgångspunkten ofta 

att man har full kontroll över verksamheten och kan utveckla den på bästa möjliga sätt.
186

  

Pengsystemet inom barnomsorgen innebär att om föräldrarna anser att avknoppningen 

medför negativa förändringar, så kan de byta förskola. Svensson menar att detta leder till 

att det kan vara svårt att värdera kundstocken då den kan variera från en dag till en annan, 

vilket även påpekas av Elwin. Argument som ”kunderna kan välja en annan förskola” eller 

”verksamheten är lagstyrd” påverkar dock inte värderingen, anser Broström och Öberg, 

eftersom liknande förhållanden vad gäller kundstock och lagbegränsningar gäller även för 

andra verksamhetstyper. 

4.5.4. Värderingsförfarande vid offentlig/privat verksamhet 

En annan problematik finns i huruvida det går att applicera liknande värderingsförfarande 

på kommunala verksamheter som för privata företag.
187

 Värderingsmännen Broström och 

Öberg menar att det är tillämpningsbart eftersom den som köper verksamheten dag ett kan 

välja att sälja den vidare dag två, vilket per automatik kommer att ske till gällande 

marknadsvärde eftersom försäljningen då sker på den privata marknaden.
188

 

4.5.5. Brist på transparens 

Då avknoppning av kommunala förskolor inte föregås av offentlig upphandling är det 

viktigt att på annat sätt offentliggöra vilka verksamheter som är aktuell för avknoppning.  

Detta redovisades, medan processerna med avknoppningar fortfarande var aktuella, på 

Stockholms stads hemsida under pågående avknoppningar.
189

 Svensson anser att problemet 

kring avknoppning ligger i brist på transparens: för allmänheten är det svårt att veta om en 

förskola är på väg att avknoppas. Det innebär inte full möjlighet till konkurrens, vilket 

medför att förskolor kunnat säljas för ett annat pris än marknadspris. För att förbättra 

transparensen skulle det upprättas en databas för aktuella transaktionsprocesser, samt 

information om denna och att göra den tillgänglig för allmänheten, så att alla, förutsatt att 

de har tillstånd att bedriva förskoleverksamhet, kan lägga bud.
190
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4.5.6. Kommunal verksamhet för dyr i drift? 

Broström och Öberg tror att debatten kring avknoppade förskolor som genererar stora 

vinster delvis kan härledas till att verksamheten egentligen varit för dyr i kommunens drift. 

När den privata företagsledaren hittar möjligheter att driva verksamheten mer 

kostnadseffektivt visar det bara på köparens förmåga att driva verksamheten på ett mer 

lönsamt vis. Ett annat alternativt är att pengen tidigare eventuellt varit för hög. Ju hårdare 

konkurrensen blir, desto duktigare kommer säkerligen även kommunerna bli på att sköta 

driften mer ekonomiskt.
191

 

4.5.7. Exempel Skärholmen 

I Skärholmen var två förskolor på väg att avknoppas när de nya direktiven kom. Alla 

förberedelser var klara, beslut om att lägga ner den kommunala verksamheten för att 

personalen skulle överta skulle fattas av stadsdelsnämnden. Värdering var gjord enligt den 

gamla principen och prislappen var satt till cirka 60 000 kronor för de två förskolorna. Då 

nämnden fått vetskap att diskussioner drevs i värderingsfrågan sköts beslutet fram och strax 

därefter lades nya riktlinjerna för värdering fram. Broström och Öberg kontaktades igen 

och gjorde en ny värdering på marknadsmässiga grunder.
192

  

Att transformera den kommunala uppbyggnaden till den privata uppbyggnaden var det 

första de fick göra tillsammans med kommunen. Det var svårt att fastställa hur mycket 

investeringar som gjorts i verksamheterna.
193

 Enligt Broström hade den nya värderingen 

stark koppling till hur kommunen utformar förskolornas resultaträkning: ”När vi såg den 

första resultaträkningen för enheterna i Skärholmen, så visade de minusresultat enligt 

kommunen. Men när de sen ändrade dem efter hur vi tyckte det skulle vara uppställda så 

blev det plötsligt plusresultat, vilket ju påverkar värderingen ganska mycket. Detta på 

grund av hyrorna och overheadkostnaderna och så vidare.” När de väl fick de riktiga 

siffrorna och kom fram till det nya värdet så landade det på en summa som skulle innebära 

att investeringen skulle återbetala sig på fem år.
194

 Priset hamnade nu cirka 20 gånger högre 

än det ursprungliga. Personalen som ville överta vågade inte ta risken att belåna sig för att 

genomföra köpet och backade, avknoppningen blev inte av.
195

 Broström och Öberg 

motiverar den nya, mycket högre värderingen med att då verksamheten byggts upp med 

skattemedel så måste en försäljning av densamma innebära att skattebetalarna får igen sina 

investerade medel.
196

  

4.6. Möjlighet att kravställa avtalet 

Om den som söker tillstånd för att driva enskild förskola uppfyller tillståndskraven måste 

kommunen bevilja tillstånd och ersättning enligt barnpengsystemet. I dagsläget menar 

Svensson att det saknas möjligheter att villkora köpet genom exempelvis krav på 

personaltäthet för att säkerställa bra standard. Detta för att de är privata företag som själva 
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sköter sin ekonomi, det är självklart att de måste uppfylla kraven men det spelar ingen roll 

hur de når dit.
197

  

Barnpengen utgör intäkterna för förskolorna och en viss kvalitetsnivå måste upprätthållas 

för att de skall fortsätta att få denna.
198

 Pengen bestäms utifrån de kostnader som uppstår av 

att driva barnomsorgen och är högre för barn 1-3 år än för barn 3-6 år samt varierar 

beroende på omsorgstid. Politikerna i Täby anser att så länge kvaliteten inom den enskilda 

förskolan är bra så lägger de sig inte i hur förskolan disponerar pengarna. I enskilda 

förskolor skall även pengen räcka till att generera vinst till ägarna.
199

  

De stora etablerade förskoleaktörerna tjänar enligt Weiderman inga stora pengar 

någonstans inom förskolebranschen, möjligen undantaget enstaka aktörer som exploaterat 

verksamheten hårt. Vid betraktande av genomsnittet av verksamma aktörer i Stockholm 

betyder i absoluta tal inte en hög ersättning per barn automatiskt hög vinst. Detta då en 

högre ersättning medför större krav på personaltäthet etc. vilket aktören kan välja ignorera, 

men det är långsiktigt en ohållbar hållning.
200

 Att driva en förskola i botten för att ta ut så 

stora vinster som möjligt är ett kortsiktigt förfarande. En förskola som drivs olämpligt får 

dåligt rykte och till slut inga brukare, alternativt blir de inspekterade av kommunen och 

avkrävda åtgärder.
201

 Det måste finnas rutiner i systemet som säger ifrån genom att dra in 

tillstånden. Att byta ett offentligt monopol mot ett privat monopol innebär bara en 

försämring. Det är hotet om att bli av med verksamheten som gör att systemet fungerar.
202

 I 

Täby kontrolleras kvaliteten av kommunala tillsynsansvariga. Om de upptäcker brister 

måste dessa åtgärdas annars kan sanktioner införas i form av utebliven barnpeng. Som sista 

utväg kan tillståndet för att få bedriva barnomsorg dras tillbaka, vilket dock aldrig hänt i 

praktiken.
203

 

Ju fler avknoppningar som genomförs och ju fler privata verksamhetsidkare som finns, 

desto större blir behovet av uppföljning av verksamheterna. Det är viktigt med transparens i 

uppföljningen för att gynna affärsutvecklingen av företagen och en viktig del i detta skulle 

kunna vara att bli bättre på att ställa krav vid upphandlingar.
204

 Enligt Elwin är det dock 

svårt att ställa krav på dem som framöver tar över verksamheter, när andra som tidigare 

tagit över och nu driver förskolor i enskild regi inte fick liknande krav ställda vid 

avknoppningen.
205

  Broström och Öberg ser inga hinder för att kravställa vad gäller kvalitet 

när avtal tecknas vid avknoppning. Däremot ser de svårigheter med att ställa krav på 

återinvestering eller hindra att man säljer företaget vidare.
206
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5. Analys & slutsatser 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska ramverket. Analysen 

ligger till grund för slutsatserna som också presenteras i detta kapitel. Analysen har lett 

fram till vår flerstegsmodell för hur värderingsprocessen bör se ut. I den tematiska 

uppdelningen i stycken enligt underrubrikerna inleds varje tema med analys som utmynnar 

i slutsatser.  

 

5.1. Avknoppningens historik och brytpunkt 

För tillfället råder i princip stopp för avknoppningar i flertalet kommuner då det är oklart 

om de är förenliga med EG:s statsstödsregler.
207

 Utfallet i de ärenden som anmälts till EU-

kommissionen avvaktas. Köparen är den som blir återbetalningsskyldig om otillbörligt 

statsstöd har utgått.
208

 Detta skapar en stor osäkerhet på marknaden, särskilt i de fall 

småföretagare är köpare.
209

 I Stockholms stad skall stadsledningskontoret utvärdera om 

marknaden är mättad vad gäller mångfald, innan det åter kan bli aktuellt med 

avknoppningar.
210

  

Utifrån det offentliga ramverket angående statsstödsregler och kommunallagens förbud mot 

stöd till enskild och de uppgifter som framkommit i vår empiri vad gäller dessa frågor, 

anser vi det befogat att göra bedömningen att värdering enligt det tidigare förfarandet 

bryter mot kommunlagen och statsstödsreglerna. Detta styrks av domarna i de så kallade 

Åre- och Tibblefallen.
211

 Efter 20 år av avknoppningar har resonemangen kring 

immateriella tillgångar nått den kommunala sfären, vilket bekräftats av flertalet av våra 

respondenter.
212

 Det har resulterat i de nya riktlinjerna från Stadsledningskontoret.
213

 De 

nya anvisningarna förespråkar marknadsmässig värdering av de verksamheter som skall 

avknoppas. Detta finner vi vara förenligt med riktlinjerna från EU-kommissionen gällande 

försäljning av kommunal egendom och statsstödsregler.
214

  

Dock visar våra empiriska undersökningar att det trots de nya anvisningarna förkommer 

osäkerhet vad gäller värderingsförfarandet.
215

 Utifrån denna analys drar vi slutsatsen att 

resonemangen kring immateriella tillgångar fortfarande är en relativt ny företeelse i behov 

av klargörande inom kommunala kretsar. Därför föreslår vi en modell som systematiskt 

påvisar de olika stegen i värderingsprocessen och synliggör de immateriella tillgångarna. I 

                                                      
207 Tillväxtverket (2008). Se referensramen för beskrivning av reglerna, s. 14 f. 
208 Muntlig källa: Catharina Gyllencreutz. 
209 Muntlig källa: Lena Svensson. 
210 Muntliga källor: Ingalill Elwin och Anna Saldeen. 
211 Tillväxtverket (2008) och Sveriges Domstolars hemsida (2009). 
212 Muntliga källor: Ingalill Elwin, Lena Svensson, Gunnel Altin, Lisbeth Sämå, Jan Broström och Hans Öberg. 
213 Förnyelseavdelningen (2008).  
214 Tillväxtverket (2008). 
215 Exempelvis muntliga källor: Lena Svensson och Gunnel Altin. 
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det teoretiska ramverket finns verktyg för detta, vilka vi valt att modifiera och tillämpa 

efter de rådande omständigheterna för förskolor som ska avknoppas.  

5.2. Vår vidareutveckling av de nya riktlinjerna för värdering 

Det är i stort sett omöjligt att uppnå en helt objektiv värdering.
216

 Detta medför att 

värderingsprocessen kommer att påverkas av dem kommunen utser för att genomföra 

värderingen. Detta faktum bekräftas även i vår empiri.
217

 Av detta skäl förespråkar vi 

följande:  

1) Värderingsförfarandet delas upp i olika steg där vissa av stegen utförs av 

kommunen och andra av oberoende värderingsexperter.  

2) För den värdering som utförs av externa värderare bör kommunen lämpligen anlita 

två av varandra oberoende värderingsexperter för att uppnå högre tillförlitlighet i 

det uppskattade marknadsvärdet.  

Nilsson et al beskriver den fundamentala analysen som en flerstegsprocess presenterad i 

figur 2.
218

 Då vi mött liknande modeller i företagsvärderingslitteraturen är vår uppfattning 

att den är allmänt vedertagen, varför vi valt denna som bas för att illustrera vår 

vidareutveckling av riktlinjerna. Se vår omarbetade version i figur 5 nedan. I vår version 

har vi tagit avstamp i det teoretiska ramverket och med vägledning av vårt empiriska 

material utformat modellen efter avknoppande förskolors behov. Enligt våra respondenter 

som arbetar med värdering finns tankegångarna kring immateriella tillgångars värde med i 

värderingsprocessen, dock upplever vi att det saknas konkreta, praktiskt tillämpningsbara 

modeller för detta.
219

 Strävan med vår modell är att tillhandahålla användbara verktyg för 

detta. Modellen resulterar inte i ett värde i form av absoluta tal utan dess syfte är att ge en 

bild av förskolans relativa värde som baseras på såväl materiella som immateriella 

tillgångar. Denna flerstegsprocess skall utmynna i ett marknadsmässigt värde av förskolor 

som ska avknoppas.   

                                                      
216 Sevenius (2003). 
217 Ernst & Young AB (2009), muntliga källor: Jan Broström och Hans Öberg.  
218 Nilsson et al (2002). 
219 Muntliga källor: Jan Broström, Hans Öberg, Peter Weiderman och Marika Corell. 
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Figur 5. Vår modell för värderingsförfarande, modifiering och vidareutveckling av Nilsson et al:s 

Fundamental analys figur 2, egen omarbetning och bearbetning. 

Den kronologiska ordningen för processen i figur 5 är följande: Kommunen gör en 

strategisk analys enligt vårt förslag som presenteras nedan. Som en del av den strategiska 

analysen utformas bl.a. nyckeltal för vissa parametrar. Kommunen fattar även beslut 

angående vilka krav som skall ställas i avtalet. Då dessa steg är utförda anlitas externa 

värderingsexperter som tar del av den strategiska analysen och implementerar denna vid 

utförandet av de följande stegen: redovisningsanalys, finansiell analys och framtagande av 

finansiella nyckeltal. Vidare utmynnar dessa steg i prognoser och förskolans absoluta värde 

framräknas av värderingsexperterna, vilket inkluderar den strategiska analysen och 

förskolans relativa värde i värdepositioneringsdiagrammet, se figur 6.  
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5.3. Kommunens ansvarsområden – strategisk analys, 

 kravställning av avtalet och nyckeltal 

Avknoppning av kommunal verksamhet är ett ämne som väcker debatt och berör många, 

såväl politiker som medborgare.
220

 Att verksamheterna är uppbyggda och finansieras av 

skattemedel (se figur 4, s. 34), men sålts till ett lågt pris är ett faktum som gett upphov till 

ifrågasättanden.
221

 Ytterligare en del av problematiken kring värdering av dessa 

verksamheter är att offentliga verksamheter inte tillåts göra någon vinst, kontra det faktum 

att de avknoppade verksamheterna eftersträvar vinst.
222

  

Med hänsyn till hur avknoppningen utvecklats (se avsnitt 4.2, s. 26 ff.) och mot bakgrund i 

resonemanget ovan, drar vi slutsatsen att det är viktigt att kommunerna tar ansvar för vissa 

delar av värderingsprocessen. Detta för att få en uppfattning av förskolans relativa värde på 

marknaden och för att bygga upp ett ramverk för jämförelse av förskolor sinsemellan. Vårt 

förslag för att uppnå detta är ett nytt genomförande i en form av strategisk analys utförd av 

kommunen. Vi finner stöd för detta förslag i det faktum att kommunen, som tidigare 

huvudman för verksamheten, är den part med störst kunskap och mest insyn i den tidigare 

driften. Detta gör det lämpligt att kommunen utför den strategiska analysen, kravställer 

avtalet och genomför vissa delar av nyckeltalsanalysen. 

5.3.1. Strategisk analys 

Analyser av strategiskt slag är ofta kvalitativa och inbegriper en analys av den bransch 

företaget är verksamt i.
223

 Detta anser vi motivera att kommunen bör utföra den strategiska 

analysen. Enligt Weiderman är säljarens perspektiv i en värderingssituation annorlunda än 

köparens eller värderarens perspektiv. Därför föreslår han att säljaren tar fram metoder för 

att få en uppfattning om prisbilden. Säljarens roll innebär också att framställa företaget så 

bra som möjligt inför försäljning.
224

  

Vår analys grundar sig i det teoretiska ramverket för SWOT-analys och innebär är att 

denna typ av analys kan uppfylla kriterierna ovan: att skapa en uppfattning av förskolans 

värde samt få verksamheten att framstå så bra som möjligt och samtidigt skapa transparens 

genom att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen fungerar som ett 

steg i processen för att tydliggöra de immateriella värdena i verksamheten. Dess styrka är 

att den påvisar både fördelar och nackdelar med ett företag, vilket i många fall är två sidor 

av samma mynt.
225

 

Syftet med att upprätta en SWOT-analys för förskolan är att skapa ett jämförelseverktyg för 

kategorisering, vilket vi anser har ett framtida värde för kommunen. Framöver kommer 

denna att fungera som bas för att värderingarna skall kunna jämföras sinsemellan.    

För att fördjupa den strategiska analysen föreslår vi att en jämförelse görs genom att 

placera förskolan i ett fyrfältsdiagram. Detta tillför en dimension i analysen och i framtiden 

                                                      
220 Se beskrivningen av debatten i kapitel 1.  
221 Exempelvis Jan Broström och Hans Öberg. 
222 Muntlig källa: Gunnel Altin. 
223 Nilsson et al (2002). 
224 Muntlig källa: Peter Weiderman. 
225 Sevenius (2003). 
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kommer den att utgöra ett bra verktyg för att överskådligt jämföra olika förskolor: ju fler 

gånger den tillämpas på förskolor, desto större jämförelsegrund.  

Vi har valt att kalla detta för ett Värdepositioneringsdiagram (VPD). Vi anser att VPD:n 

utgör ett lämpligt verktyg för att belysa de komplexa parametrar som utgör förskolans 

värde. 

 

Figur 6. Värdepositioneringsdiagrammet – VPD. Se fiktivt exempel i tabell 1 för hur positioneringen gjorts 

och figur 7 för sammanfattning av exemplet i en SWOT-analys. Egen utarbetad figur.  

Y-axeln beskriver de interna parametrarna för förskolan och X-axeln de externa 

parametrarna. En låg placering längs Y-axeln innebär stora behov av framtida investeringar 

och en placering långt till vänster på X-axeln innebär en begränsad frihet dvs. de icke-

påverkbara faktorerna hämmar den framtida värdeutvecklingen. Båda dimensionerna 

innefattar såväl materiella som immateriella tillgångar. I tabellen nedan ger vi förslag på 

frågor som kan användas för att generera placeringen i VPD:n. Dessa är indelade i externa 

och interna dimensioner och graderas i en skala mellan 1-10. Externa frågor ger en 

placering längs med X-axeln och interna längs med Y-axeln. Var förskolan placerar sig i 

VPD:n avgör vilken kategori den kan sägas tillhöra A, B, C eller D. 
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A: En placering i detta fält indikerar att de externa parametrarna är svaga medan de interna 

är gynnsamma .  

B: En placering i detta fält indikerar att både de externa och interna förutsättningarna är 

bra. Det mest fördelaktiga fältet som bör inbringa det relativt sett högsta priset för en 

verksamhet.   

C: En placering i detta fält indikerar att både de externa och interna förutsättningarna är 

dåliga. Det minst fördelaktiga fältet, en verksamhet som hamnar här bör inbringa det 

relativt sett lägsta priset för en verksamhet.  

D: En placering i detta fält indikerar att de interna förutsättningarna är svaga medan de 

externa är gynnsamma.  

Tabell 1 nedan visar ett förslag på hur frågorna kan utformas som genererar den fiktiva 

placeringen i VPD:n. Frågorna och svaren nedan resulterar i den röda markeringen som 

visas i figur 6 ovan.  
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   Svar från 

   Frågor som berör interna faktorer  exemplet 

1.  Hur hög är personalens utbildningsgrad? 5 

2.  Hur hög sjukfrånvarograd har personalen? 3 

3.  Hur nöjda är förskolans personal? 7 

4.  Hur nöjda är förskolans brukare?  5 

  (Mät exempelvis NKI - nöjd kundindex).   

5.  Hur ser förskolans anseende ut idag?  4 

  (Parametrar att titta på är exempelvis antal barn i kö).   

6. Vilka svar har tidigare kvalitetsmätningar genererat? 3 

7. I vilket skick är lokalerna? (Vid renoveringsbehov erhålls ett lägre värde). 2 

8. Är behovet av inventarieanskaffning högt eller lågt? 2 

9. Hur ser barngruppernas nuvarande storlek ut?  3 

  (Finns det möjligheter till utökning och effektivisering?)   

10. Finns det möjligheter att kostnadseffektivisera verksamheten? 6 

  Medeltal interna faktorer 4 

    Svar från 

  Frågor som berör externa faktorer  exemplet 

11. Hur ser kommunens barnpolitik ut, är det ett prioriterat område?  9 

12. Hur har barnpengens storlek historiskt sett ut?  8 

13. Hur centralt är förskolan belägen?  9 

  (Med centralt avses hur nära barntäta boendeområdet den ligger).   

14. Finns det andra etablerade förskolor i närområdet?  3 

  (Ju fler andra förskolor som finns desto lägre värde)   

15. Planeras det nybyggnation av förskolor i närområdet? 8 

16. Hur ser områdets prognostiserade barnunderlag ut?  9 

  (Åldersfördelning 1-3 år, 3-5 år påverkar barnpengens storlek).   

17. Finns det möjlighet för tillbyggnad av lokalerna för att utöka verksamheten?  3 

18. Hur ser föräldrarnas inkomstbild ut? (Påverkar storleken på föräldraavgiften). 9 

19. Hur ser föräldrarnas arbetstider ut? (Påverkar barnens ramtider). 8 

20. Hur ser barngruppernas kulturella och etniska sammansättning ut?  4 

  (Påverkar resursbehovet av personal).   

   Medeltal externa faktorer 7 

Tabell 1. Frågemall för bedömning av en förskola. Se positionering av detta fiktiva exempel i VPD:n i figur 6. 

Eget förslag för tabell.  

När kommunen väl använt detta verktyg för en förskola har en referenspunkt skapats 

genom att förskolan placerats i VPD:n. Att kunna belysa styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot i förhållande till en referenspunkt, ger enligt Sevenius en analys av hög kvalitet.
226

  

Nästa gång en avknoppning skall genomföras kan den aktuella förskolan placeras i relation 

till de redan avknoppade förskolornas placering i VPD:n. Då vår modell bygger på 

jämförelse kommer verktyget att ge en mer rättvisande bild av förskolornas värden ju fler 

                                                      
226 Sevenius (2003). 
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gånger kommunen tillämpar det. Ju större underlag desto mer korrekt bild. Vi vill 

poängtera att vår modell inte resulterar i absoluta värden utan i relativa värden.  

Var förskolan placerar sig i VPD:n avgör vilken kategori den kan sägas tillhöra (A, B, C 

eller D) vilket överskådligt kan summeras i SWOT-analysen, se figur 7. 

 

Figur 7. Exempel på SWOT-analys som en del i den strategiska analysen av en förskola, egen modell. I denna 

figur visar vi hur exemplet från figur 6 och tabell 1 kan sammanfattas.  

Flera av våra respondenter har tagit upp risken med att bara ha en motpart gällande 

intäktssidan (kommunen). Dock finner vi att denna risk är lika stor för samtliga förskolor 

och därmed ointressant att ta med som jämförande parameter i VPD:n.  

I de fall det är önskvärt med ytterligare djup i den strategiska analysen förespråkar vi att 

upprätta matriser för att prioritera/vikta de olika parametrarna.
227

 Det första steget är att 

avgöra vilken kategori frågan tillhör; om den representerar styrka, svaghet, möjlighet eller 

hot. I de fall frågan innebär en styrka eller svaghet prioriteras den genom rangordning efter 

                                                      
227 Pickton och Wright (1998). 
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signifikans och angelägenhetsgrad (hög, mellan eller låg). I de fall det är fråga om en 

möjlighet eller ett hot klassificeras den efter hur stor sannolikheten är att det inträffar 

(sannolikhetsgrad) samt hur stor påverkan det i så fall har på verksamheten.  

Immateriella tillgångar och det intellektuella kapitalet 

Intellektuellt kapital kan inbringa viktig information vid företagsvärdering. Dock innebär 

immateriella tillgångars ogripbarhet att det är mer komplicerat att fastställa dess värde än 

finansiella tillgångar.
228

 Broström och Öberg anser att immateriella tillgångar alltid 

påverkar värdet men att det omöjligt går att definiera vad som är materiella och 

immateriella värden i den totala värderingen.
229

 Även Weiderman menar att immateriella 

tillgångar har ett värde så länge de bidrar till att generera ett överskott i verksamheten. Bra 

management, system och rutiner som leder till hög kvalitet i verksamheten har ett värde då 

de medför en mindre risk.
230

 Enligt det teoretiska ramverket finns flertalet metoder för hur 

rapportering av intellektuellt kapital kan se ut.
231

 Enligt Corell och Weiderman fås hela 

övervärdet i verksamheten fram genom värdering som leder fram till marknadspris och 

övervärdet utgör allt strukturkapital som företaget har. Våra respondenter menar att det inte 

är praxis att göra en allokering av immateriella värden då det inte fyller någon egentlig 

funktion.
232

  

Med bakgrund i detta resonemang anser vi att det intellektuella kapitalet utgör en viktig del 

av en förskolas värde. Vår avsikt har varit att synliggöra detta i VPD:n och SWOT-

analysen. Dock drar vi slutsatsen att det i enighet med våra respondenter saknas incitament 

för att allokera de olika immateriella tillgångarnas absoluta värden. Motivet till detta är att 

värdet av exempelvis det intellektuella kapitalet är inkluderat i marknadsvärdet.  

5.3.2. Kravställa avtalet och kvalitetskontroll 

När offentlig verksamhet avknoppas sker en förflyttning av produktionen från den 

offentliga sektorn till den privata. Dock är finansieringen och regleringen fortsatt 

offentlig.
233

 För att säkerställa kvaliteten i de avknoppade enheterna finns uppställda krav 

som måste uppfyllas för att erhålla tillstånd att bedriva förskola.
234

 Kommunerna 

kontrollerar att det uppfylls genom tillsynsmän eller inspektörer.
235

 Svensson menar att det 

idag inte finns möjlighet att villkora köpet genom exempelvis krav på personaltäthet 

eftersom den avknoppade verksamheten är ett privat företag.
236

 Detta bekräftas av Sämå 

som framhåller att så länge verksamheterna klarar tillsynsinspektionerna så lägger sig inte 

kommunen i exempelvis hur stora barngrupperna är.
237

 Skollagen säger dock att 

förskolorna och dess kvalitet vilar på kommunens ansvar, vilket bl.a. innebär kontroll av att 

förskoleverksamheterna drivs enligt de bestämmelser och mål som är satta.
238

  

                                                      
228 Lev (2001). 
229 Muntliga källor: Jan Broström och Hans Öberg. 
230 Muntlig källa: Peter Weiderman. 
231 Nielsen et al (2006). 
232 Muntliga källor: Peter Weiderman, Marika Corell, Jan Broström och Hans Öberg. 
233 Muntlig källa: Gunnel Altin. 
234 Utbildningsförvaltningen (2009).  
235 ibid. 
236 Muntlig källa: Lena Svensson. 
237 Muntlig källa: Lisbeth Sämå. 
238 Skolverket (2005).   
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Enligt Elwin är det svårt att ställa krav på dem som framöver tar över verksamheter, när de 

som tidigare övertagit och nu driver förskolor i enskild regi inte kravställdes på samma 

vis.
239

  Dock anger EU-kommissionen i Åre-fallet att särskilda förpliktelser kan kopplas till 

överlåtelsen av verksamheten vid avknoppning. Kraven på dessa villkor är att de skall 

skydda samhällsintresset och alla tänkbara köpare skall vara skyldiga och kunna uppfylla 

dem.
240

 Enligt Broström och Öberg finns inga hinder att kravställa kvalitetsaspekter som 

exempelvis personaltäthet. De anser dock att det kan vara svårt att ställa krav på 

återinvestering eller förhindra vidareförsäljning av företaget.
241

  

Vad gäller kvalitet i förskolan finns råd och kommentarer från Skolverket, men konkreta 

riktlinjer, exempelvis för storleken på barngrupper och personaltäthet saknas. Vi upplever 

en stor försiktighet i Skolverkets ställningstagande, men vår tolkning av råden är dock att 

15 barn per tre heltidstjänster är ett mål att sträva mot.
242

 

Inom området kravställning råder som analysen påvisat delade meningar. Dock har vi 

dragit slutsatsen att det enligt EU-kommissionen är möjligt att ställa vissa krav vid 

avknoppning av offentlig verksamhet. Vi anser också att eftersom skollagen lägger det 

överordnade ansvaret för förskoleverksamheter på kommunen, så bör och kan kommunerna 

vid avknoppning ställa vissa krav vid avtalsteckningen. Att det tidigare inte förekommit 

sådana krav anser vi inte bör förhindra en utveckling inom området. Vidare menar vi att det 

faktum att finansieringen även fortsättningsvis mestadels består av skattemedel bör krav 

ställas för att skydda samhällsintressen.   

Vår slutsats utifrån analysen ovan är att följande krav bör övervägas vid avtalsteckningen: 

 Inkludera en hembudsklausul som förhindrar omedelbar vidareförsäljning av 

verksamheten.
243

 Vi anser att detta stoppar köpare med kortsiktiga avsikter att 

tömma företaget på tillgångar. En hembudsklausul medför dock ett lägre pris, 

vilket bör beaktas.  

 Ställa konkreta krav vad gäller barngruppsstorlek och personaltäthet, parametrar 

som verkar spela en avgörande roll för en förskolas kvalitet. Vi anser att 15 barn 

per tre heltidstjänster vore eftersträvansvärt, eftersom detta med viss försiktighet 

ges som riktmärke i Skolverkets allmänna råd. Även om vetenskapliga belägg 

saknas för vad som utgör de optimala förhållandena i sammanhanget, är vår 

tolkning att relativt små barngrupper och hög personaltäthet är eftersträvansvärt. 

Vi drar även slutsatsen att relevansen av att ställa krav på vissa aspekter i avtalet ökar då 

priserna för de kommunala verksamheterna stiger till följd av de nya riktlinjerna. Detta 

baserar vi på att högre priser medför större belåning för köparen, vilket i sin tur genererar 

högre vinstkrav. För att det ökade vinstkravet inte skall ha en negativ effekt på kvaliteten 

menar vi att det finns belägg för kravställning vid överlåtelsen.  

                                                      
239 Muntlig källa: Ingalill Elwin. 
240 Tillväxtverket (2008). 
241 Muntliga källor Jan Broström och Hans Öberg. 
242 Pickton och Wright (1998). 
243 Tillväxtverket (2008). 
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5.3.3. Nyckeltalsanalys 

Ett av den strategiska analysens mål är att identifiera väsentliga nyckeltal.
244

 Nyckeltals-

värderingen är ett komplement till det övriga värderingsförfarandet som utgör en kontroll 

av att värderingen hamnar på rätt nivå.
245

 Den fångar dock inte alla komplexa situationer 

som finns inom verksamheten. Den ger en numerisk kvot där täljaren omfattar ett intresse 

och nämnaren blir jämförelsebasen.
246 

De enda av våra respondenter som sade sig använda 

nyckeltalsanalys var Broström och Öberg, vilka framhöll viktigheten av att ta hänsyn till 

alla steg på vägen som resulterar i det slutliga värdet och som konstruerade olika nyckeltal i 

värderingsprocessen. Med utgångspunkt i detta och i den teoretiska referensramen ger vi 

exempel på nyckeltal som mäter immateriella värden, som hjälpmedel för kommunerna 

under arbetet med VPD:n: 
 

Personalens 

utbildningsomfattning: 

Utbildningsomkostnader 
* 100 

Personalkostnader 

 

 

 

 

 Personalens frånvarokostnad: 
Personalens frånvarokostnader  

* 100 
Personalkostnader 

5.4. Oberoende värderingsexperters ansvarsområden – 

 redovisningsanalys och finansiell analys  

EU-kommissionen förespråkar två alternativa försäljningsmetoder av kommunal egendom: 

auktionsförfarande eller värdering av en eller flera värderingsmän.
247

 Då värdering av 

externa, oberoende värderingsmän är det förfarande som även rekommenderas i direktiven 

från Stadsledningskontoret väljer vi i vår analys och våra slutsatser att fokusera på detta 

tillvägagångssätt.  

De respondenter vi intervjuat som är väl insatta i området företagsförvärv och företags-

värdering, ger en relativt samstämmig bild av hur förfarandet vid en marknadsvärdering ter 

sig.
248

 Denna bild överensstämmer även med de metoder som i det teoretiska ramverket 

benämns avkastningsvärdering och diskonterad kassaflödesvärdering.
249

  

5.4.1. Redovisningsanalys 

Redovisningsanalysen syftar till att bedöma hur väl de redovisade siffrorna beskriver 

företagets verkliga prestation och finansiella ställning, samt att justera de poster där det 

finns utrymme för flexibilitet.
250

 Att upprätta en redovisningsanalys är viktigt för att ha en 

god grund vid värderingsförfarande enligt exempelvis den metod som Broström och Öberg 

tillämpar.  

                                                      
244 Nilsson et al (2002). 
245 Landenius och Treffner (1998). 
246 Catasús et al (2008). 
247 Tillväxtverket (2008). 
248 Muntliga källor: Jan Broström, Hans Öberg, Peter Weiderman och Marika Corell.  
249 Se referensramen s. 20 ff.  
250 Nilsson et al (2002). 
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Weiderman anser att redovisningsanalys inte är det mest väsentliga, främst på grund av alla 

möjligheter till redovisningmässiga innovationer på exempelvis avskrivningssidan.
251

 Detta 

överensstämmer med hur teorin beskriver att det i värderingssammanhang går att hantera 

avvikelser som kommer av det redovisningsmässiga tolkningsutrymme som finns genom 

att utgå från kassaflöden istället för redovisat resultat.
252

 Detta eftersom kassaflödes-

redovisning är undantaget från periodiserad redovisning.
253

 

För att kunna genomföra en redovisningsanalys av kommunala förskolor måste kommunen 

transformera förskolans resultaträkning och budget och göra dem jämförbara med den 

redovisningspraxis som tillämpas av privata företag. Detta beskrivs av Altin, Broström och 

Öberg som steg ett i förfarandet.
254

 Vår slutsats är att det underlag som Altin har tagit fram 

för att transformera den kommunala förskolans resultatredovisning och budget (se bilaga 4) 

utgör en bra mall för hur detta kan utföras. När transformering skett bör redovisningen 

justeras om det verkar finns behov av det.  

Det finns väldokumenterad praxis för hur redovisningsanalys skall utföras i befintlig 

litteratur inom området och det är ett etablerat och välkänt förfarande även enligt vår 

empiri. Med detta som bakgrund och med anledning av att vi anser att denna del i 

värderingsförfarandet bör skötas av utomstående värderingsmän, väljer vi att inte ge 

ytterligare rekommendationer vad gäller redovisningsanalys.   

5.4.2. Finansiell analys 

Weiderman och Corell förespråkar värderingsmetoden för att nuvärdesberäkna förväntade 

framtida kassaflöden, vilket även i litteraturen ter sig vara den mest vedertagna metoden för 

att beräkna marknadsvärde.
255

 Respondenterna och flertalet teoretiska värderingsmodeller 

föreslår även en jämförelse av liknande transaktioner för att fastslå värdet, dock bör 

jämförelsen endast utgöra en del av värderingsprocessen.
256

 Hittills finns endast ett fåtal 

förskolor som värderats enligt de nya riktlinjerna vilket innebär en avsaknad av 

transaktioner i någon större utsträckning, vilket medför att jämförande värdering än så 

länge är svår att tillämpa. Dock anser vi det rimligt att anta att det i framtiden kommer att 

finnas bättre förutsättningar för att tillämpa metoden som ett komplement i 

värderingsprocessen.  

Finansiella nyckeltal vad gäller exempelvis avkastning och räntabilitet ingår normalt också 

i en finansiell analys, för att ge en bild av den ekonomiska situationen.
257

 Att detta 

tillämpas bekräftas i våra empiriska undersökningar bl.a. av Broström och Öberg och 

diskuterades även av Weiderman och Corell. Vår empiri är dock samstämmig med 

teoribildningen att denna komponent utgör en relativt liten del i värderingsförfarandet. 
258

 

Med utgångspunkt i teoribildningen och den kunskap vi fått från vår empiriska 

undersökning, bedömer vi att det inom området finansiell analys redan finns relativt väl 

                                                      
251 Muntlig källa: Peter Weiderman. 
252 Artsberg (2005) och Nilsson et al (2002). 
253 Nilsson et al (2002). 
254 Muntliga källor: Jan Broström, Hans Öberg och Gunnel Altin. 
255 Exempelvis Copeland et al (2000), Sevenius (2003) och Nilsson et al (2002).  
256 Exempelvis Sevenius (2003) och Landenius & Treffner (1998).  
257 Sevenius (2003) och Nilsson et al (2002).  
258 Landenius och Treffner (1998) 
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utvecklade metoder. Det finns etablerade, beprövade och tillämpbara modeller för hur 

tillvägagångssättet vid en marknadsvärdering bör se ut. Detta sammantaget med att steget 

enligt vår modell bör utföras av oberoende värderingsmän, medförde att vi valt att istället 

fokusera på den strategiska analysen.   

5.5. Summering av slutsatser 

 Resonemangen kring immateriella tillgångar och dess värden är en relativt ny 

företeelse inom kommunal verksamhet. Behov av synliggörande och konkretisering 

föreligger. Därför presenterar vi en modell som systematiskt visar stegen i 

värderingsprocessen som inkluderar de immateriella tillgångarna: 

 STEG   UTFÖRARE 

 Strategisk analys  Kommunen 

 Kravställning av avtal  Kommunen 

 Nyckeltalsanalys  Kommunen/värderingsexperter 

 Redovisningsanalys  Värderingsexperter 

 Finansiell analys  Värderingsexperter 

 Dessa steg utmynnar i prognoser och utifrån dessa beräknas förskolans absoluta 

 värde av värderingsexperter.  

 Vi drar slutsatsen att kommunen bör ta ansvar för delar av värderingsprocessen då 

de som tidigare huvudman har större insikt i och kunskap om verksamheten än 

värderingsexperterna. Detta motiveras ytterligare av att förskolorna även efter 

avknoppning är skattefinansierade verksamheter och det yttersta kvalitetsansvaret 

vilar på kommunen. För att stärka tillförlitligheten i värderingen bör två av varandra 

oberoende värderingsexperter anlitas. 

 Kommunens strategiska analys innebär att: 

 En frågemall utformas som fångar upp såväl immateriella som materiella 

tillgångar i verksamheten. 

 De erhållna svaren genererar en placering i VPD:n. Beroende på var i VPD:n 

förskolan placerar sig erhålls ett relativt värde.  

 Placeringen i VPD:n kan för överskådlighet summeras i en SWOT-analys där 

de immateriella tillgångarna synliggörs. 

 Vår modell bygger på jämförelse vilket innebär att ju fler gånger den tillämpas 

desto bättre kommer bilden av förskolornas relativa värden att bli. När fler förskolor 

värderas och placeras i VPD:n blir jämförelsegrunden större och mer tillförlitlig.   

 Vår slutsats vad gäller kravställning i avtalet är att en hembudsklausul bör 

inkluderas och kommunen bör ställa konkreta kvalitetskrav vad gäller 

barngruppsstorlek och personaltäthet.  
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 Vad gäller de steg som utförs av externa värderingsexperter är vår slutsats att 

befintligt teoretiskt ramverk och våra empiriska undersökningar påvisar att 

tillräckligt utvecklade metoder redan finns.  
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6. Avslutande diskussion 

Sista kapitlet innehåller en avslutande diskussion kring uppsatsens bidrag. Slutligen ges förslag till 

vidare forskning. 

 
 

Under hösten 2009 fördes en livlig debatt i massmedia med anledning av de stora vinster 

som tagits ut kort tid efter verksamhetsavknoppning. Det har huvudsakligen handlat om 

förskolor och det mest omdiskuterade exemplet var Kulturkrabaten AB där en vinst om 3,2 

miljoner kronor togs ut endast ett år efter övertagandet. Vi anser att detta möjligtvis vore 

acceptabelt om driften av förskolan hade varit utan anmärkning och vinsten kommit av 

exempelvis effektivare utnyttjande av resurser. Men då föräldrar flyttat sina barn från den 

avknoppade verksamheten till kommunal förskoleverksamhet och kritik framförts av 

tillsynen efter granskning, framstår det stora vinstuttaget enbart som orimligt och 

kortsiktigt, alternativt som ett resultat av en felaktig värdering.  

I juni 2008 beslutade stadsledningskontoret i Stockholm att värdering av verksamheter som 

ska avknoppas skall innefatta hela dess värde, men ingen konkret modell för 

värderingsförfarandet framlades. Då vi ansåg att behov förelåg av en värderingsmodell har 

vi formulerat en sådan som vi hoppas skall kunna tillämpas för att spegla en förskolas total 

värde, inkluderande både immateriella och materiella värden.  

Vår strävan har varit att konstruera en tydlig, stegvis process bestående av fem delar: 

strategisk analys, kravställa avtalet, nyckeltalsanalys, redovisningsanalys och finansiell 

analys. Redovisningsanalys och finansiell analys är värderingsförfaranden som är 

etablerade och välfungerande och vi anser att dessa steg i värderingen framledes bör utföras 

av externa experter. Vår rekommendation är att två av varandra oberoende 

värderingsexperter anlitas för att öka tillförlitligheten. Fokus för det normativa syftet i vår 

uppsats har varit den strategiska analysen, att kravställa avtalet och i viss mån 

nyckeltalsanalys. Som presenterats har vi som verktyg för den strategiska analysen tagit 

fram ett värdepositioneringsdiagram (VPD) i vilket förskolorna placeras med hjälp av en 

frågelista, och som med fördel kan summeras i en traditionell SWOT-analys. Förskolor är 

även fortsättningsvis skattefinansierade verksamheter med offentlig reglering, vilket 

motiverar att kommunen eftersträvar en helhetsbild av verksamheten som skall säljas. 

Denna process bidrar även till att ge en bild av förskolans värde relativt till andra förskolor.  

Vår förhoppning är att modellen även skall kunna användas vid avknoppning av andra 

kommunala verksamheter och av andra kommuner, samt ge en god överblick för personal 

som är intresserade av att avknoppa. Under uppsatsarbetets gång har vi upplevt positiv 

respons och stort samhällsekonomiskt engagemang från såväl respondenter som människor 

i vår omgivning. Vi hoppas vår studie bidrar till att åtminstone delvis skingra molnen kring 

avknoppningsproblematiken.  
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 6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi stött på flertalet intressanta områden som vi hade velat 

undersöka vidare, men som vi fått lämna därhän pga. uppsatsens omfång och tidsram.  

Vi föreslår fortsatt forskning inom följande områden:   

 Vidareutveckling av VPD:n rent tekniskt. Användningen av VPD:n skulle behöva 

kompletteras med en utvecklad modell i exempelvis Excel för att automatisera 

placeringen i diagrammet via makron. Dessutom finns behov av att arbeta vidare 

med matrisen för rangordning av de olika parametrarna, exempelvis genom viktade 

värden.
259

  

 Vad gäller kravställning i avtalen vid avknoppning så finns behov av vidare 

forskning. Dels bör det undersökas grundligare vad som utgör kvalitet i 

sammanhanget, hur kvalitet bör mätas och jämföras samt vilka kvalitetsparametrar 

som det konkret är möjligt att kravställa kring. 

 

                                                      

259 Se närmre hänvisningar i Pickton & Wright. 
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7.1. Muntliga källor 

Altin, Gunnel, strateg Skärholmens stadsdelsförvaltning, intervju 2009-10-12. 

Broström, Jan, Advice Management AB, av Handelskammaren förordnad besiktnings- och 

värderingsman, intervju 2009-11-02. 

Elwin, Ingalill, enhetschef för enheten för kvalitetsutveckling, Stockholms stad, 

gruppintervju 2009-10-01. 

Gyllencreutz, Catharina, stadsjurist, telefonintervju 2009-10-16.   

Hanqvist, Karin, socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot och ordförande i 

stadsdelsnämnden i Bromma, telefonintervju 2009-11-16.   

Saldeen, Anna, verksamhetsutvecklare vid enheten för kvalitetsutveckling, Stockholms 

stad, gruppintervju 2009-10-01. Kompletterande telefonintervju 2009-10-16. 

Svensson, Lena, Avdelningen för ekonomi och styrning SKL, telefonintervju 2009-09-24 

samt intervju 2009-10-06. 

Sämå, Lisbeth, verksamhetschef för social omsorg Täby kommun, intervju 2009-10-19. 

Weiderman, Peter, ordförande Atvexa AB som förvärvat Täbypedagogerna september 

2009, intervju 2009-11-09.  

Öberg, Hans, Advice Management AB, av Handelskammaren förordnad besiktnings- och 

värderingsman, intervju 2009-11-02. 
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Bilaga 1 – Intervjuförteckning 

Advice Management AB 

Intervju med Jan Broström och Hans Öberg, av Handelskammaren förordnade besiktnings- 

och värderingsmän. Intervjun genomfördes 10.00–11.45, den 2 november 2009 på Advice 

Managements kontor i Handen. 

Atvexa AB 

Intervju med Peter Weiderman, investerare och ordförande i Atvexa AB som förvärvat en 

del av Täbypedagogerna september 2009. Intervjun genomfördes på World Trade Centre i 

Stockholm där Weiderman har sitt kontor, 12.15–13.45, den 9 november 2009. Lovisa hade 

inte möjlighet att delta i denna intervju. 

Bromma stadsdelsnämnd 

Kort telefonintervju den 16 november 2009 med Karin Hanqvist, socialdemokratisk 

kommunfullmäktigeledamot och ordförande i stadsdelsnämnden i Bromma,   

Ernst & Young 

Intervju med Marika Corell, partner Valuation & Business Modelling, ansvarig för den nya 

marknadsvärderingen av Tibble Fria Gymnasium. Intervjun genomfördes på Ernst & 

Youngs kontor i Stockholm 09.30-10.30, den 17 november 2009. 

SKL, Avdelningen för ekonomi och styrning.  

Intervju med Lena Svensson, handläggare vid avdelningen för ekonomi och styrning, 

09.30–10.45, den 6 oktober 2009. Intervjun utfördes i SKL:s lokaler i Stockholm. 

Kompletterande kontakt via e-post.  

Stockholms stad, juridiska avdelningen  

Kort telefonintervju Catharina Gyllencreutz, stadsjurist, 16 november 2009, samt 

kompletterande kontakt via e-post.  

Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning 

Intervju med Gunnel Altin, strateg Skärholmens stadsdelsförvaltning, 11.00–12.15, den 12 

oktober 2009. Intervjun genomfördes i Skärholmens stadsdelsförvaltnings lokaler i 

Skärholmen. Kompletterande kontakt via e-post.  

Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Enheten för kvalitetsutveckling 

Ingalill Elwin, enhetschef för enheten för kvalitetsutveckling och Anna Saldeen, 

verksamhetsutvecklare vid enheten för kvalitetsutveckling, gruppintervju genomfördes i 

Stockholms stadshus 09.30–11.00, den 1 oktober 2009. Kompletterande intervju per telefon 

med Saldeen, 10.15–10.45, den 16 oktober samt kontakt via e-post.  

Täby kommun 

Intervju med Lisbeth Sämå, verksamhetschef för social omsorg Täby kommun, 13.30–

15.45, den 19 oktober 2009. Intervjun ägde rum i kommunhuset i Täby. Kompletterande 

kontakt via e-post. 
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Bilaga 2 – Organisationsöversikter 

Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förnyelseavdelningen 

 

Figur 8. Stockholms stads organisation, figur hämtad från hemsidan
260

, egen markering. 

 

Figur 9. Stadsledningskontoret och KF/KS kansli, figur hämtad från hemsidan
261

, egen markering. 

                                                      
260 Stockholms stads hemsida/Organisation (2009).  
261 Stockholms stads hemsida/Stadsledningskontoret (2009).  
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SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Figur 10. SKL:s kansliorganisation består av en stabsenhet och åtta avdelningar. Figur hämtad från 

hemsidan
262

, egen markering. 

                                                      
262 SKL:s hemsida/Kansliorganisationen. 
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Stockholms stad, Stadsdelsförvaltningarna, Skärholmen 

 

Figur 11. Stockholms stads stadsdelsförvaltningar, figur hämtad från hemsidan
263

, egen markering. 

 

Figur 12. Stockholms 14 stadsdelsnämnder, figur hämtad från hemsidan
264

, egen markering. 

                                                      
263 Stockholms stads hemsida/Organisation (2009).  
264 Stockholms stads hemsida/Stadsdelsförvaltningar (2009).  
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Figur 13. Skärholmens stadsdelsförvaltning, figur hämtad från hemsidan
265

, egen markering.
 
 

                                                      
265 Stockholms stads hemsida/Skärholmen (2009).  
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 Bilaga 3 – Advice Management analysmodell 
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Förklaring till modellen vi fick ta del av: Mata i första raden in de siffror som kommer från 

den befintliga verksamheten, på rad två matar de in de siffror de tycker är rimliga, som det 

skulle kunna vara. Då får de fram det resultat de anser vara möjligt att uppnå och som utgör 

värdet. Vad gäller förskolor finns på intäktssidan: skolpengen, föräldrarnas betalningar, 

momsersättningar, extra anslag för barn med speciella behov = Omsättningen. 

Kostnadssidan: hyra, leasing av exempelvis IT utrustning, personal, material osv. Mata inte 

in avskrivningar från början. På detta sätt får man fram ett resultat, vilket skall täcka 

räntekostnaderna för lånen. De har normalt sett räknat på en femårig amorteringsperiod, 

vilket innebär att efter fem år är det ren vinst. Under tiden måste investeringar göras för att 

bibehålla eller höja kvalitetsaspekter.  

Versionen ovan är delvis modifierad av oss för att bättre passa in på förskoleverksamhet.  
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Bilaga 4 – Transformering av kommunala förskolors budget – modell från Skärholmen 

 


