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Sammanfattning 
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Titel: Ersättning på likvärdiga villkor – en normativ fallstudie hur Linköpings 
kommun kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala 
och fristående grundskolor 
 
Bakgrund: Kommuner har enligt skollagen skyldighet att ge en fristående skola 
ersättning på likvärdiga villkor som ges till de kommunala skolorna. I Linköpings 
kommun saknas en tydlig fördelningsprincip för kapitalkostnadsersättning för 
inventarier. 
 
Syfte: Att hitta en lösning för hur barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun 
kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala och fristående 
grundskolor på likvärdiga villkor.  
 
Avgränsningar: Uppsatsen avgränsas till att främst hitta en lösning ur barn- och 
ungdomsnämndens perspektiv – att fördela ersättningen så att skollagens krav på 
likvärdiga villkor uppfylls. Vidare avgränsas uppsatsens omfattning till att enbart 
omfatta grundskoleverksamheten.  
 
Metod: Intervjuer har skett med en politiker och två tjänstemän i Linköpings kommun. 
Dessutom har en undersökning skett hur tre andra kommuner hanterar frågeställningen. 
Det empiriska materialet och behandlad teori har analyserats och diskuterats utifrån en 
konceptuell analysmodell. 
 
Resultat, slutsatser: En lämplig sätt att fördela kapitalkostnadsersättning är att använda 
en tvåstegsprissättning, där en rörlig ersättning per elev fördelas för kapitalkostnader för 
löpande återinvesteringar, och en kompletterande ersättning fördelas för kapital-
kostnader för inventarier vid nystart av skola. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är att undersöka hur kommunala och 
fristående skolor använder bidragen de får från kommunen och se om resursfördel-
ningen fungerar som ett enkelt, varaktigt system som ger bra planeringsförutsättningar. 
Det skulle då vara intressant att se om begreppet likvärdiga villkor fortfarande regleras 
på samma sätt i lagstiftningen. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort bakgrund kring diskussionen om likvärdiga 
villkor. Vi kommer sedan att diskutera den problematik som finns kring kommuners 
resursfördelning för kapitalkostnader. Diskussionen leder till syftet med denna 
fallstudie och kapitlet avslutas med avgränsningar, definitioner samt den fortsatta 
dispositionen av fallstudien.  
 

1.1 Bakgrund 

Sedan i början på 1990-talet har fristående skolor haft möjlighet att etablera sig inom 
grundskolans ram. Kommunen har en skyldighet att ge en fristående skola ersättning 
utifrån skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som tillämpas för de 
kommunala skolorna. De fristående skolorna ska alltså ha likvärdiga villkor som de 

kommunala skolorna. I samband med att fristående skolor har etablerats har ett kon-
kurrensförhållande uppstått mellan kommunala och fristående grundskolor. I den 
allmänna debatten finns olika åsikter om det är de kommunala eller de fristående 
skolorna som har bäst ekonomiska förutsättningar. Regeringen har initierat flera under-

sökningar i området, bl a så har Konkurrensrådet (2003) kartlagt hur olika kommuner 
försöker lösa frågan om konkurrensneutralitet mellan kommunala och fristående skolor. 
Fristkommittén (1998, 1999) fick uppdraget att följa och utvärdera kommunernas 
tillämpning av resursfördelningsreglerna. Skollagens uttryck ”efter samma grunder” har 

prövats rättsligt ett flertal gånger, vilket bevittnar om problematiken i frågan.  
 
Även i Linköpings kommun förs diskussionen huruvida ersättningen till de fristående 
skolorna sker på likvärdiga villkor som till de kommunala skolorna. Budgetberedningen 
i Linköpings kommun, som består av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrel-

sens ordförande samt representanter från de politiska partierna, gav våren 2005 utbild-
ningschefen på Kommunledningskontoret Utbildning i uppdrag att göra en genomlys-
ning huruvida kommunen fördelar ersättning på likvärdiga villkor mellan kommunala 
och fristående skolor. Genomlysningen visade att kommunen tillämpar likvärdiga vill-

kor i hög utsträckning. I ett område saknas dock en tydlig fördelningsprincip, och det är 
för ersättningen för kapitalkostnader för inventarier. Kommunledningskontoret Utbild-
ning fick ett fortsatt uppdrag att hitta en modell för hur kapitalkostnadsersättning kan 
fördelas som ger likvärdiga villkor mellan fristående och kommunala skolor.  
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1.2 Problemdiskussion 

I Linköpings kommunala skolor hanteras kapitalkostnaderna av den centrala ledningen. 

De fördelar ersättning till skolorna utifrån deras faktiska kapitalkostnader. Kapital-
kostnaden är kostnaden för att använda kapital och består av avskrivningen och räntan 
(Brorström et al 2005). De kommunala skolorna får inte investera mer än barn- och 
ungdomsnämndens investeringsram tillåter. Nybyggda skolor har högre kapitalkost-

nader än gamla slitna skolor, där återinvesteringar ofta är eftersatta. Kommunens budget 
tillåter inte återinvesteringar i samma takt som de ekonomiska avskrivningarna, men det 
bör finnas en acceptabel standard i skolorna. Kommunens resurser är knappa och en 
avvägning hur medlen ska användas på bästa sätt måste göras. En frågeställning är hur 

kapitalkostnadsersättning kan fördelas på det bästa och mest likvärdiga sättet mellan 
fristående skolor och kommunala skolor. I dagsläget finns det ingen rutin för detta i 
Linköpings kommun.  
 

Kommunens styrformer har utvecklats till följd av ökad konkurrens och ökad valfrihet 
för den enskilde. Kommunens roll blir mer att vara ”katalysatorn” som ska få service-
produktion till stånd via kommunala eller externa utförare genom att fördela resurser. 
(Haglund et al, 1993). För att kommunen ska kunna vara den katalysatorn som fördelar 
kapitalkostnadsersättning för inventarier måste kommunen hitta en fördelningsmodell 

som uppfyller kravet på likvärdiga villkor. Enligt skollagen (9 kap 6 §) har en fristående 
skola rätt till ekonomiskt bidrag av hemkommunen efter samma grunder som tillämpas 
för de kommunala skolorna. Enligt skollagen (9 kap 11 §) har kommunen rätt till insyn i 
verksamheten, och har ingen möjlighet att se vilka faktiska kapitalkostnader som finns i 

den fristående skolan. Kommunen har möjlighet att styra och leda verksamheten i de 
kommunala skolorna, men relationen till de fristående skolorna blir som finansiär. För 
att illustrera problematiken kan ett exempel ges. Om kommunen beslutar att starta en ny 
skola medför det sannolikt högre kostnader för lokaler och inventarier i genomsnitt för 

de kommunala skolorna. Om kommunen använder principen samma ersättning/elev för 
att uppfylla likvärdiga villkor, medför det att även de fristående skolorna får motsvaran-
de högre ersättning som den ökade genomsnittskostnaden i kommunen medför. Total-
kostnaden för kommunen blir alltså både ökade kostnaderna för den nya skolan och 

högre ersättningar till de fristående skolorna. Kan det finnas andra och bättre lösningar 
för att ge fristående skolor ersättning på samma villkor? 
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Lindvall (2001) beskriver vikten av att ekonomistyrningen ska ge förutsättningar för 

långsiktigt planering i verksamheten. Även barn- och ungdomsnämnden i Linköpings 
kommun använde långsiktighet och planeringsredskap som nyckelord när de beslutade 
om nuvarande resursfördelningssystem till grundskolorna. I den fastställda resursför-
delningen saknas principer för fördelning av kapitalkostnader. I kommunens övergri-

pande styrdokument anges att verksamheten ska styras av mål. De kommunala utförarna 
organiseras som resultatenheter och kommunen ska tillämpa ett decentraliserat ansvar 
för verksamhet, ekonomi och personal. Kommunens ambition stämmer överens med 
teorier i ekonomistyrning för att skapa förutsättningar för långsiktig planering. En för-

delningsmodell för kapitalkostnadsersättning för inventarier behöver utformas så att 
skolorna ges möjlighet att långsiktigt kunna planera i vilken omfattning de kan åter-
investera skolbänkar och andra inventarier. Även friskolornas riksförbund, genom Per 
Knutas (2005), efterlyser i en artikel kalkylmodeller där viktiga beståndsdelar är 

enkelhet, varaktighet och konkurrensneutralitet. Per Knutas skriver att ett viktigt mål är 
att skapa bättre planeringsförutsättningar för alla inblandade parter. 
 
Utifrån ovanstående diskussion formulerar vi följande forskningsfråga:  

Hur kan kapitalkostnadsersättning fördelas till kommunala och fristående skolor så att 

det sker på likvärdiga villkor samtidigt som det ger långsiktiga planeringsförutsätt-

ningar för skolorna och möjliggör styrning av kommunala skolor? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att hitta en lösning för hur barn- och ungdomsnämnden i Linköpings 
kommun kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala och 
fristående grundskolor på likvärdiga villkor.  

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att främst hitta en lösning ur barn- och ungdomsnämndens perspek-
tiv – att fördela ersättningen så att skollagens krav på likvärdiga villkor uppfylls. Vi 
kommer att försöka hitta en så bra lösning som möjligt för grundskolorna så att det ska 

fungera som ett planeringsredskap och ge förutsättningar för långsiktighet. Vidare 
avgränsas uppsatsens omfattning till att enbart omfatta grundskoleverksamheten. Mot-
svarande problematik finns även inom förskoleverksamheten i Linköpings kommun. 
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1.5 Definitioner 

En fristående skola är en skola som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska 

personer. Statens skolverk beslutar om tillstånd för fristående skolor att få starta 
skolverksamhet.  
 
Med likvärdiga villkor avser vi skollagens 9 kap § 6, att bidraget till de fristående 

skolorna ska bestämmas efter skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.  

1.6 Uppsatsens disposition 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition  

 
Uppsatsen inleds med deskriptiv del där kommunernas skyldighet att utge ersättning till 
fristående skolor på likvärdiga villkor som till de kommunala skolorna beskrivs. I 

kapitel två beskriver vi den metod som används i uppsatsen. I kapitel tre tar vi upp de 
teorier och modeller som vi grundar våra studier på. En del teori är av beskrivande 
karaktär för att öka förståelsen för ämnet. Efterföljande kapitel behandlar empirisk data 
från våra intervjuer och undersökningar. I kapitel fem analyserar och diskuterar vi 

insamlad data jämfört med teorin med hjälp av vår analysmodell, för att sedan dra 
slutsatser i kapitel sex. Avslutningsvis i kapitel sju reflekterar vi och ger förslag på 
forskning som kan vara intressant att undersöka i framtiden.  
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2. Metod 
Detta kapitel behandlar det metodval vi gjort. Vi redovisar hur vår datainsamling, som 
sker genom intervjuer och undersökningar, har genomförts samt vår litteraturstudie. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring de metodproblem som kan uppstå samt 
fallstudiens generaliserbarhet. Detta görs för att kunna ge läsaren en uppfattning om 
fallstudiens trovärdighet. 
 

2.1 Ämnesval 

Det ämnesval som vi har gjort är ett reellt och specifikt problem i Linköpings kommun, 
som behöver utredas. Det specifika problemet är hur kapitalkostnadsersättning för 
inventarier kan fördelas på likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående skolor.  
En av författarna är anställd vid kommunledningskontoret i Linköpings kommun. Efter-

som författaren är delaktig i budgetberedningens uppdrag till kommunledningskontoret i 
Linköping, att hitta en fördelningsprincip av kapitalkostnadsersättning, ansåg vi detta 
vara en lämplig uppgift att kombinera med en C-uppsats. Detta innebär att en av oss har 
en större förförståelse i ämnet. En fördel med det är att vi har hög kunskap inom områ-
det. En nackdel är att kunskapen kan begränsa nyansering och infallsvinklar på proble-

met. Vi tror att detta balanseras av att den andra författaren inte tidigare är insatt i 
problematiken och kommer från det privata näringslivet, vilket på så sätt kan skapa 
olika perspektiv på problemet. 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Yin (2003) finns det tre olika sätt att tackla ett forskningsproblem. Beskrivande 

undersökningar används ofta inom problemområden som redan är utforskade i en större 
omfattning. Utforskande undersökningar syftar till att formulera hypoteser/antaganden, 

som senare kan bli föremål för prövning/tester. Förklarande undersökningar har som 
syfte att reda ut varför något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Andersen (1998) 
tar upp ytterligare två forskningsansatser. Den diagnostiserade undersökningen innebär 
att man utifrån vissa identifierade symptom föreslår vilka faktorer som producerar dessa 

positiva eller negativa resultat. Den problemlösande/normativa undersökningen går ett 
steg vidare genom att också komma med förslag till lösningar eller hur man ska av-
hjälpa diagnostiserade problem. Andersen (1998) skriver att det handlar om att hitta 
alternativa lösningsförslag utifrån den kunskap som har etablerats för att kunna räkna ut 

vilka lösningsförslag som bäst skulle kunna lösa problemet.  
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Vår undersökning har en problemlösande/normativ ansats. Den syftar till att hitta en 
lösning på ett faktiskt problem i Linköpings kommun. Undersökningen har en positi-
vistisk ansats. Björklund och Paulsson (2003) definierar positivismen som kunskaps-
tillväxt och en kumulativ process, där ny kunskap adderas till gammal kunskap. Genom 

den förvärvade kunskapen får man ett resultat som leder till en objektiv och sann kun-
skap. Vi vill med vår normativa undersökning hitta en lämplig lösning genom att 
objektivt analysera empirin och tidigare kända teorier. Positivismen motsats är 
hermeneutiken, skriver Patel och Davidsson (2003). De beskriver hermeneutik som ett 

vetenskapligt förhållningssätt där man tolkar och försöker förstå det man studerar.  

2.3 Undersökningsmetod 

Andersen (1998) skriver att det finns två huvudsakliga forskningsmetoder för att 

genomföra en undersökning. Med kvalitativ metod skapar man sig djupare förståelse av 
det problem eller specifika ämne som studeras. Syfte är främst att förstå och inte 
förklara. Kvantitativ metod omfattar information som kan mätas eller värderas nume-
riskt. Syftet med kvantitativ metod är främst att orsaksförklara fenomen. Yin (2003) 
beskriver ytterligare en forskningsmetod, fallstudie. Den metoden är att föredra när man 

ska beskriva hur och varför i ett verkligt företag eller organisation. Vidare skriver Yin 
skriver att i en fallstudie undersöks ett fenomen i sin realistiska miljö.  
 
Vi har valt att utföra undersökningen som en fallstudie med normativ karaktär med 

kvalitativa inslag. Vår undersökning är ett fenomen i sin realistiska miljö. Enligt Yin 
(2003) är det när syftesframställningen i undersökningen innehåller frågorna varför, när 
och hur som en fallstudie är att föredra som metod. Yin menar att en fallstudie är lämp-
lig när man vill utveckla relevanta hypoteser och att resultaten mycket väl kan generali-

seras till teoretiska förslag. Vårt syfte i undersökningen innehåller frågan hur och vi vill 
utveckla en fungerande lösning på ett verkligt problem. Vi har valt att använda oss av 
kvalitativ ansats vilket enligt Andersen (1998) innebär att skapa en djupare förståelse av 
det problemkomplex som vi studerar. Vi kommer utifrån den empiri vi samlar in analy-

sera de olika alternativen och försöka identifiera det som vi tycker är mest lämpligt för 
Linköpings kommun.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

Yin (2003) skriver att data till fallstudier kan samlas in från sex källor: dokumentation, 

arkivmateriel/databaser, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer samt 
fysiska artefakter. Vi kommer att använda oss av data från fem av dessa källor. Yin 
(2003) anser att genom principen att använda flera källor till datainsamlingen möjlig-
görs att mer övertygande och korrekta slutsatser kan dras. Ytterligare en fördel med det 

är att en sammanlöpande undersökningslinje utarbetas.  
 
En teknik för att använda flera olika datakällor kallas för triangulering (Yin, 2003). 
Björklund och Paulsson (2003) beskriver metodtriangulering såsom att undersökaren 

använder sig av flera olika metoder för att undersöka en och samma företeelse. På så 
sätt belyses flera olika perspektiv på studieobjektet. Vidare skriver Björklund och 
Paulsson (2003) att datatriangulering innebär att flera olika datakällor används, som t ex 
olika respondenter eller böcker. Vi kommer att använda oss av både metodtriangulering 

och datatriangulering genom att vi dels kommer att använda flera olika metoder och 
dels kommer vi att samla data från flera olika respondenter och källor.  
 

Datainsamling till undersökningar kan ske både genom att samla in sekundärdata, det 
vill säga data som samlats in av andra personer, forskare eller institutioner och primär-

data som forskarna själva samlar in (Andersen, 1998).  

2.4.1 Intervjuer  

Det mesta av våra primärdata kommer att insamlas genom intervjuer. Enligt Yin (2003) 
så är intervjuer ett av de bästa sätten att samla information på. Det finns tre olika 

metoder vid intervjuer. Öppna intervjuer innebär att frågorna är öppna kring både fakta 
och respondentens åsikter. En annan metod är fokuserade intervjuer och är ungefär det 
samma som öppna intervjuer, men intervjuaren följer oftast ett färdigställt frågeformulär 
och intervjun är oftast kortare. En tredje metod är strukturerade frågor och kan liknas 

vid undersökningar. En sådan undersökning kan utformas som en del av en fallstudie. 
(Yin, 2003) 
 
Vi kommer att intervjua ordföranden i barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kom-

mun och två tjänstemän på kommunledningskontoret, utbildningschefen i kommunen 
och ekonomen i Linköpings kommunala skolors ledning. Andersen (1998) skriver att 
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när man studerar organisationer är det som regel nödvändigt att tala med ledande per-

soner. Dessa personer är ledande och utgör nyckelpersoner i vår studie anser vi. Den 
intervjumetod vi kommer att använda är fokuserade intervjuer och intervjuerna kommer 
att ske på kommunledningskontoret i Linköping. Vi kommer att ställa samman ett fråge-
formulär som bas till våra intervjuer. Frågeformuläret redovisas i bilaga 1. Frågeställ-

ningarna kommer att vara öppna i syfte att få en så bra konversation som möjligt. Vid 
genomförandet av våra intervjuer kommer vi att använda bandinspelning, vilket gör att 
vi kan ha kvar informationen i sin ursprungsform efter genomförandet. Ur intervjuerna 
hoppas vi kunna få kunskap om i vilken omfattning styrningen bör ske, vilka förut-

sättningar skolorna bör ha för att kunna planera långsiktigt samt vilken innebörd 
likvärdiga villkor kan ha.  

2.4.2 Undersökning  

För att stärka upp empirin kommer en utforskande undersökning till tre andra kommu-

ner att genomföras om hur de hanterar frågeställningen. På detta sätt anser vi att vi får 
data från flera olika källor, enligt den princip som Yin (2003) förespråkar. Rosengren 
och Arvidsson (2002) skriver att i utforskande ansatser bör man välja enheter som är 
informationsrika och som har mycket att bidra med. Vi har valt ut tre av sju kommuner 

som ingår i ett nätverk tillsammans med Linköpings kommun. De kommuner som valts 
är Eskilstuna, Norrköping och Västerås, eftersom vi vet att de tillämpar liknande resurs-
fördelningssystem som Linköpings kommun, men skiljer sig lite åt i organisations-
strukturen. Den etablerade kontakten som finns bör ge bra förutsättningar att få svar. Vi 

kommer att ställa samman ett frågeformulär motsvarande det som används vid de 
fokuserade intervjuerna. Frågeformuläret, som redovisas i bilaga 2, kommer att skickas 
med e-post till de valda kommunerna, efter att vi har frågat kommunerna om de vill 
delta i undersökningen. I undersökningen kommer frågor att ställas hur kommunerna 
hanterar kapitalkostnadsersättning till grundskolorna, om det sker på likvärdiga villkor 

mellan kommunala och fristående skolor samt huruvida det finns fördelnings- eller 
beräkningsmodeller framtagna. 

2.4.3 Övriga datakällor  

De data som vi hämtar från källan dokumentation, som utgör sekundärdata, kommer att 

bestå av Linköpings kommuns styrnings- och beslutshandlingar. Genom dessa doku-
ment kommer data att insamlas hur styrningen sker i kommunen samt hur gällande 
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resursfördelningssystem fungerar. För att vårt syfte, att hitta en lösning hur kommunen 

kan fördela kapitalkostnadsersättning, ska kunna lösas anser vi det viktigt att fastställa 
hur ekonomi- och verksamhetsstyrningen sker i kommunen. Vi kommer även att använ-
da oss av data från källorna direkta observationer eller deltagande observationer. Detta 
sker helt naturligt eftersom en av författarna arbetar på kommunledningskontoret, och 

deltar på så sätt dagligen i organisationen. De delar av empirin som berör Linköpings 
kommun och saknar källhänvisning har således hämtats genom egen erfarenhet och 
kunskap.  

2.4.4 Studier av litteratur och andra rapporter 

Litteratur kallas här all form av skrivet material. Den information som fås från litteratur-
studier är sk sekundärdata, dvs uppgifterna har oftast tagits fram i annat syfte än det 
som föreligger för den aktuella undersökningen. (Björklund och Paulsson, 2003).  
 

För att få mer kunskap i ämnet samt att få en uppfattning om den problematik som 
existerar inom området, började vi med att söka litteratur. Litteraturunderlaget hämtades 
från Linköping och Växjö universitets biblioteksdatabaser samt LIBRIS men också 
genom sökningar på Internet. Vid sökningen användes ord som t ex ekonomistyrning, 

friskolor, resursfördelning, transfer pricing, education och public sector management för 
att försöka hitta intressant litteratur och publikationer. De hemsidor som användes var 
bl a Sveriges Kommuner och Landsting och Statens offentliga utredningar. Vi hittade 
flera rapporter från tidigare undersökningar som har gjorts i ämnet, initierade av bl a 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.  

2.5 Analysmetod 

Yin (2003) skriver att analysen i en fallstudie består av att pröva, kategorisera, testa 
eller på annat sätt kombinera både kvantitativa och kvalitativa bevis mot studiens syfte. 

Varje fallstudie bör sträva efter att ha en generell strategi för analys genom att prioritera 
vad som ska analyseras och hur. Vidare beskriver Yin fem tekniker för att analysera 
fallstudier: mönsterpassning, förklaringsmodeller, tidsserie-analyser, logiska modeller 
och cross-case synteser. Vid mönsterpassning jämförs det empiriskt baserade mönstret 

med de förutsagda. Avbildningen kan ske både teoretiskt och sakligt.  
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Vi kommer att dela upp vårt datamaterial i kategorierna styrning, likvärdiga villkor samt 

långsiktig planering för att få en bra struktur på vårt material. Utifrån teorierna om 
internprissättning kommer vi att analysera hur olika fördelningsmodeller för kapital-
kostnadsersättning passar vårt syfte. Detta kommer vi att göra genom att använda 
nedanstående konceptuella analysmodell. I den ligger styrningen som bakgrund för 

fördelningsprincipen då den utgör en utgångspunkt för den senare. Lagstiftningen ligger 
som bakgrund till likvärdiga villkor då lagstiftningens krav om ersättning på likvärdiga 
villkor ska uppfyllas. Styrningen och därmed fördelningsprincipen ska bygga på 
gällande lagstiftning. Fördelningsprincipen ska samtidigt ge långsiktiga planeringsförut-

sättningar för skolorna. Pilarna illustrerar att fördelningsprincipen ska uppfylla villkoren 
med likvärdiga villkor och förutsättningar för långsiktig planering. Fördelnings-
modellerna kommer att diskuteras och analysera i analyskapitlet hur väl de överens-
stämmer med kraven i vår analysmodell. Vår analysmetod anser vi stämmer bra överens 

med tekniken med mönsterpassning, som Yin (2003) anger.  

 
 
Figur 2. Vår konceptuella analysmodell.  

2.6 Metodproblem  

2.6.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet innehåller två andra begrepp. Med giltighet menas hur väl de teoretiska och 
empiriska begreppen stämmer överens. Med relevans menas hur relevanta de valda 

empiriska begreppen och variablerna är för problemställningen. (Andersen, 1998). 
 
Fallstudier är ofta kritiserade för subjektiv bedömning när man samlar in data. Yin 
(2003) beskriver fyra tester som kan göras för att säkerställa kvaliteten i undersök-

ningen: Den konstruktiva validiteten kan säkerställas genom att hitta välgrundade och 
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giltiga sätt att mäta det koncept som studeras. Den interna validiteten kan öka genom att 

det insamlade materialet används på ett bra sätt samt att man har ett kritiskt förhåll-
ningssätt så inga felaktiga slutsatser dras. Extern validitet är om fallstudiens slutsats kan 
användas mer generellt på andra fall utöver det som har undersökts. Det handlar om att 
så bra som möjligt beskriva och analysera sin fallstudie och genom avbildningslogik på 

andra domäner testa undersökningens resultat. Reliabilitet definieras som frånvaro av 
slumpmässiga mätfel. Om man följer anvisningar som gjorts i en fallstudie ska man 
kunna komma fram till samma resultat som i den ursprungliga fallstudien. (Yin, 2003). 
 

Vår konstruktiva validitet kommer vi att säkerställa genom att använda oss av många 
olika datakällor. Genom denna datatriangulering får vi en sammanlöpande undersök-
ningslinje där flera perspektiv på våra insamlade data ges. Vi har utifrån vårt syfte med 
undersökningen tagit fram en konceptuell analysmodell som vi kommer att använda till 

mönsterpassning och som avbildningslogik. Vi kommer på så sätt att objektivt analysera 
flera tänkbara lösningar och motstridiga förklaringar i vår undersökning, och jämförel-
ser kommer att göras med andra kommuner. Vår analysmetod anser vi därför stärker 
både undersökningens interna och externa validitet. För att säkerställa reliabiliteten 

kommer vi att be de intervjuade i Linköpings kommun att korrekturläsa och granska de 
sammanställda intervjuerna så inga missförstånd uppkommer. Vi kommer även att 
dokumentera allt vårt material i en pärm och i en databas, så att den lätt kan följas.  

2.6.2 Problem med vår metod 

En nackdel med intervjuer som Rosengren och Arvidsson (2002) beskriver är inter-
vjuareffekten. Genom ömsesidiga och förstärkande förväntningar på motpartens 
beteende och reaktioner kan intervjuare och intervjuad åstadkomma att svaren vid 
intervjun, eller delar av den, blir snedvridna. Vid en kvalitativ forskning saknar 
begreppet intervjuareffekt sin mening eftersom ambitionen är att tolka intervjun (Patel 

och Davidsson, 2003). I våra intervjuer anser vi att det inte är någon större risk för inter-
vjuareffekt eftersom intervjupersonerna är välutbildade och kunniga i sin roll vilket vi 
tror medför att de kommer att svara sakligt på frågorna. 
 

De finns mätfel som kan uppkomma och som visar hur pass väl datainsamlingsmetoden 
har fungerat. Ett av dessa är instrumentfel. Med instrumentfel menas att de frågor som 
har ställts i intervjun har varit oklara eller otydliga. (Eriksson och Wiederheim-Paul, 
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1991). För att undvika detta har vi låtit några personer inom Linköpings kommun 

granska frågorna innan vi genomförde intervjuerna.  

2.7 Undersökningens generaliserbarhet 

Att fallstudien kan användas generellt är inte en självklarhet utan här måste teorin 

tillämpas på flera fall för att kunna säga till vilken grad den kan användas generellt, 
skriver Yin (2003). Enligt Andersen (1998) verkar det förnuftigt att ju fler fall vi under-
söker desto mer generaliserbar är kunskapen.  
 

Vi anser att vår frågeställning bör kunna generaliseras till samma eller liknande pro-
blemställningar, och tror att våra slutsatser bör kunna användas även i andra kommuner 
med liknande verksamhet och organisation. Detta till följd av att vi har intervjuat ett 
flertal kommuner i Sverige och även intervjuat tjänstemän och politiker inom kommu-

nen vilket sammanfattningsvis borde ge en bred och generell bild av problemet och hur 
det kan lösas.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas teorier kring styrning och internprissättning som är aktuella 
för att lösa vår forskningsfråga samt teori av beskrivande karaktär för att öka för-
ståelsen för hur kommunal verksamhet fungerar. Vidare redogör vi för den lagstiftning 
som kan kopplas till vår fallstudie. Slutligen redogör vi för vad tidigare undersökningar 
i ämnet har kommit fram till. 
 

3.1 Kommunal verksamhet 

3.1.1 Den kommunala särarten 

Syftet med kommunal service är förklaringen till den offentliga/kommunala särarten, 

skriver Sanderberg och Sturesson (1996). I kommunallagen anges att målet med 
kommunal verksamhet är att tillhandahålla service till kommuninnevånarna i vissa 
gemensamma angelägenheter. I kommunal verksamhet är målet att få bra service till 
kommuninnevånarna, vilket finansieras med skatter och avgifter. I privat verksamhet är 

målet att gå med vinst, och medlet för detta är verksamheten. 
 
 Kommunal verksamhet Privat näringsverksamhet 
Mål Verksamheten 

Prestationer och effekter 
Kommunallagen 

Pengar 
Avkastning i kronor 
Aktiebolagslagen 

Medel Pengar 
Skatter och avgifter 

Verksamhet 

 
Figur 3. Mål och medel i kommunal resp privat verksamhet. Källa: Sanderberg och Sturesson (1996) 
 
Andra särskilda betydelser för den kommunala särarten är att kommunen inte får 
bedriva verksamhet i vinstsyfte, utan det är självkostnadsprincipen som gäller. En 
kommun kan inte heller upphöra att existera eller gå i konkurs. Kommunens tillgångar 

är av publik karaktär, samt styrelseskicket bygger på den representativa demokratins 
principer. (Sanderberg och Sturesson, 1996). 

3.1.2 Organisation 

Under början av 1990-talet genomförde ett stort antal kommuner genomgripande orga-

nisationsförändringar till följd av 1991 års kommunallag. Många kommuner började 
med intern entreprenadverksamhet. I en organisationsmodell som innehåller sådan 
verksamhet delas den kommunala förvaltningen i en beställare- och en utförardel. 
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Avsikten var att separera politik och förvaltning i högre grad än tidigare. Beställaren 

lägger ut beställningar på marknaden, där kommunens egen utförarorganisation får vara 
med och konkurrera på i princip samma villkor. Under senare tid har dock flera kom-
muner övergett denna typ av organisation. Ett skäl är att styrningen har visat sig bli 
komplicerad. Ett annat skäl är att kommunerna inte heller har lyckats ”marknads-

anpassa” styrningen som organisationsmodellen förutsätter. (Brorström et al, 2005). 

3.2 Styrfilosofi 

3.2.1 Vilka effekter ska styrningen ge? 

Ekonomistyrningens primära uppgift går ut på att stödja och utföra en strategi. Ett 
centralt syfte med ekonomistyrning är att det så långt som möjligt ska säkra en hög nivå 

av målkongruens, där agerandet som medarbetarna är ledda att ta överensstämmer med 
vad som är bäst för dem själva även är bäst för organisationen. Ett annat syfte med 
ekonomistyrningen är att det ska klargöra ansvarsfördelningen. (Anthony och 
Govindarajan, 2003). Lindvall (2001) skriver att i den moderna verksamhetsstyrningen 

finns inte en lösning på alla problem, utan flera olika styrverktyg behöver användas, 
men endast en genomtänkt styrfilosofi ska finnas. Genom att använda flera verktyg 
skapas enkelhet och förenklingar. Vidare skriver Lindvall att ledningens uppgift är att 
reducera begränsningarna och utveckla möjligheterna. Ledningen bör eftersträva en 
utvidgning av ansvar och helhetsperspektiv. Lindvall menar att styrningen behöver bli 

mer framtidsorienterad. Tagesson (2002) menar att genom att göra jämförelser med 
andra kan man få en referenspunkt för att bedöma effektivitet, ställa upp mål för verk-
samheten och utöva ekonomisk styrning. Jämförbar redovisning är då en viktig förut-
sättning i kommunal verksamhet. Men för att detta ska fungera menar Tagesson att 

tydliga grupper av intressenter deltar i normgivning och reglering av redovisningen. 
Brorström och Pettersson (2006) skriver att styrning och fördelning av resurser ska utgå 
från kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.  

3.2.2 Målstyrning 

En definition av målstyrning är ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett 
samordnat sätt för att uppnå vissa fastställda mål. Mål identifieras olika beroende på 
vilken organisation som avses och vilket syfte den har. (Karlsson, 1998). Enligt 
Brorström et al (2005) är det viktigt att målen är klart och konkret formulerade så att 
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man via dem kan styra och påverka utvecklingen i verksamheten. Enligt Karlsson 

(1998) är det viktigt att verksamheten vet vad som menas med målstyrning och att de 
mål som är satta verkligen når ut till samtliga i verksamheten. Bergman och Klefsjö 
(2001) skriver att det är viktigt att någon har ansvar för målen och att tillräckliga 
resurser avsatts. Lindvall (2001) skriver att målstyrningen ibland kritiseras för svårig-

heten att sammanfatta komplicerade verksamheter i ett fåtal mål. Frenckner (1989) 
menar att i kommunala verksamheter är inte begrepp som räntabilitet och lönsamhet 
något relevant mått på effektivitet. Där är istället mål och måluppfyllelse relevanta mått. 
Strävan blir att vid givna resurser uppnås högsta möjliga mängd eller kvalitet av presta-

tioner av visst slag, menar Frenckner.  

3.2.3 Politisk styrning 

Kommunens gemensamma angelägenheter ska styras av folket via politiskt valda 
representanter. Den politiska styrningen måste syfta till att tala om för de som produ-

cerar vilka resurser som finns tillgängliga och vilka resultat som ska uppnås. Kommun-
fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och där måste frågor av principiell 
beskaffenhet avgöras, som t ex att fördela resurser till olika nämnder och verksamheter. 
Nämnderna ska sköta sina verksamheter enligt de mål och riktlinjer som kommunfull-

mäktige har fastställt. (Sanderberg och Sturesson, 1996) 

3.3 Styrmedel 

3.3.1 Ansvarsfördelning  

Med decentralisering menas att föra ut ansvar och befogenheter för verksamhet och 
ekonomi från central nivå till en lägre organisatorisk nivå. Det utgör en strategi för 
styrning och motiverar till att ha en god ekonomi. (Brorström et al, 2005) 

 
Enligt Anthony och Govindarajan (2003) kallas en ansvarsenhet för resultatenhet när 
den har ansvaret för verksamhetens intäkter och kostnader, och den finansiella 
prestationen mäts i vinst. Brorström et al (2005) menar att företagsekonomins ”profit 

centers” inte är jämförbara med resultatenheter inom kommunal förvaltning. De 
begränsas bl a av att priset bestäms av andra än enheten själv, köparna utgörs av 
bestämda målgrupper samt att säljaren måste sälja.  
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3.3.2 Kapitalkostnader  

Svenska Kommunförbundet (2000) skriver att kapitalkostnader kan ses som ett av flera 
styrmedel för att skapa en ökad kostnadsmedvetenhet och en effektiv kapitalanvänd-

ning. Brorström et al (2005) skriver att kapitalkostnaden är kostnaden för att använda 
kapital och består av avskrivningen och räntan. Kapitalkostnadens storlek beror på 
investeringsutgiften, räntesatsen och den ekonomiska livslängden. Tagesson (2002) 
skriver att i kommuner måste räntesatsen vara förenlig med självkostnadsprincipen, och 

bör därför inte vara högre än vad som motsvarar kostnaden för kommunens egen upp-
låning. Svenska Kommunförbundet (2000) skriver att deras rekommendation av intern-
räntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansierings-
kostnaden för investeringar i en kommun. Tagesson (2002) beskriver också hur ändrad 

räntenivå påverkar kapitalkostnaden. Sänkt räntenivå ger lägre kostnader och höjd 
räntenivå ger högre kostnader. 
 
Brorström et al (2005) beskriver tre vanliga beräkningsmetoder för kapitalkostnader. I 

N-metoden (nominella metoden) beräknas avskrivningar på anskaffningsvärdet (grund-
investering dividerad med ekonomisk livslängd). Nominell räntesats, som baseras på 
bokfört restvärde, används. N-metoden ger högre kapitalkostnader i början av livs-
längden. R-metoden (reala metoden) beräknar avskrivningarna på nuanskaffningsvärdet 

och real räntesats används som beräknas på bruksvärdet. Kapitalkostnadernas fördel-
ning över tiden blir med R-metoden jämnare än med N-metoden. Den sista metoden 
som Brorström et al beskriver är S-metoden (standardmetoden). I den kombineras N- 
och R-metoderna genom på så sätt att avskrivningarna baseras på nuanskaffningsvärdet 
och nominell ränta beräknas på bokfört värde.  

 
Frenckner (1985) skriver att för många kommunala verksamheter regleras metoderna 
för att behandla kapitalkostnader delvis i anvisningar från myndigheter och i lagstift-
ning, vilka innebär ett krav på självkostnadsprincipen. Yard (2001) skriver att det är 

vanligt att man använder schabloner när man avbildar värdeminskningsmönster med 
avskrivningsmönster. Tagesson (2006) menar att normgivarens krav på avskrivnings-
metoden ska återspegla hur tillgångens värde successivt förbrukas, de ska ge en rätt-
visande bild. Tagesson (2003) skriver att inom VA-branschen är det vanligt att avskriv-

ningstiderna är kortare än den ekonomiska livslängden. Alltför korta avskrivningstider, 
menar Tagesson, är tveksamt ur likställighetsprincipen. Med likställighetsprincipen 
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menas att alla kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 

finns sakliga skäl för något annat (Tagesson, 1997). Om variationen av avskrivnings-
tider är stor, utan att faktiska skäl föreligger, försvåras möjligheten att jämföra olika 
verksamheter och därmed följa upp effektivitet och resursanvändning. För att få en 
bättre harmonisering i redovisningen kan rekommendationer i redovisningen ges, menar 

Tagesson (2003).  
 
Holmudd (2005) har studerat kapitalkostnader för inventarier inom Linköpings kom-
munala skolor. Det är väsentliga skillnader mellan de andelar de tio olika geografiska 

områdena inom Linköpings kommunala skolor får av medlen för kapitalkostnader. De 
områden som har fått högst ersättning har större andel ny- och tillbyggnad inom 
området, vilka har medfört ett behov av större investeringar och därmed högre kapital-
kostnader.  

3.3.3 Budget och resursfördelning 

Styrning i kommuner och landsting sker ofta genom budgetprocessen. Eftersom 
kommunen till övervägande delen saknar en marknad som kan tillåtas styra resurs-
fördelningen har budgeten fått överta den rollen. Att styra genom att tilldela en 

verksamhet resurser och ange vilka behov som skall tillgodoses har en lång tradition. 
Den resursorienterade modellen, som kallas rambudgetering, innebär att den totala 
resursramen tilldelas de olika nämnderna, som förväntas anpassa sina behov efter 
tilldelad ram och därmed kommer ekonomin och inte behoven i fokus. En annan form 

av resursfördelning, som kallas prestationsbudgetering, innebär att verksamhets-
enheterna, som t ex daghem, erhåller ersättning per prestation. Genom att relatera 
intäkterna till prestationer erhålls en styrmodell där det inte är ekonomin som står i 
fokus utan snarare prestationer och produktivitet. (Brorström et al, 2005). 
 

När den kommunala produktionen utsätts för konkurrens måste den styras på i princip 
samma sätt som entreprenören. Detta har lett till en systematisk produktivitetsmätning 
som t ex kostnad per vårdtimme eller kostnad per elev, skriver Haglund et al (1993). De 
illustrerar resursfördelningen i en kommunal organisation som tillämpar beställar/ 

utförarmodellen enligt följande:  
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Figur 4. Resursfördelning i kommunal organisation. Källa: Haglund et al (1993).  

3.4 Internprissättning  

Ett internpris är det pris för varor eller tjänster, som produceras inom en ansvarsenhet, 

och som transporteras till en annan ansvarsenhet. Målsättningen med internpriser är att 
det bör hjälpa till att mäta den ekonomiska prestationen hos resultatenheter, systemet 
ska vara enkelt att förstå och lätt att administrera. (Anthony och Govindarajan, 2003). 
Cassel och McCormack (1987) anser att ett effektivt internprissättningssystem bör 
erbjuda chefer information som påverkar dem till beslut som gagnar hela företaget. 

Enligt Broström et al (2005) är internprissättning en nödvändighet när det finns ett för-
hållande mellan interna köp och försäljningar och därmed måste olika modeller och 
metoder för dessa utvecklas. Författarna skriver vidare att detta kan bidra till både 
effektivisering och utveckling men det kan också skapa en del problem. Ett problem är 

självfallet vilket pris som ska tillämpas. Det är önskvärt att prissättningen inte överdrivs 
och att modellen och metodiken hålls enkel. Frenckner (1989) anser att en skillnad kan 
göras mellan en mer affärsmässig interndebitering för utförda tjänster och en schablon-
mässig internfördelning, som då antas motsvara kostnaderna för gjorda tjänster i 

allmänhet. I många fall kan en blandning av fasta och rörliga interndebiteringar vara 
aktuell, där delar av beloppen kan bestämmas vid årliga budgetförhandlingar. Keating 
och Gates (2002) beskriver att ett internpris som är rörligt i förhållande till arbets-
mängden kan vara dysfunktionellt. Detta beror på att kostnaderna å andra sidan inte 

uppstår i förhållande till de antal arbetsenheter som produceras, bl a beroende på att 
många kostnader är fasta.  

Kommunfullmäktige 

Beställarnämnd 

Egen regi produktion Entreprenör 

Anslag 

Ersättning  
resurser 

Ersättning  
resurser 
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3.4.1 Marknadsprissättning 

Marknadspris är enligt Anthony och Govindarajan (2003) det mest ideala internpriset 
man kan välja, men för att det ska bli verklighet krävs att det finns frihet att välja och att 

det existerar ett marknadspris. Saknas ett marknadspris, menar de, kan jämförelser göras 
med t ex publicerade marknadspriser, budgivning, den externa marknaden eller liknande 
produkter. Eccles (1983) menar att marknadspriser gör att det blir tydligt vad de interna 
prestationerna står i förhållande till de externa prestationerna. Vidare skriver han att i 

konkurrerande företag används marknadspriset för att välja leverantörer och kunder och 
för att värdera det interna utbytet och för att mäta affärsenheternas prestationer.  

3.4.2 Kostnadsbaserad prissättning 

Denna metod kan användas när det inte finns konkurrerande priser. Prissättningen 

består av att identifiera kostnaderna och kalkylera ett vinstpåslag. Vanligtvis använder 
man sig av standardpriser som bas eftersom det aktuella utfallspriset kan innehålla 
ineffektivitet bestående av differenser som man inte vill ska läggas på priset. Används 
standardpriser krävs ett incitament för att hålla standardkostnaden nere och förbättra 

standarden. Ett vanligt sätt att beräkna ett vinstpåslag är att använda en procentsats av 
kostnaden för produkten/tjänsten alternativt av investeringen. (Anthony och 
Govindarajan, 2003). 

3.4.3 Tvåstegsprissättning 

Ett sätt enligt Anthony och Govindarajan (2003) att hantera internpris är att införa två 
debiteringar. Först ett pris för varje såld enhet som är lika stor som den rörliga standard-
kostnaden för produktionen. Sedan ett periodiskt pris som är lika med de fasta kostna-
derna som kan härledas till den köpande enheten. En eller båda ska innehålla ev vinst-
marginal. Syftet med denna metod är att ge ett planeringsunderlag till enheten samt att 

fördela vinsten eller de kostnader som uppkommit på ett rättvist sätt. Det finns flera 
varianter av denna internprismetod för att internprissättningen ska bli så flexibel som 
möjligt. En variant som Samuelsson (2004) beskriver, är när internprissättning sker i 
flera steg, t ex en klumpsumma för fasta kostnader hos leverantören debiteras periodvis 

och en rörlig, volymberoende avgift i samband med leverans. Cassel och McCormack 
(1987) beskriver att användandet av tvåstegsprissättning erbjuder verksamheten ekono-
misk information som är nödvändig för denna verksamhet att agera som en resultatenhet 
och möjliggör för de högre cheferna att mäta deras prestation på ett tillfredsställande 
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sätt. Hufnagel och Birnberg (1989) beskriver att tvåstegsprissättning gör så att interna 

konflikter om orättvisa undviks genom att den tydliggör på vilka grunder internpriset är 
framräknat.  

3.4.4 Prissättning med vinstdelning 

Prissättning med vinstdelning är ytterligare en metod som kan användas för intern pris-

sättning. Den fungerar enligt följande: Produkten överförs till försäljningsavdelningen 
till en rörlig standardkostnad. När produkten eller tjänsten är såld delar enheterna på 
överskottet, vilket innebär att man tar försäljningspriset minus rörliga kostnaderna för 
att producera och sälja produkten eller tjänsten. (Anthony och Govindarajan, 2003). 

3.5 Lagstiftning  

3.5.1 Skollagen  

Enligt skollagen (9 kap 6 §) har en fristående skola rätt till ekonomiskt bidrag av hem-
kommunen. Kommunen har en skyldighet att ge en fristående skola ersättning utifrån 
skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som tillämpas för de kommu-

nala skolorna. Konkurrensrådet (2003) skriver att kommunen skall beakta den fristående 
skolans samlade kostnader utifrån skolans åtaganden och elevernas behov. Lagen inne-
bär således likvärdiga villkor och ger möjlighet att ta hänsyn till elevernas särskilda 
behov.  
Enligt skollagen (3 kap, 2 och 13 §§) skall kommunen tillse att skolpliktiga barn upp till 

16 år fullgör sin skolgång.  

3.5.2 Kommunallagen  

Den kommunala självkostnadsprincipen regleras i 8 kapitlet 3b §: ”Kommuner och 
landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.” I 8:e 

kapitlet 3c § står vidare: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 
tillhandahåller (självkostnaden).”  
 

För kommuner regleras kravet på målstyrning av verksamhet i kommunallagens 8:e 
kapitel 5 §: ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning.”  
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3.5.4 Kommunal redovisningslag  

I den kommunala redovisningslagens 4 § går att läsa: ”Anläggningstillgångar med 
begränsad livslängd skall skrivas av systematiskt över denna livslängd.” Brorström et al 

(2001) skriver att någon given metod för avskrivning inte har lagts fast i lagen, utan att 
metoderna för avskrivning får läggas fast genom rekommendationer och praxis.  

3.6 Tidigare undersökningar inom området 

3.6.1 Likvärdiga villkor 

En svårighet som Fristkommittén (1999) beskriver är innebörden av skollagens begrepp 

”efter samma grunder” och ”skolans åtagande”. Tveksamheter uppstår när det gäller att 
avgöra om en fristående skola har gjort ett sådant åtagande som berättigar till extra 
bidrag. Den fristående skolan kan ha ”åtagit” sig betydande insatser som kanske inte 
alls hade medfört extra tilldelning till en kommunal skola, om eleven hade gått där. 

Frågeställningen blir om den fristående skolan ska genomföra viss verksamhet utifrån 
kommunens begäran eller om den fristående skolan själv kan bestämma sina egna 
åtaganden och i efterhand begära extra resurser från kommunen. Fristkommittén 
föreslår att vissa grundläggande begrepp som insyn och skolans åtagande tydligare 
definieras. Fristkommittén (1999) skriver också att de inte har kunnat finna något 

system för bidrag till de fristående skolornas lokalkostnader, som uppfyller skollagens 
krav på likvärdiga villkor. Skolverket (2006) skriver i en delrapport till regeringen om 
prövning och bidrag för fristående skolor, att en stor problematik finns kring bidrags-
reglerna och beräkningarna av kommunernas ersättningar till fristående skolor. 

Begreppen ”på samma grunder”, ”skolans åtagande” och ”elevens behov” i skollagen 
bedöms svåra att tolka och tillämpa eftersom det inte tydligt framgår vad som avses 
med dessa begrepp. I skolverkets uppdrag ingår att föreslå förändringar i regelverket.  
 

Konkurrensrådet (2003) har undersökt konkurrensneutraliteten mellan kommunala och 
fristående grundskolor. De skriver att när det gäller överskott och underskott i budgeten 
från föregående år kan man utläsa en snedvridning. Kommunala grundskolor behöver 
inte ta med sig underskott från föregående år in i det nya budgetåret men denna fördel 

har inte fristående grundskolor. Andersson (2002) skriver att konkurrensen mellan 
elever och föräldrars intresse mellan kommunala eller friståendes skolor påminner om 
konkurrensen på en marknad. Skillnaden, menar Andersson, är att skolorna i allmänhet 
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inte sätter priset, utan att betalningen sker i form av en skolpeng vars värde bestäms av 

andra än ”köpare” (elever/föräldrar) och ”säljare” (skolor).  

3.6.2 Långsiktig planering 

Fristkommittén (1998, 1999) skriver att de flesta kommunerna har resurssystem med 
någon typ av grundersättning samt olika tilläggsbidrag. Många friskolor anser dock att 

kommunens bidragsmodell inte är möjlig att förstå. Fristkommittén menar att den 
fristående skolan måste få insyn hur bidraget beräknas för att kunna göra en preliminär 
uppskattning av bidraget för kommande år. Sveriges Kommuner och Landsting (2005) 
skriver i en rapport att alltfler kommuner avsätter en ekonomisk buffert för att våga 

planera långsiktigt. Dessa buffertar kan vara det avgörande beslutet att våga ha ett 
långsiktigt fokus och göra prioriteringar. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från vår datainsamling. Inledningsvis beskrivs 
valda delar av Linköpings kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrning. Sedan kommer 
intervjuer av tjänstemän och politiker inom Linköpings kommun samt en undersökning 
till tre andra kommuner i Sverige att presenteras. 
 

4.1 Linköpings kommun 

4.1.1 Organisation och styrning 

I handlingsplanen för god ekonomisk hushållning (2000) beskrivs de övergripande styr-
principer som gäller i kommunen. Styrning av ekonomi och verksamhet baseras på fem 
huvudprinciper: lagar, mål, resurser, kunskap och gott omdöme. Verksamheten ska 

styras av mål för inriktning av verksamheten. Målen ska integreras i budgetarbetet och i 
övrig planering. De anslagsfinansierade nämnderna erhåller genom kommunfullmäk-
tiges budgetbeslut, ett nettobelopp för den löpande verksamheten. Samtliga nämnder 
ska upprätta en internbudget med beaktande av fullmäktiges beslut om inriktning och 

omfattning av verksamhet. För investeringar erhåller nämnderna ett årligt investerings-
utrymme i form av investeringsram. Nämnderna ska ha en aktuell långsiktig planering 
för utveckling och förändring av kommunens verksamhet, och dessa långsiktiga planer 
bör utgöra underlag för nämndens resp enhetens budgetplanering. Vidare framgår i 

handlingsplanen att kommunen resultatenheter skall ha ett decentraliserat ansvar för 
verksamhet, ekonomi och personal.  

4.1.2 Styrning av grundskoleverksamheten  

Barn- och ungdomsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för grundskole-
verksamheten i Linköpings kommun. Nämnden beslutar, utifrån ramtilldelning från 

kommunfullmäktige, vilka ersättningsnivåer som ska betalas ut till skolorna. Nämnden 
ansvarar för verksamheten i de kommunala skolorna. Motsvarande ansvar för de fri-
stående skolorna har inte barn- och ungdomsnämnden, utan kommunen har endast insyn 
i friskolornas verksamhet. Det är skolverket som bedriver tillsyn i skolorna. Barn- och 

ungdomsnämnden beslutar om nybyggnad respektive nedläggning av kommunala 
skolor. De kan på så sätt styra och ta ansvar över de kostnader som t ex en nybyggd 
skola medför, både lokalkostnader och den kapitalkostnad som uppstår vid anskaffning 
av inventarier.  
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4.1.3 Hantering av kapitalkostnader 

Linköpings kommunala skolor får särskilda medel för att finansiera kapitalkostnader för 
inventarier såsom skolbänkar etc. Till de fristående skolorna är motsvarande ersättning 

inbakad i den generella ersättningen. För de kommunala skolorna utbetalas ersättningen 
för kapitalkostnader från barn- och ungdomsnämnden till den centrala ledningen för 
Linköpings kommunala skolor. De fördelar sedan ut ersättningen till skolorna utifrån 
deras kapitalkostnader i den omfattning medlen räcker. Nybyggda skolor har ofta högre 

kapitalkostnader än gamla slitna skolor, där återinvesteringar ofta är eftersatta. De 
kommunala skolorna får inte investera mer än barn- och ungdomsnämndens investe-
ringsram tillåter. Varken investeringsramen eller budgeten tillåter återinvesteringar i 
samma takt som de ekonomiska avskrivningarna.  

 
Linköpings kommun använder den nominella metoden för att beräkna avskrivningar 
och internränta. Kommunen följer Sveriges Kommuner och Landstings (2000 resp 
2004) förslag och rekommendationer när det gäller avskrivningstider och intern-

räntesatser. Av rekommendationen framgår att t ex att skolbänkar, gymnastikredskap 
och porslin har en avskrivningstid på 5 år medan symaskiner och inredningsartiklar 
(bord, gardiner och hyllor) har en avskrivningstid på 10 år. En fråga som Kommun-
ledningskontoret Ekonomi och finans har diskuterat är huruvida de rekommenderade 

avskrivningstiderna motsvarar den faktiska livslängden. En förfrågan till några andra 
kommuner har visat att många större kommuner tillämpar en avskrivningstid på 10 år 
för skolinventarier. Kommunledningskontoret Ekonomi och finans anser att det kan 
finnas skäl även för Linköpings kommun att överväga en längre avskrivningstid då detta 
bättre svarar mot den faktiska livslängden. 

4.1.4 Övrig resursfördelning till grundskolorna 

Barn- och ungdomsnämnden fastställde år 2004 ett nytt resursfördelningssystem inom 
skola och barnomsorg. Syftet med resursfördelningssystemet var att det skulle vara 
rättvist, överskådligt, planeringsredskap, långsiktigt samt stödja önskad utveckling. Det 

består av fyra huvuddelar: basersättning, resurser för barn i behov av särskilt stöd, hand-
ledningsresurser samt resurser för särskilda förutsättningar. I beslutet framkommer att 
kapitalkostnadsersättning kommer att fastställas i ett senare skede. Basersättningen 
utges med samma belopp per elev i respektive årskurs. Ersättning för särskilda förut-

sättningar och barn i behov av särskilt stöd utges efter behoven men på likvärdiga 
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villkor. Lokalersättning per elev utges till fristående skolor beräknat på en genomsnittlig 

kostnad för kommunens skolor per elev. Friskolorna får dock ej högre ersättning än 
deras faktiska lokalkostnad. 

4.2 Intervjuer med politiker och tjänstemän i Linköpings kommun 

4.2.1 Intervju med ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 

Birgitta Ståhl Öckinger är ordförande i barn- och ungdomsnämnden sedan år 2001. 

Birgitta Ståhl Öckinger är även 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt ledamot 
i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott. 

Styrning 

Ståhl Öckinger säger att diskussionen kring styrning mest berört eleversättningen per 
elev och lokalkostnadsersättning. Kapitalkostnaderna har inte varit så diskuterade i 
detalj men när det gäller styrning av ersättning för nyproduktion har nämnden utökat 
ersättningen för kapitalkostnaderna och utgett lite extra medel. Ståhl Öckinger anser att 

det saknas en diskussion om hur man fördelar pengar till investeringar, vilket innebär att 
det inte finns någon direkt styrning eller uppföljning på investeringar och återinveste-
ringar. Ett alternativ, anser Ståhl Öckinger, är då att man har en grundersättning per 
elev, den så kallade elevpengen, och sedan har man vid sidan av en pott som man kallar 

kapitalersättningar. Då skulle skolorna själva kunna styra sina återinvesteringar, menar 
hon. Då läggs automatiskt hela ansvaret ut på skolorna och de får planera sina åter-
investeringar av inventarier.  

Likvärdiga villkor  

Ståhl Öckinger tycker att lika villkor är att man skapar lika förutsättningar ur ett elev-
perspektiv. Hon menar att det kan vara svårt att jämföra kommunala grundskolor med 
fristående grundskolor eftersom det finns fristående skolor som har stora börsnoterade 

aktiebolag bakom sig och dessa företag är naturligtvis med och betalar en del. Ståhl 
Öckinger tycker frågan om likvärdiga villkor är för snäv i sammanhanget och svår att 
svara på dels ur ett rent ekonomiskt perspektiv och dels ur ett kapitalkostnadsperspektiv. 
Vidare säger Ståhl Öckinger:  

”Lika villkor för mig är att skapa lika förutsättningar ur ett elevperspektiv och 
det gör att vi också fördelar pengar olika.”  
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Det finns en grundersättning, och sen fördelar nämnden även ersättning för särskilda 

förutsättningar som fördelas ut med hjälp av ett par kriterier hos eleverna; invandrarbak-
grund och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Detta gör, säger Ståhl Öckinger, att vissa 
skolor får en större ersättning och friskolor i allmänhet inte får någonting alls. Birgitta 
tycker att med hjälp av ovan nämnda två kriterier för fördelning kan man styra ersätt-

ningen till skolorna och därmed fördela ersättningen likvärdigt.  

Långsiktig planering 

Ståhl Öckinger berättar att vid införandet av resursfördelningssystemet så handlade det 

mycket om att få ett system som var accepterat och som alla kände till och så man visste 
vilka förutsättningar man hade. Vissa rektorer menar att det har varit svårt att bedöma 
från år till år vilket elevunderlag man har och vilken ersättning för särskilda förutsätt-
ningar skolorna får från år till år. Modellen är långsiktig. Om man ser det ur ett elev-

perspektiv så ger nuvarande styrning förutsättning för långsiktig planering men man 
måste inom Linköpings kommunala skolor kunna göra resursomfördelning vid behov. 
På samma sätt måste inventarier såsom bänkar och dylikt kunna flyttas om vid behov, 
vilket görs idag. När skolor idag läggs ner så fördelas resurserna om ut till annan 

befintlig verksamhet. En tvådelad ersättning som består av en rörlig del (som följer med 
eleven) och en fast del (som stannar kvar i skolan) låter som en god tanke, tycker Ståhl 
Öckinger. 

4.2.2 Intervju med utbildningschefen  

Agneta Sandén är utbildningschef i Linköpings kommun sedan år 2003. Sandén har ett 
övergripande ansvar för all utbildningsverksamhet i kommunen, från förskoleverksam-
het till kommunal vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Sandén ingår även i en 
referensgrupp i Skolverkets pågående utredning (som sker på uppdrag av regeringen) 

om prövning och bidrag för fristående skolor. 

Styrning 

Sandén anser inte att nuvarande fördelning av kapitalkostnadsersättning till de kommu-

nala skolorna fungerar som en styrning. Hon anser att nämnden generellt inte ska vara 
inne i någon direktstyrning, men anser däremot att det oerhört viktigt att nämnden vet 
om, accepterar och på något sätt har fastställt på vilka villkor som medlen fördelas. 
Sandén menar att när nämnden ger uppdraget till skolorna, det är ett nationellt uppdrag 
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och det är en professionell grupp som tar emot, så vet man vad man ska göra för att 

omsätta det i läroplan och verksamhet för barn och ungdomar. Sandén menar att: 
”Nämnden ska styra på så sätt att man ska vara en garant för att det är 
likvärdiga villkor, på så sätt ska det finnas en politisk styrning.” 

 
En kommun måste kunna ha en ambition att starta en ny verksamhet och bygga en ny 
skola utan att det blir ytterligare kostnader att betala ut till fristående skolor. Det menar 

Sandén ligger inom lagrummet för likvärdiga villkor. En utvecklingskostnad måste man 
kunna se som någonting för sig. Sandén anser att det är viktigt med tydlighet i systemet: 

”Det idealiska vore ju att nämnden hade den typen av medel hos sig för att 
kunna klara omställningar, både utveckling och ibland avveckling, och att det 
inte var i den del av pengen som gick ut till skolorna. Då skulle man, om man 
skulle vilja kalla det, kunna vara en del av en myndighetskostnad, eller 
ansvarskostnad, den som kommunen har för att kunna ta emot alla elever.” 

 
Skulle då inte en fristående skola kunna erbjuda sig att bygga ut sina lokaler för att 
kunna ta emot fler elever, undrar vi, och på så sätt underlätta kommunens skolplikts-
ansvar? Sandén anser att det är intressant som idé. Den fristående skolan måste då 

ansluta sig den politiska processen och lägga fram sitt förslag till nämnden och redovisa 
sina behov, och kan då få ett ja eller nej av nämnden. Sandén poängterar att kommunen 
har alltid en särskild skyldighet att kunna ta emot alla elever, men att man i en dialog 
mellan den fristående skolan och kommunen skulle kunna hitta lämpliga lösningar. 

Sandén berättar även om ett pågående rättsfall i en kommun. Där har en fristående 
gymnasieskola erbjudit utökat program för eleverna och sedan återkommit till kommu-
nen och begärt extra ersättning för detta. Friskolan menar att de har ett åtagande mot 
eleverna. Men kommunen säger att de eleverna som går på motsvarande program inom 
kommunen har inte utökat program, så det betalar de inte extra för. Sandén anser att 

detta blir helt orimligt, en kommunal skola skulle aldrig få extra tilldelning för sådana 
egna beslut som inte nämnden har gett i uppdrag. Sandén anser att om fristående skola 
ska få ersättning för ett extra åtagande behöver en överenskommelse ske med kommu-
nen innan. Vid senare samtal med Sandén berättar hon att rätten nu har prövat ärendet 

och domslut har fallit till den fristående skolans fördel. 

Likvärdiga villkor 

Sandén konstaterar att kommunen har en skyldighet att se till att det finns en skola för 
alla barn i rimlig närhet. Det ansvaret har bara kommunen, inte de fristående skolorna, 
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och innebär att det inte helt går att jämställa villkoren för de kommunala och fristående 

skolorna. Skolpliktsansvaret medför vissa merkostnader för kommunen, som exem-
pelvis myndighetsfunktioner som ser till att det är rättssäkert för barn att gå i skolan.  
 
Innebörden av begreppet lika villkor definierar Sandén så här: 

”Lika villkor innebär att eleverna som går i de här skolorna får likvärdiga 
förutsättningar. Vi fördelar alltså pengar på ett sådant sätt att om Kalle går där 
och Eva går där ska de ha samma möjlighet att få en god utbildning. Det ska 
vara, tycker jag, kommunens ledstjärna. Däremot är det inte samma sak som att 
man får precis samma peng, därför att lagen ställer högre krav på de 
kommunala skolorna.”  
 

Sandén tycker inte att det är några stora skillnader i pengen mellan kommunala och 
fristående skolor i Linköpings kommun, och tror inte heller de fristående skolorna 

upplever det så. Sandén tänker i första hand på elevperspektivet, pengarna ska arbeta 
gentemot eleven. Vi försöker agera likvärdigt mot de kommunala och fristående 
skolorna, säger Sandén.  
 

En komplikation när det gäller likvärdiga villkor, menar Sandén, är det som kallas fria 
nyttigheter. I Linköping t ex har kommunstyrelsen satsat särskilt på, och finansierat, 
ledarutveckling för alla chefer i kommunen, och detta finansieras direkt av kommun-
styrelsen. Det trassliga är, menar Sandén, att kommunstyrelsen vill göra sin insats som 

arbetsgivare och skulle inte drömma om att ge pengar till fristående skolor. Det här blir 
en fri nyttighet för de kommunala skolorna. 
 

För att kunna skapa en tydlighet i hur kommunen uppfyller kravet om likvärdiga villkor 
tycker Sandén: 

”Om man ska bli framgångsrik med detta med att upprätthålla likvärdiga villkor 
till de fristående skolorna och de egna kommunala skolorna, så kräver det några 
saker. Och det ena är ett tydligt resursfördelningssystem, som är öppet och 
genomskinligt och man vet vilka pengar man fördelar och man vet varför. Och 
det är inte samma sak som att det är samma summa, exakt samma summa, det 
kan det inte vara. Men dom summor som kan vara samma, ska vara det. Och då 
är det liksom avvikelserna man i så fall måste modellera.” 

Långsiktig planering 

Sandén anser att nuvarande resursfördelningssystem (förutom kapitalkostnadsersätt-

ning) med en tydlig elevpeng, ger goda förutsättningar för planering om man använder 
instrumentet rätt i organisationen. Rektorerna kan med kännedom om elevförändringar 
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och eleversättningar beräkna vilken ersättning de får av nämnden för kommande år. 

Utifrån det kan de planera sin verksamhet på skolan.  
 
Ett resursfördelningssystem av kapitalkostnader som ger bra planeringsförutsättningarna 
för både kommunala och fristående skolor bör vara förutsägbart, anser Sandén. Man ska 

förstå sambanden mellan en kostnad och den egna situationen. Ett sätt är att man lägger 
in det i resursfördelningssystemet och att den är tydligt urskiljbar. Ett annat sätt är att 
när man obestridligen har mycket högre kapitalkostnader, så gör man det också tydligt. 
Sandén menar att det kanske går att schablonisera ersättningen, och att under en viss 

period vid en nystartad verksamhet utges en särskild tilldelning. Sandén menar:  
”Jag tror att det handlar om enkla system, förutsägbart, att jag vet att händer 
det här så jag de här villkoren.” 

 
En möjlighet som Sandén ser att fördela kapitalkostnadsersättning vid nystart av 
kommunal eller fristående skola är att ge skolan en startkostnad, eller en utvecklings-

kostnad om skolan redan finns. Detta bör tillämpas både till kommunala och fristående 
skolor, trots att friskolan inte har samma ansvar som kommunen. Samma ansvar för att 
ha inventarier och utrustning i skolan gäller ju. Detta behöver då ske med öppenhet och 
tydlighet och med vilken period detta avser. ”Startkostnad är ett sådant här enkelt 

begrepp som jag tror folk förstår sig på” säger Sandén. Nämnden skulle behöva reser-
vera medel för detta och inte fördela ut precis alla sina medel. 

4.2.3 Intervju med ekonom i Linköpings kommunala skolor 

Michael Andersson är ekonom i Linköpings kommunala skolors (LKS) ledning sedan 

1985. LKS består av 11 geografiska områden för barnomsorg och grundskola, 4 gym-
nasieenheter samt en ledningsorganisation på kommunledningskontoret. Anderssons 
uppdrag består bl a i att samordna ekonomiarbetet inom LKS samt att övergripande 
sammanställa LKS totala ekonomi. 

Styrning 

Andersson anser att nuvarande fördelning av kapitalkostnadsersättning till de kommu-
nala skolorna inte upplevs som en styrning. Han menar att i dagsläget finns ingen styr-

ning i investeringsförfarandet. Nämnden tar inte upp några ärenden om investerings-
beslut, endast vid nyproduktion och ombyggnader. Andersson anser att det inte heller 
bör finnas en direktstyrning av nämnden för de löpande återinvesteringarna. Tjänste-
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männen på LKS bör samla in investeringsbehovet hos de kommunala skolorna. Detta 

behov behöver stämmas av mot nämndens investeringsram. Problemet, menar 
Andersson, är att det finns en investeringsram och ett annat beslut för nyinvesteringar. 
Kapitalkostnaderna måste matchas mot de pengar som finns, hänsyn måste tas till både 
återinvesteringar samt nyinvesteringar.  

 
Skulle man kunna tänka sig att ha två olika ersättningar, undrar vi, en ersättning som 
riktas mot ny- och ombyggnation och en ersättning för återinvesteringar, som är elev-
baserat? Då kan förutsättningar ges för att planera mer långsiktigt och om politiska 

beslut tas om att bygga ny skola så måste också förutsättningar ges för det. Andersson 
tar upp frågan om de kostnaderna ska redovisas ute i verksamheten eller centralt. 
Andersson anser att det kunde vara möjligt att nämnden tar ansvar för kostnaderna för 
ny- och ombyggnation direkt och att det inte syns i verksamhetens delar. De fristående 

skolorna skulle efter beslut i nämnden enligt samma grunder kunna få motsvarande 
ersättning utbetald i stället, menar Andersson. Skulle då den delen för återanskaffning 
av inventarier särskiljas i resursfördelningen till skolorna eller ska den ingå i den stora 
elevpengen? Andersson tycker att den behöver tydliggöras:  

”Faran med om man har det i elevpengen, så kan det bli så att när tiderna är 
kärva så struntar man i att investera och använder dessa pengar till annat i 
verksamheten, t ex personal. Och när man sedan måste investera finns inget 
utrymme kvar för detta för pengarna har använts till annat. Detta talar för att 
man bör ha det så man kan se att det är ersättningar för olika saker. En styrning 
uppifrån vad pengarna används till skulle vara ett stöd för verksamheten.” 

Likvärdiga villkor 

För Andersson innebär likvärdiga villkor att man ska få samma nivå på resurser oavsett 
om man är en kommunal eller fristående skola. Det kan finnas olikheter i systemet som 

gör att man kan modellera den ersättningen, som exempelvis momskompensationen. 
”Andemeningen är annars att man ska ha lika peng för samma saker” anser han. 
Andersson tycker att det öppna ersättningssystemet som kommunen har tillmötesgår 
och underlättar kravet på likvärdiga villkor. Det gör det möjligt för utomstående att 

kontrollera.  

Långsiktig planering 

Andersson tycker att den långsiktiga planeringen fungerar dåligt idag. Verksamheterna 

känner sig osäkra om investeringarna kommer att godkännas, det måste finnas tillräck-
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ligt med investeringsutrymme kvar i nämndens investeringsram. Andersson menar att 

om nämnden ger ett visst belopp för kapitalkostnad så måste det finnas möjlighet att 
investera för detta också. En mer långsiktig plan än vad som finns idag vore bra. Ett för-
slag, säger Andersson, kan vara att man bara avropar från den ram som man blivit till-
delad och att nämnden kollar om det finns utrymme kvar. Ingen styrning skulle då före-

komma vad som ska investeras utan bara att det finns utrymme inom ramen. Andersson 
anser att planeringen skulle kunna bli mycket bättre och kunna decentraliseras mer:  

”Det är egentligen hit man vill komma, lite mer målstyrning och decentralise-
ring av ansvaret.” 
 

Den resursfördelning som finns för övriga ersättningar tycker Andersson fungerar bra. I 
stora drag har man ett bra verktyg, man vet hur många elever och barn man har och kan 
till detta koppla en ersättning och kan då planera i god tid. 

4.3 Undersökning hur andra kommuner hanterar kapitalkostnader 

4.3.1 Eskilstuna kommun 

Styrning 

Alla kapitalkostnader hanteras för närvarande på central nivå, berättar Jukka Taipale, 
som är ekonomichef inom barn- och utbildningsförvaltningen. Nya regler är på gång 
som innebär att investeringsanslaget ska fördelas till verksamheterna via ett system som 
baseras på nyanskaffningsvärdet på inventarier och ska fördelas ut per elev i skolan. 

Taipale berättar att kvaliteten på skolmöbler och andra inventarier varierar mycket. 
Därför ska en del av det nya investeringsanslaget reserveras för att utjämna kvalitets-
skillnader mellan verksamheterna under perioden 2006-2008. Därefter måste även 
fortsättningsvis en del av investeringsramen reserveras för nya verksamheter som 
behöver utrustas med inventarier inom nämndens ansvarsområde. Politiken styr genom 

att bestämma budgetramen och fördelningen per verksamhetsområde. Uppföljningen är 
i dagsläget nästan obefintlig, berättar Taipale. 

Likvärdiga villkor 

Fristående skolor får en ersättning per elev för kapitalkostnader. Ersättningen beräknas 
genom att dela de centrala kapitalkostnaderna för grundskolan med antal elever i de 
kommunala skolorna. Detta bör ge lika villkor mellan fristående och kommunala skolor, 
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anser Taipale. Kapitalkostnaderna tas centralt även vid ny- eller ombyggnationer. 

Samma regler gäller för friskolor. 

Långsiktig planering 

Det system som börjar gälla för skolmöbler from 2006 kommer att ge enheterna möjlig-

heter till långsiktig planering, anser Taipale. Framåt ska alla inventarier behandlas på 
samma sätt som skolmöbler och en generell avskrivningstid på 10 år bedöms vara 
lämplig. På några års sikt ska kapitalkostnaderna föras ut på enheterna. Det ger större 
ansvar för enheterna och förmodligen även mer ekonomiska beslut vid inventarie-

anskaffning. 

4.3.2 Norrköpings kommun 

Styrning 

Barn- och ungdomsnämnden erhåller en investeringsbudget från kommunfullmäktige, 
berättar Annica Ljusberg, ekonom på utbildningskontoret. Barn- och ungdomsnämnden 

beslutar om investeringar över 300 tkr. Investeringar understigande 300 tkr beslutas av 
förvaltningschefen enligt delegation. Kapitalkostnaderna bokförs ute på skolenheterna. 
De får full kostnadstäckning för sina kapitalkostnader av nämnden. Detta gäller även 
vid ny- och ombyggnader. Kan denna hantering vara kostnadsdrivande för nämnden? 

Ljusberg menar att inköpsbenägenheten möjligtvis skulle kunna minska för de kommu-
nala skolorna om de skulle finansiera kapitalkostnaden inom ersättningsbeloppet per 
elev. Syftet med att bokföra kapitalkostnaden på respektive grundskola är att man ändå 
ska kunna se vad det kostar kommunen. Bokförs det centralt har man ingen uppfattning 

om kostnadsbilden. Nuvarande rutin kräver dock viss administration, men Ljusberg tror 
att nuvarande modell har ett pedagogiskt syfte. Avsättning med ett schablonbelopp per 
elev kan också vara kostnadsdrivande, anser Ljusberg. 

Likvärdiga villkor 

Ersättningsnivån/elev för kommunala grundskolor är reducerad för kapitalkostnaderna. 
De fristående grundskolorna får en högre ersättningsnivå/elev som inkluderar kapital-
kostnadsersättning. På så sätt sker ersättning på likvärdiga villkor enligt skollagen, 

berättar Ljusberg. 
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Långsiktig planering 

I dagsläget används investeringsmedlen i första hand till inköp av inventarier i samband 
med nystart av förskolor och vid ny- och ombyggnation av grundskolor. Det innebär att 
nuvarande investeringsutrymme begränsar en långsiktig planering för löpande åter-

investeringar, anser Ljusberg.  

4.3.3 Västerås stad 

Styrning 

Västerås fördelar inga speciella medel för att täcka kapitalkostnader, berättar Helena 
Larsson, stabsekonom på barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens stab. 

Kapitalkostnaderna hanteras på respektive skola och ersättningen ingår i det ordinarie 
resursfördelningssystemet. Genom att ha en helt decentraliserad finansiering så finns det 
i dagsläget ingen central styrning. 

Likvärdiga villkor 

Eftersom samma grundersättningsmodell används och inga speciella medel tillförs så 
lever man upp till skollagens krav om ersättning på likvärdiga villkor, bedömer Larsson. 
Larsson menar att Västerås har en ganska tuff modell som slår hårt vid omfattande 

investeringsbehov. Modellen missgynnar inte fristående skolor. De har egentligen ett 
större utrymme för ekonomisk planering över tid. Möjligheterna för de kommunala 
skolorna att spara via resultatöverföring är mer oklar. För en fristående skola kan det 
vara enklare om man inom den skolans koncern tillämpar ett utjämningssystem som 

innebär att skolan inte belastas fullt ut inom 5 år med hela kapitalkostnaden. Den fri-
stående skolan har också möjlighet att utjämna över tid med hjälp av resultathantering. 

Långsiktig planering 

Löpande återanskaffning måste ske kontinuerligt och då blir det ungefär samma kostnad 
per år, menar Larsson. Det som kan vara ett problem är vid nystart och/eller omfattande 
ombyggnad. Avskrivningstiden på 5 år tillämpas och kan innebära fem tunga år.  
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi våra empiriska data och behandlad teori. Vi 
använder oss av vår analysmodell, som baseras på uppsatsens syfte, och som ska hjälpa 
oss att besvara uppsatsen forskningsfråga. 
 

5.1 Tillämpning av analysmodell 

Vår analys kommer att baseras på den konceptuella analysmodellen som presenterades i 
metodkapitlet. Efter insamlad teori och empiri ser vi ett behov av att utveckla vår 
analysmodell med de förutsättningar som fördelningsprincipen ska uppfylla.  
 

 
 
Figur 5. Vår utvecklade konceptuella analysmodell 
 

Analysen kommer att genomföras på så sätt att vi först analyserar och diskuterar insam-
lad empiri och behandlad teori under respektive kategori styrning, likvärdiga villkor och 
långsiktig planering. Därefter kommer vi att analysera hur olika fördelningsmodeller för 
kapitalkostnadsersättning (som baseras på olika internprissättningsmodeller) uppfyller 

kriterierna för likvärdiga villkor och förutsättningar för långsiktig planering enligt 
analysmodellen. På så sätt hoppas vi kunna svara på vårt syfte hur Linköpings kommun 
kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala och fristående 
grundskolor på likvärdiga villkor. 
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5.2 Styrning 

Linköpings kommun styr verksamheten bl a genom att upprätta inriktningsmål, vilket är 

i linje med lagstiftningen kring god ekonomisk hushållning. Ett styrmedel som används 
i Linköping är budgeten. Budgeten fungerar som resursfördelare till verksamheterna 
efter prestation (antalet elever) och utförarna får anpassa sin verksamhet till fördelade 
resurser. Brorström et al (2005) menar att det ger fokus på prestationer och produktivi-

tet, och samma uppfattning tolkar vi att respondenterna har. Kommunen tillämpar ett 
decentraliserat ansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Det anser vi är helt 
nödvändigt i en kommun. Respondenterna i kommunen tycker att planeringen och 
återanskaffning av investeringar bör vara decentraliserade till skolorna. Enligt 

Brorström et al (2005) är decentralisering en strategi för styrning och motiverar till en 
god ekonomi.  
 
Brorström et al (2005) skriver att målen ska vara klart och konkret formulerade så att 

man via dem kan styra och påverka utvecklingen i verksamheten, men Lindvall (2001) 
menar att komplicerade verksamheter kan vara svåra att sammanfatta i ett fåtal mål. Vi 
anser att det inte är möjligt med målstyrning på en sådan detaljnivå som inventarier. 
Någon sådan detaljstyrning finns inte heller i kommunen. Respondenterna anser inte att 
barn- och ungdomsnämnden ska tillämpa direktstyrning hur skolorna ska hantera 

återinvesteringar av inventarier. Däremot finns det en styrning, menar respondenterna, 
när det gäller större investeringar vid ny- och tillbyggnation. Vi tycker inte heller att 
barn- och ungdomsnämnden ska styra hur skolorna ska hantera sina återinvesteringar, 
utan det bör rymmas i det decentraliserade ansvaret hos de kommunala skolorna. En 

sådan detaljstyrning skulle inte främja den utvidgning av ansvar och helhetsperspektiv 
som Lindvall (2001) menar är viktigt. Däremot anser vi att det bör finnas en styrning 
vid inventarieanskaffning vid ny- och tillbyggnation. Vi tycker att utbildningschefen 
uttrycker det bra när hon beskriver att nämnden ger ett uppdrag (att bedriva skol-

verksamhet) till skolorna och att det är en professionell grupp som tar emot uppdraget 
och omsätter det till verksamhet. Det är precis som Frenckner (1989) skriver, strävan 
blir att vid givna resurser uppnå högsta möjliga kvalitet. Utbildningschefen framhåller 
att ett mer övergripande perspektiv för styrningen finns. Detta bör främja målkongruen-

sen i organisationen, vilket Anthony och Gorvindarajan (2003) menar är ett centralt 
syfte med ekonomistyrningen. För de fristående skolorna finns det ingen möjlighet till 
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styrning hur de använder resurserna. Skolverkets rätt till tillsyn borde säkerställa att 

resurserna används på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Kommunens styrprincip är att nämnderna ska en långsiktig planering för utveckling och 
förändring av kommunens verksamhet, och dessa planer bör ingå i budgetplaneringen. 

För kunna planera långsiktigt menar vi att barn- och ungdomsnämnden måste kunna 
styra och besluta över sådana förändringar som en ny- och tillbyggnad av lokaler med-
för. Då följer en indirekt styrning att införskaffa inventarier till lokalerna. Utbildnings-
chefen anser att det då skulle vara möjligt att fördela en ”startkostnad” för de högre 

kostnaderna som det medför i det inledande skedet, som t ex ökade kapitalkostnader. 
Skolorna får då ett åtagande och bör ges ekonomiska förutsättningarna för att klara en 
ökad kapitalkostnad, och som Bergman och Klefsjö (2001) skriver måste tillräckliga 
resurser avsättas. Sanderberg och Sturesson (1996) menar att den politiska styrningen 

måste syfta till att tala om för de som producerar vilka resultat som ska uppnås.  
 
I Västerås finns ingen styrning från nämnden och finansieringen av inventarier är helt 
decentraliserad. Ett problem med det, som de beskriver, är att det kan innebära tunga år 

ekonomiskt vid nystart och/eller omfattande ombyggnad av skolor. En konsekvens av 
detta blir, som vi ser det, är att det blir mindre pengar kvar till annan verksamhet när 
kapitalkostnaderna tar en större andel av resurserna. I Eskilstuna finns det en tydlig 
styrning genom fördelningen av investeringsutrymmet. Styrningen är så tydlig att de 

även försöker utjämna kvalitetsskillnader, och fördelar på så sätt medel på två olika sätt. 
Här tycker vi att de lyckas kombinera olika styrverktyg, precis som Lindvall (2001) 
förespråkar. Kommunen har lyckats tydliggöra på vilka grunder kapitalkostnadsersätt-
ning fördelas, vilket ger enkelhet och tydlighet i styrningen. 

5.3 Likvärdiga villkor 

I de tidigare undersökningarna som har gjorts i ämnet om likvärdiga villkor framkom-
mer att det inte är helt enkelt att tolka lagstiftarens mening. Fristkommittén (1999) 
skriver att innebörden av begreppet ”skolans åtagande” är svårttolkat, det som en fri-

stående skola anser ha ”åtagit” sig som extra insats kanske inte alls hade medfört extra 
tilldelning till en kommunal skola, om eleven hade gått där. Det sista rättsfallet om 
utökat program är ett exempel på detta. Vi anser att det inte är rimligt att en fristående 
skola kan påta sig ett eget åtagande, som sedan ska finansieras med kommunens gemen-
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samma medel. Motsvarande kan inte en kommunal skola göra, vilket vi anser inte ger 

likvärdiga villkor för de kommunala skolorna. Skolverket har med anledning av otydlig-
heten fått ett uppdrag av regeringen om prövning och bidrag för fristående skolor. 
Utbildningschefen har den uppfattningen att om en fristående skola ska få ersättning för 
ett extra åtagande behöver de ha kommit överens om det med kommunen innan. Vi 

anser att en fördelningsprincip för kapitalkostnadsersättning måste vara tydlig, enkel 
och bygga på objektivitet, så att den inte möjliggör olika tolkningar av begreppen 
skolans åtagande och elevens behov. Respondenterna framhåller tydligt att de anser att 
likvärdiga villkor inte behöver vara samma sak som lika ersättning. Tvärtom menar de 

att likvärdiga villkor ska ses ur ett elevperspektiv - att eleverna ska på likvärdiga villkor, 
oavsett vilken skola de går i, ska ha samma möjligheter. Kommunens skolpliktsansvar, 
möjligheten till momsavdrag, fria nyttigheter samt elevernas förutsättningar att lyckas i 
skolan är exempel på olika villkor som resursfördelningen behöver ta hänsyn till, vilket 

framkommer i vår empiri. Respondenterna anser att genom att ha ett öppet och genom-
lysbart resursfördelningssystem så kan kommunen tillmötesgå och underlätta kravet på 
likvärdiga villkor, vilket är något vi instämmer i. 
 

I undersökningen hur andra kommuner hanterar likvärdigheten till fristående skolor för 
kapitalkostnadsersättning framkommer att de överlag utger samma snittersättning som 
till de kommunala skolorna. För den löpande återinvesteringen anser vi det är ett bra 
ersättningssystem. Elevens behov och skolans åtagande enligt skollagen borde vara 

ganska lika oavsett skola när det gäller inventarier. Däremot anser vi att om kommunens 
genomsnittskostnad för kapitalkostnader ökar till följd av ny- och tillbyggnader, och om 
kommunen då höjer snittersättningen till de fristående skolorna, ger det inte likvärdiga 
villkor, så länge inte skolorna kan återinvestera i samma takt som avskrivningarna. Vi 
menar att vid nybyggnation av skolor blir kapitalkostnaderna högre än vid ett stabilt och 

äldre skolbestånd i kommunen. Den fristående skolan har möjlighet att fylla sin organi-
sation med önskat elevantal, och den högre snittersättningen skulle ge den fristående 
skolan möjlighet att kunna investera på en högre nivå än den kommunala skolan. Alter-
nativt kan den fristående skolan använda pengarna till annan verksamhet. Detta ger, 

menar vi, inte likvärdiga villkor mellan fristående och kommunala skolor. Situationen 
kan ju även vara den motsatta, en nystartad fristående skola borde också ha höga 
kapitalkostnader. Larsson i Västerås menar dock att fristående skolor har ett större 
utrymme för ekonomisk planering över tid, medan möjligheterna för kommunala skolor 
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att spara via resultatöverföring är mer oklar. Konkurrensrådet (2003) däremot anser att 

det faktum att kommunala skolor inte behöver ta med sig underskott från föregående år 
in i det nya budgetåret är en fördel som inte fristående skolor har.  

5.4 Långsiktig planering 

Vilka förutsättningar bör det finnas för långsiktig planering av kapitalkostnader? 
Sveriges Kommuner och Landsting (2005) skriver att det är alltmer vanligt att kommu-
ner avsätter en ekonomisk buffert för att våga planera långsiktigt. När barn- och 
ungdomsnämnden beslutade om nuvarande resursfördelningssystem användes nyckel-

orden rättvist, överskådligt, planeringsredskap, långsiktigt samt stödja önskad utveck-
ling. Vi anser att dessa nyckelord även bör gälla för kapitalkostnadsersättning. Ord-
föranden i barn- och ungdomsnämnden menade att syftet var att få ett system som var 
accepterat, som alla kände till samt att man visste vilka förutsättningar man hade. 

Utbildningschefen anser att systemet med en tydlig elevpeng ger goda förutsättningar 
för långsiktig planering om man använder instrumentet rätt. Det behöver vara förut-
sägbart, det är viktigt att förstå sambandet mellan en kostnad och den egna situationen, 
säger hon. För att kunna uppfylla kravet på långsiktighet anser vi att fördelnings-
principen måste kunna fungera som ett varaktigt planeringsredskap. Man måste på ett 

överskådligt sätt kunna beräkna vilken ersättning som kommer att fördelas på längre 
sikt. I de övriga kommunerna framkom att de hade olika förutsättningar för långsiktig 
planering. I en av kommunerna var ersättningen helt decentraliserade och där anser vi 
att det finns förutsättningar för långsiktig planering. En annan kommun krävdes beslut 

på en högre organisatorisk nivå, vilket vi anser ger dåliga förutsättningar till planering 
eftersom de inte har något utrymme att besluta själva.  
 
Kommunens styrprinciper säger också att en långsiktig planering ska finnas inom 

nämndens och enheternas budgetplanering. Lindvall (2001) menar att styrningen 
behöver bli mer framtidsorienterad. Även Knutas (2005), friskolorna riksförbund, 
efterlyser bättre planeringsförutsättningar genom kalkylmodeller där viktiga bestånds-
delar är enkelhet och varaktighet. Detta stöds av Fristkommittén (1998, 1999) som 

menar att fristående skolor måste få insyn hur bidraget beräknas, så att de kan ges 
möjlighet att planera långsiktigt. Här råder alltså total samsyn – både teori och empiri 
pekar på att det är viktigt och önskvärt att förutsättningar för långsiktig planering ges.  
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Vi har ingen annan uppfattning än att fördelningen av kapitalkostnadsersättning ska ge 

förutsättningar för långsiktig planering. Vi tycker dock att det framkommer ur empirin 
och teorin ett behov av olika fördelningsprinciper, flera styrverktyg som Lindvall 
(2001) skriver. En fördelningsprincip för löpande återinvesteringar och en fördelnings-
princip för särskilda kapitalkostnader i samband med ny- och tillbyggnader etc. En 

anpassning av styrsystemet för att uppnå önskad effekt är viktigt, menar vi. Enkelhet 
och tydlighet bör vara grundstommen i fördelningsmodellen. 

5.5 Beräkning av kapitalkostnader 

Linköpings kommun använder den nominella metoden för att beräkna kapitalkostnader. 
Metoden är enkel att förstå, vilket vi tycker är en fördel. Den ger högre kapitalkostnader 
i början av avskrivningsperioden, vilket ger en viss ojämnhet i redovisningen. Tagesson 
(2006) menar att normgivarens krav på avskrivningsmetoden ska återspegla hur till-

gångens värde successivt förbrukas för att ge en rättvisande bild. Kommunen följer 
Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer på avskrivningstider och 
räntesatser. Kommunen tillämpar på så sätt, precis som Yard (2001) beskriver, schablo-
ner när man avbildar värdeminskningsmönster med avskrivningsmönster. Vi anser att 
rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting (2000) inte återspeglar hur 

tillgångens värde förbrukas, utan vi menar att skolbänkar och gymnastikredskap har ett 
längre värde än 5 år. Tagesson (2003) menar också att alltför korta avskrivningstider är 
tveksamma ur likställighetsprincipen. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram 
och budget tillåter inte återinvesteringar i samma takt som de ekonomiska avskriv-

ningarna, varför det kan finns risk för en successivt försämrad standard i de kommunala 
skolorna. Vi anser att kommunen bör använda en egen schablon när det gäller avskriv-
ningstider för skolinventarier, precis som Kommunledningskontoret Ekonomi och 
finans påtalar. En egen rekommendation på avskrivningstider för skolinventarier, låt oss 

säga t ex 10 år, skulle bättre återspegla hur tillgångens värde successivt förbrukas. Det 
skulle även innebära förenklingar vid beräkning av kapitalkostnaderna. Enkelhet i 
modellen bör vara något att sträva efter, anser vi. Man skulle inte behöva göra olika 
kalkyler om man både skulle köpa skolbänkar och hyllor, som idag har olika avskriv-

ningstider. En annan fördel skulle vara att det skulle skapa bättre harmonisering i 
redovisningen. Tagesson (2003) menar att en bättre harmonisering ger bättre möjlig-
heter att jämföra, och på så sätt kan effektivitet och resursanvändning följas upp. Hur 
internräntans variationer påverkar kapitalkostnaderna anser vi är svårare beräkna på 
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lång sikt. Tagesson (2002) skriver att räntesatsen måste vara förenlig med själv-

kostnadsprincipen. Att kommunen följer Sveriges Kommuners och Landstings 
rekommendation om räntesats anser vi därför är bra, eftersom den syftar till att vara 
förenlig med självkostnadsprincipen. Både nämnden och skolenheterna bör därför vara 
medvetna om att deras kapitalkostnader kan fluktuera till följd av att räntan stiger eller 

sjunker, och bör ta hänsyn till det i sitt budgetarbete. 

5.5.1 Avstämning mot barn- och ungdomsnämndens investeringsram 

I kommunens styrprinciper framgår att nämnderna erhåller ett årligt investerings-
utrymme i form av en investeringsram. Ekonomen inom LKS påtalar också behovet av 

avstämning mot nämndens investeringsram vid investeringar. Linköpings kommunala 
skolor känner osäkerhet om de får investeringarna godkända och om det finns till-
räckligt med investeringsutrymme, menar ekonomen. Vi anser att någon form av 
styrning och uppföljning bör finnas så att investeringarna under barn- och ungdoms-

nämndens ansvarsområde inte överstiger investeringsramen.  
 
I Eskilstuna kommun fördelas ett investeringsanslag ut per elev till verksamheterna via 
ett system som baseras på nyanskaffningsvärdet på inventarierna. På så sätt behöver inte 

skolorna begära att få ta del av investeringsramen, utan man ger dem ett decentraliserat 
ansvar att investera. Eskilstuna tar även hänsyn till kvalitetsskillnader och fördelar där-
för ut extra investeringsanslag till vissa verksamheter, något som vi anser ger tydlighet 
åt styrningen. De talar på så sätt om att det är önskvärt med samma kvalitet i alla 

verksamheter, vilket vi även tycker överensstämmer bra med likvärdiga villkor och 
likställighetsprincipen. Vi anser att denna hantering av investeringsramen skapar 
tydlighet och förenkling.  
 
I Linköpings kommun skulle detta kunna hanteras genom att barn- och ungdoms-

nämnden i sitt budgetarbete även fördelar ett investeringsanslag per skola utifrån elev-
antalet. Investeringsanslaget bör vara anpassat till kapitalkostnadsersättningen. Den 
kapitalkostnadsersättning som fördelas ut måste kunna användas för investering, något 
som även ekonomen på Linköpings kommunala skolor påtalar. Detta skulle skapa 

förutsättningar för långsiktig planering, både på skolorna och hos nämnden. Rapporte-
ring av utnyttjat investeringsutrymme av skolorna borde ske kontinuerligt till nämnden, 
så att en samordnad avstämning av investeringsramen finns. Dessutom skulle outnyttjat 
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investeringsutrymme kunna överlåtas till någon annan. Nämnden skulle därutöver 

behöva reservera en del av investeringsramen till ny- och tillbyggnader. Hur det 
investeringsutrymmet ska disponeras bör nämnden besluta i sitt årliga budgetarbete bl a 
utifrån de behov av ny- och tillbyggnation som finns i verksamheterna.  

5.6 Fördelningsprinciper för kapitalkostnadsersättning 

Ekonomisk styrning kan utformas på många olika sätt och att använda internprissätt-
ningssystem är ett sätt att lösa den problematik som kan uppkomma när man ska styra 
ekonomin och i detta fall fördelning av kapitalkostnadsersättning. En anpassning av 

styrsystemet för den verksamhet det ska fungera i är viktigt. Broström et al (2005) 
menar att internprissättning inte bör överdrivas och att modellen och metodiken bör 
hållas enkel. Det var något respondenterna även uttryckte, att en fördelningsmodell bör 
vara enkel och förutsägbar. Självkostnadsprincipen är också något som modellen måste 

ta hänsyn till. Modellen måste även uppfylla kravet om likvärdiga villkor enligt skol-
lagen. Skolorna kan ha olika åtagande men elevens behov av inventarier bedömer vi 
vara samma.  

5.6.1 Marknadspris 

Enligt Anthony och Govindarajan (2003) är marknadspris det mest ideala internpriset 

man kan välja, under förutsättning att det finns frihet att välja och att det existerar ett 
marknadspris. Andersson (2002) skriver att konkurrensen mellan kommunala och 
fristående skolor påminner om konkurrensen på en marknad. Skillnaden är att skolorna 
inte sätter priset, utan att betalningen sker i form av en skolpeng, som bestäms av andra 

än ”köpare” och ”säljare”. Vi menar därför att det inte existerar ett marknadspris för 
kapitalkostnadsersättning. Eccles (1983) skriver att konkurrerande företag använder 
marknadspriset för att välja leverantörer och kunder. I den här situationen finns det bara 
en finansiär – hemkommunen. Kommunen får inte bedriva verksamhet i vinstsyfte, utan 

det är självkostnadsprincipen som gäller. Anthony och Govindarajan (2003) skriver att 
om ett marknadspris saknas kan jämförelser göras med andra. I det här fallet skulle 
jämförelser kunna göras med andra kommuner, för att kunna få vägledning till ett 
rimligt pris. Nämnden skulle kunna styra genom att fastställa en ersättning, men det 

skulle knappast kunna betraktas som ett marknadspris, utan mer en kostnadsbaserad 
ersättning. Ett marknadspris är påverkbart utifrån konkurrensen på marknaden, vilket 
saknas i det här fallet. Ett marknadspris som är föränderligt och följer marknadens 
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svängningar tycker vi inte ger långsiktiga planeringsförutsättningar. Ur empirin 

framkommer en önskan att fördelningsprincipen ska kunna ge möjlighet till styrning vid 
ny- och tillbyggnationer. Möjligheten att differentiera ersättningen tycker vi inte är 
förenlig med marknadsprissättning, och möjligheten till styrning blir alltså svag. 
Likvärdiga villkor känns inte heller så förenligt med ett marknadspris, det tar inte 

hänsyn till skolornas olika åtaganden. Om skolans åtagande ska beaktas och att alla ska 
ha likvärdiga villkor tror inte vi att ett marknadspris är rätt fördelningsmodell för 
Linköpings kommun.  

5.6.3 Kostnadsbaserad prissättning 

Denna metod kan användas när det inte finns konkurrerande priser. Prissättningen sker 
genom att identifiera kostnaderna och kalkylera ett vinstpåslag, skriver Anthony och 
Govindarajan (2003). Det vanligaste är att man använder standardpriser. Vad är ett 
standardpris för kapitalkostnader av skolinventarier? Här borde man kunna beräkna en 

schablon som är förenlig med självkostnadsprincipen. Att kalkylera med ett vinstpåslag 
är inte förenligt med självkostnadsprincipen, utan en schablon som är beräknad utifrån 
standardkostnaden per elev utan vinstpåslag skulle kunna användas. Eller tvärtom – 
investeringarna måste anpassas till den kapitalkostnadsersättning som man får, och det 

blir ett incitament att förbättra standarden och samtidigt hålla kostnaden nere, som 
Anthony och Govindarjan (2003) skriver behövs. Nämnden styr på så sätt vilken 
omfattning av investeringar i inventarier som kan göras, men detaljstyrningen blir 
decentraliserad. Kan schablonen vara samma vid löpande återinvestering som vid ny- 

och tillbyggnader? Det idealiska vore att kommunen hade tillräckliga resurser för att 
utge kapitalkostnadsersättning i samma takt som de ekonomiska avskrivningarna. Då 
skulle det vara möjligt att ha samma schablon för löpande återinvestering som vid ny- 
och tillbyggnader, och den skulle säkerställa en bra kvalitet på inventarierna. Holmudds 
(2005) undersökning visar att så ser det inte ut i kommunen, Linköpings kommunala 

skolor kan inte finansiera löpande återinvesteringar i samma takt som avskrivningarna. 
Vi tror att schablonen inte blir tillräckligt hög, utan att effekten blir precis som Västerås 
beskriver – det kan bli några tuffa år vid ny- och tillbyggnad.  
 

Fördelningsprincipen anser vi inte är förenlig med en separat ersättning för ny- och 
tillbyggnader, utan den passar bäst för löpande återinvestering. Detta förutsätter dock att 
man vänder på det, den kostnadsbaserade ersättningen beräknas utifrån en schablon vad 
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det borde kosta i kapitalkostnader för en god standard och inte vilka kostnader som 

varje skola har. På så sätt kan nämnden styra. Fördelningsprincipen uppfyller inte kravet 
på likvärdiga villkor utifrån att skolorna har olika åtaganden vid t ex ny- och tillbygg-
nad. Fördelningsprincipen skulle ge förutsättningar för långsiktig planering på så sätt att 
man kan beräkna sin ersättning. 

5.6.4 Tvåstegsprissättning 

Ett internpris med tvåstegsprissättning innebär att införa två debiteringar, skriver 
Anthony och Govindarajan (2003). En variant som Samuelsson (2004) beskriver, är när 
internprissättning sker i flera steg, t ex ett pris för fasta kostnader och ett för rörlig, 

volymberoende pris. Frenckner (1989) skriver att i många fall kan en blandning av fasta 
och rörliga interndebiteringar vara aktuellt, där delar av beloppen kan bestämmas vid 
årliga budgetförhandlingar. För Linköpings kommun skulle detta kunna omvandlas till 
att en fast ersättning, en schablon, för kapitalkostnader per elev skulle kunna fördelas. 

Den skulle kunna vara rörlig efter antalet elever på skolan. Sen skulle ett fast pris för 
kapitalkostnadsersättning vid ny- och tillbyggnader kunna fördelas. Den ersättningen 
skulle kunna beräknas utifrån en schablon och fastställas vid nämndens budgetarbete 
och sedan betalas ut under den gällande avskrivningsperioden. Vi menar att det inte är 

så vanligt förekommande med ny- och tillbyggnader utan att en särskild hantering av 
dessa kan ske. Ersättningsbeloppen på schablonerna bör anpassas till vilken typ av 
årskurs som avses, de högre årskurserna kräver fler inventarier till följd av behovet av 
fler och mer specialinredda lärosalar, som t ex kemisalar. Precis som utbildningschefen 

uttrycker det blir det lätt för skolorna att se sambandet mellan sina egna kostnader och 
på vilka grunder kapitalkostnadsersättning fördelas ut till de olika skolorna.  
 
I vår empiri framkommer att denna metod verkar vara en modell som flera tycker skulle 
fungera bra för att fördela kapitalkostnadsersättning. Ett förslag var också att potten för 

nybyggnation borde ligga centralt och inte påverka verksamheten, och endast kapital-
kostnadsersättningen för löpande återinvesteringar skulle decentraliseras. Vi anser dock 
att detta inte är förenligt med styrprincipen om decentralisering som kommunen har, 
utan alla kostnader borde belasta verksamheten. På så sätt kan, som Anthony och 

Govindarajan (2003) skriver, enhetens prestation mätas och som Brorström et al (2005) 
skriver en god ekonomi främjas. 
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Keating och Gates (2002) skriver att ett internpris som är rörligt i förhållande till arbets-

mängden kan vara dysfunktionellt. Om man har en rörlig ersättning utifrån elevantalet 
för löpande återinvestering kommer den inte att matcha kapitalkostnaderna för löpande 
återinvestering när elevantalet fluktuerar. Om en skola får färre elever innebär det att 
ersättningen blir lägre, samtidigt som kapitalkostnaden för inventarier är fast under en 

längre tid. Detta blir till viss del dysfunktionellt, men vi anser att det problemet måste 
hanteras genom planering hos skolorna. Det ingår i det decentraliserade ansvaret hos 
skolorna. 
 

Anthony och Govindarajan (2003) menar att tvåstegsprissättning fungerar som ett 
planeringsunderlag till enheten, och även Cassel och McCormack (1987) beskriver att 
tvåstegsprissättningen erbjuder verksamheten ekonomisk information som är nödvändig 
för att den ska kunna agera som en resultatenhet. Tvåstegsprissättningen bör alltså ge 

förutsättningar för långsiktig planering. Man vet vad man får för ersättning och på vilka 
grunder, vilket ger enkelhet och tydlighet åt modellen. Samuelsson (2004) menar att 
tvåstegsprissättning fördelar de kostnader som uppkommit på ett rättvist sätt och även 
Hufnagel och Birnberg (1989) beskriver att denna prissättning tydliggör på vilka grun-

der internpriset är framräknat. Detta tycker vi stämmer bra, kommunens gemensamma 
resurser kan genom två ersättningsschabloner fördelas på ett rättvist sätt. Fördelningen 
sker utifrån skolans åtagande och elevens behov. Skolan behöver ha ett hos barn- och 
ungdomsnämnden förankrat behov av ny- och tillbyggnad anser vi, och har då ett 

åtagande. Elevens behov kan tillgodoses på likvärdiga villkor genom ersättningen för 
löpande återinvesteringar. Hur uppfyller då modellen kravet på styrning? Vi anser att 
den skulle kunna ge barn- och ungdomsnämnden möjlighet till styrning vid ny- och 
tillbyggnader genom att utge extra ersättning utifrån skolans åtagande. För den löpande 
återinvesteringen blir det mer en övergripande styrning – att upprätthålla en så god 

standard som möjligt på inventarierna utifrån fördelade resurser.  

Beräkningsexempel vid nystart av skola 

Om en ny skola ska starta med t ex 300 platser skulle en schablon kunna användas för 
att beräkna utrymmet för investering av inventarier. Om vi antar att schablonen för 
investeringar av inventarier är 12 tkr per elev som beräknas gå i den nya skolan, så blir 
investeringsutrymmet 300 elever x 12 tkr = 3 600 tkr. Detta investeringsutrymme är den 
grundinvestering som kapitalkostnaderna ska beräknas på, enligt nedan.  
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Belopp tkr År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Grundinvestering 3600

Avskrivningstid 10 år 10 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Internränta 5 % 5% 180 162 144 126 108 90 72 54 36 18

Summa kapitalkostnad 540 522 504 486 468 450 432 414 396 378
 
Tabell 1. Beräkningskalkyl enligt nominell metod över kapitalkostnad vid nystart av skola.  
 

I beräkningsexemplet framkommer tydligt att kapitalkostnaderna sjunker över perioden. 
Hur är då detta förenligt med ersättning för löpande återinvestering? Vi anser att 
löpande återinvestering inte är aktuellt i det här fallet, utan ersättningen för den löpande 
återinvesteringen borde reducera ersättningen för nystart. Om vi antar att kapitalkost-
nadsersättningen för löpande återinvestering är 1 tkr per elev, skulle den här nystartade 

skolan vara berättigad till 300 elever x 1 tkr = 300 tkr. Ersättningen för nystart borde då 
bli enligt kalkylen nedan. 
 

Belopp tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Kapitalkostnad för nystart 540 522 504 486 468 450 432 414 396 378

Avgår ersättning för löpande 
återinvestering -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Summa nystartsersättning 240 222 204 186 168 150 132 114 96 78
 
Tabell 2. Beräkningskalkyl över kapitalkostnadsersättning vid nystart av skola exkl löpande 
återinvestering.  
 
Vad händer då om ersättningen för löpande återinvesteringar fluktuerar till följd av att 
elevantalet förändras? Vi anser att nystartsersättningen ändå ska beräknas efter kalky-
len. Det ligger i det decentraliserade ansvaret hos skolan att ta ansvar för volymföränd-
ringar. 

Kapitalkostnadsersättning vid om- eller tillbyggnad av skola 

Det är inte alltid så enkelt att man kan relatera behovet av ökad kapitalkostnadsersätt-
ning till ett utökat elevantal. En skola kanske behöver bygga om eller bygga till av 

andra anledningar än att elevantalet ökar, och dessa lokaler kanske kräver nya inven-
tarier. Exempelvis kanske en skola saknar hemkunskapssal, och behöver bygga till för 
att kunna inrymma en sådan sal. En annan skola kanske behöver bygga om för att få 
mer ändamålsenliga lokaler. Hur långt sträcker sig skolans ansvar att planera och 
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finansiera inventarierna inom ramen för kapitalkostnadsersättningen för löpande 

återinvesteringar? Vi anser nog att skolan har ett långtgående ansvar att planera för 
detta. En ombyggnad i sig behöver inte medföra något större behov av nya inventarier, 
utan de gamla går säker att använda i stor omfattning. Andra skolor som har hemkun-
skapssalar får hantera den återinvesteringen av inventarier inom ramen för kapital-

kostnadsersättningen för löpande återinvesteringar. Ordföranden i nämnden påtalar 
också i intervjun att skolorna måste kunna göra resursomfördelning vid behov. Vi anser 
att det generellt bör vara skolans ansvar att planera och finansiera inventarier vid om- 
eller tillbyggnad inom ramen för ersättning för löpande återinvesteringar i de fall det 

inte medför att skolan blir elevmässigt större. Dock kan det alltid finnas speciella skäl 
till att skolan inte kan hantera detta själv. Det kan vara omfattande arbetsmiljöåtgärder 
som har påpekats vid en revision eller andra av skolan okontrollerbara brister. Då måste 
skolan, både fristående och kommunala, kunna vända sig till barn- och ungdoms-

nämnden och begära extra ersättning. Det kan även vara så att nämnden ser skäl till att 
skolan behöver byggas om. En granskning om skolan kan hantera detta inom sin egen 
budget för inventarier bör göras av nämnden. Nämnden skulle då, med hänsyn till 
likvärdiga villkor, kunna besluta om extra tilldelning av kapitalkostnadsersättning. Detta 

innebär som vi ser det en risk för subjektivitet, men nämnden bör kunna förhålla sig 
objektivt till sakfrågan och behandla kommunala och fristående skolor på likvärdiga 
villkor. 

5.6.5 Prissättning med vinstdelning 

Den fjärde varianten av internprissättning är prissättning med vinstdelning. Den innebär 
att produktens rörliga kostnader överförs till försäljningsavdelningen och när produkten 
eller tjänsten är såld så delar enheterna på överskottet/vinsten. (Anthony och 
Govindarajan, 2003) Vi kan inte se hur prissättning med vinstdelning skulle kunna 
användas för resursfördelning, eftersom kapitalkostnader inte är en vara eller tjänst som 

ska säljas, utan en kostnad som skolorna ska ha bidrag för. Som vi tidigare beskrivit så 
regleras kommunen av självkostnadsprincipen, det vill säga ingen vinst får tas ut på den 
utförda tjänsten eller produkten. Detta innebär att detta fördelningsalternativ inte känns 
relevant för att lösa vår forskningsfråga.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser som vi har kommit fram till och som besvarar 
vår forskningsfråga och syftet med fallstudien. 
 
 
Vårt syfte är att hitta en lösning för hur barn- och ungdomsnämnden i Linköpings 
kommun kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala och 
fristående grundskolor på likvärdiga villkor.  

 
Vi har kommit fram till att en lämplig lösning är att använda en tvåstegsprissättning, 

där en rörlig ersättning per elev fördelas för kapitalkostnader för löpande återinveste-

ringar, och en kompletterande ersättning fördelas för kapitalkostnader för inventarier 

vid nystart av skola. 

 
En tvåstegsprissättning möjliggör fördelning av ersättning på samma grunder utifrån 
elevens behov och skolans åtagande enligt skollagen. Elevens behov av inventarier bör 

vara samma för alla skolor, och ersättningen för löpande återinvestering möter det 
behovet. Skolans åtagande kan vara olika, t ex har en nystartad skola högre kapital-
kostnader, och den kompletterande ersättningen för nystart möter det åtagandet. På så 
sätt kan ersättning på likvärdiga villkor uppfyllas. Åtagandet, både av fristående och 

kommunala skolor, bör inte vara självpåtaget, utan en överenskommelse med barn- och 
ungdomsnämnden måste finnas. Fördelningsprincipen uppfyller kravet för långsiktig 
planering genom att skolorna på ett överskådligt sätt kan se vilken ersättning för 
löpande återinvestering de får samt att om de har ett åtagande får de kompletterande 

kapitalkostnadsersättning för det. Nämnden kan styra genom att fördela kompletterande 
ersättning för ny- och tillbyggnader, samtidigt som en övergripande styrning ger 
skolorna ett decentraliserat ansvar att hantera löpande återinvesteringar. Denna fördel-
ningsmodell besvarar vår forskningsfråga hur ersättning kan fördelas så att det sker på 

likvärdiga villkor samtidigt som det ger långsiktiga planeringsförutsättningar för 
skolorna och möjliggör styrning av kommunala skolor. 
 
Vi anser att kommunen bör använda en avskrivningstid på 10 år för skolinventarier. 
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En avskrivningstid på 10 års skulle bättre återspegla värdeminskningen i inventarierna, 

och skulle skapa bättre harmonisering i redovisningen än nuvarande avskrivningstider 
på 5 respektive 10 år.  
 
För att skapa enkelhet och tydlighet åt fördelningsprincipen anser vi att ersättningarna 

ska beräknas på schabloner. Ersättningen för löpande återinvesteringar bör utgöra 
samma belopp för alla elever i respektive årskurs medan ersättningen för nystart 
beräknas utifrån ett investeringsbehov, som reduceras med ersättningen för löpande 
återinvesteringar. Skulle den kompletterande ersättningen bli så liten att den överens-

stämmer med ersättningen för löpande återinvesteringar, visar detta att kommunen har 
tillräckliga resurser för att utge kapitalkostnadsersättning i samma takt som de ekono-
miska avskrivningarna. 
I det fallet slutar tvåstegsprissättningen att fungera som den mest lämpliga metoden, 

utan fördelningsprincipen övergår till att bli en kostnadsbaserad prissättning (utan 

vinstpåslag).  
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7. Avslutning 
I det avslutande kapitlet beskrivs de reflektioner som uppkommit kring vårt resultat och 
vår metod. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Reflektioner 

7.1.1 Generaliserbarhet av resultatet 

Innan fallstudien genomfördes trodde vi att modellen skulle vara generaliserbar, och det 
tycker vi även efter att vi har slutfört undersökningen. Vi är medvetna om att det kan 
finnas helt andra lösningar som vi inte berört, men vår modell anser vi är ett lämpligt 

sätt att lösa frågeställningen. Efter vi har gjort våra intervjuer stod det klart att inne-
börden av likvärdiga villkor kan tolkas på många olika sätt. Vi tycker att det är viktigt 
att innebörden klargörs så att alla har samma utgångspunkt och förståelse med vad som 
menas med lagstiftningen. I annat fall kan det vara svårt att generalisera och få accep-

tans för vår modell. Men med hänsyn till den pågående utredningen om skollagens inne-
börd med likvärdiga villkor tror vi att en lösning på denna otydlighet kommer att ges. 

7.1.2 Metodreflektion 

Vi tycker att vår metod har fungerat bra. Ett problem som vi upplevde var att vi fick 

mycket empiri, vilket vi tror är ganska vanligt vid fallstudier. Vår triangulering anser vi 
fungerade bra då vi fick många olika perspektiv på problemet. Vår erfarenhet är att det 
är viktigt att stämma av med respondenterna att vi har uppfattat dem rätt. Det visade sig 
att det fanns saker som vi missuppfattat, som vi då kunde korrigera. Vissa frågor tolka-
des även på ett annorlunda sätt än vad vi hade avsett. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsen gång har några tankar och idéer vuxit fram som skulle vara intressant 
att studera vidare om inom ämnet. Ett förslag till forskning är att undersöka hur 

kommunala och fristående skolor använder bidragen de får från kommunen. Används 
bidragen till det som de är fördelade till? Fungerar resursfördelningen som ett enkelt, 
varaktigt system som ger bra planeringsförutsättningar? Det skulle då vara intressant att 
se om begreppet likvärdiga villkor fortfarande regleras på samma sätt i lagstiftningen. 
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  Bilaga 1 
 

   

Frågeformulär 
Intervjuer med politiker inom barn- och ungdomsnämnden samt 
tjänstemän inom kommunledningskontoret  
 
Idag finns en budgetpost för kapitalkostnader för inventarier som fördelas inom 
Linköpings kommunala skolor. Den grundar sig på tidigare beslut av barn- och 
ungdomsnämnden vid ny- och tillbyggnader av skollokaler.   
 
-  Uppfattas det som en styrning av de kommunala skolorna? 
-  I vilken omfattning vill barn- och ungdomsnämnden styra och följa upp hur de 

kommunala skolorna hanterar anskaffning av inventarier och dess kapitalkostnader? 
 
Idag får inte fristående skolor del av kapitalkostnadsersättningen. Enligt skollagen ska 
fristående skolor ha ersättning på lika villkor som de kommunala skolorna. Bidraget 
ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma 
grunder som kommunen tillämpar till de kommunala skolorna.  
 
- Vad innebär begreppet lika villkor för dig? 
- På vilket sätt kan kommunen tillgodose kravet på lika villkor mellan kommunala och 

fristående skolor? 
 
När barn- och ungdomsnämnden beslutade om nuvarande resursfördelningssystem 
användes nyckelorden långsiktighet och planeringsredskap.  
 
- På vad sätt ger nuvarande styrning förutsättningar för långsiktig planering hos de 

kommunala skolorna? 
- Hur skulle en resursfördelning av kapitalkostnader kunna se ut som ger bra planerings-

förutsättningarna för både kommunala och fristående skolor? 
 
Om kommunen beslutar att starta en ny skola medför det sannolikt högre kostnader för 
lokaler och inventarier i genomsnitt för de kommunala skolorna. Om kommunen 
använder principen samma ersättning/elev för att uppfylla lika villkor, medför det att 
även de fristående skolorna ska erhålla motsvarande högre ersättning som den ökade 
genomsnittskostnaden i kommunen medför. Den principen blir då kostnadsdrivande för 
kommunen.  
 
- Vilka möjligheter kan du se att det finns att fördela kapitalkostnader vid nystart av 

kommunal resp fristående skola så att lika villkor uppfylls? 
 
- Kan du se någon möjlighet att särskilja ersättningen för kapitalkostnader så att den 

består av olika delar, t ex ny- och ombyggnadsersättning resp ersättning för löpande 
återinvestering? 

 
- Skulle detta kunna ge bättre förutsättningar för långsiktig planering för kommunala 

och fristående skolor? 
 



Bilaga 2 

   

Frågeformulär 
Undersökning hur andra kommuner hanterar kapitalkostnader för inventarier 
till grundskolor 
 
1.  Hur hanteras kapitalkostnaderna för inventarier i grundskolorna? 
 - Fördelas kapitalkostnadsersättning ut till skolorna eller hanteras de centralt i kommunen? 
 - Använder kommunen någon fördelnings- eller beräkningsmodell för kapitalkostnader för 

inventarier? 
 

2. Sker ersättningen för kapitalkostnader för inventarier på likvärdiga villkor (enligt 
skollagen) mellan kommunala och fristående skolor? 

 
3.  Hur sker den politiska styrningen och uppföljningen av hur de kommunala skolorna 

hanterar anskaffning av inventarier och dess kapitalkostnader? 
 - Ger nuvarande styrning förutsättningar för långsiktig planering av inventarieanskaffning 

hos skolorna? 
 
4. Hur hanteras kapitalkostnader för inventarier vid nystart eller ombyggnader av 

kommunala resp fristående skolor? 
- Kan hanteringen innebära en merkostnad för kommunen?  

 
5.  Särskiljs kapitalkostnaderna för löpande återinvestering av inventarier resp nystart och 

ombyggnader av grundskolor? 
 
6. Ser ni några alternativa sätt att hantera kapitalkostnader för inventarier på än den princip 

som tillämpas idag? 
 
 


