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Förord 
Vi vill framföra ett tack till de personer inom Växjö kommun som deltagit i 

studien genom att svara på våra frågor kring kostnadsfördelningen för mät- 

och GIS-avdelningen. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Jerreling samt våra opponenter 

som under uppsatsens gång bidragit med konstruktiv kritik och förslag på 

förbättringar.  
 
Växjö den 31 maj 2012 
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Sammanfattning 

Ämnesfördjupande arbete, Controllerfördjupning, Civilekonomprogrammet, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, Vårterminen 2012 

 

Författare: Johan Andersson, Simon Aronsson, Martina Lubkowski 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Fredrik Karlsson 

 

Titel: Hur ska användare betala för interna tjänster?  

- En fallstudie på stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun 

 

Bakgrund & problem: Ekonomistyrning inbegriper många områden, ett av de centrala 

områdena är fördelningen av kostnader. Kommuner har inte obegränsat med resurser utan 

måste likt den privata sektorn ha en fungerande ekonomistyrning, vilket bland annat 

inbegriper kostnadsfördelning. Växjö kommun har i dagsläget ett geografiskt 

informationssystem (GIS) som används inom olika förvaltningar för bland annat prognoser 

och analyser av olika slag. Problemet som stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun 

upplever är att fördelningen av kostnader för GIS inte är anpassad efter användningen. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara den nuvarande modellen för 

kostnadsfördelning inom stadsbyggnadskontoret samt lämna förslag på hur 

kostnadsfördelningen alternativt kan hanteras.  

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod i form av en fallstudie. 

Urvalet till de semi-strukturerade intervjuerna har baserats på ett snöbollsurval. För att öka 

studiens kvalitet har vi använt flera källor till det empiriska materialet samt låtit 

respondenterna ta del av studien.  

 

Slutsats: Studien har utifrån en jämförelse av den nuvarande modellen för kostnadsfördelning 

och teori inom området resulterat i tre lösningsförslag som är möjliga att tillämpa för mät- och 

GIS-avdelningen.  
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Abstract 

Bachelor Thesis, School of Business and Economics at Linneaus University in Växjö, 

Specialization: Controller 

 

Authors: Johan Andersson, Simon Aronsson, Martina Lubkowski 

Mentor: Anders Jerreling 

Examinator: Fredrik Karlsson 

 

Title: How will users pay for internal services? 

- A case study at the town building office within the municipality of Växjö  

Original Title: Hur ska användare betala för interna tjänster?  

- En fallstudie på stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun 

 

Background: Financial management involves many areas in the economic world, one of the 

key areas is the allocation of costs. Municipalities have not unlimited resources, but must, like 

the private sector have a functional financial control, which amongst other things includes 

cost allocation. The municipality of Växjö have at the current situation a geographic 

information system (GIS) that is used by various departments within the organization for 

forecasts and analysis of various kinds. The problem that the town building office within the 

municipality of Växjö experience is that the cost allocation of GIS is not suited to the use. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe and explain the current model of cost 

allocation for the town building office and offer suggestions on how the cost allocation 

alternatively can be managed. 

 

Method: The study was conducted with a qualitative research method as a case study. The 

selection of semi-structured interviews has been based on snowball sample. To increase the 

quality of the study multiple sources have been used in the empirical material and the essay 

have been shared with the respondents. 

 

Conclusion: The study has from a comparison of the current cost allocation model and the 

existing theory within the area resulted in three possible solutions. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ger vi en bakgrund till ämnet som därefter följs upp med en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen kommer att leda till en problemformulering och 

vidare ges en beskrivning av uppsatsens syfte.  

 

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle finns mycket information fritt tillgänglig. Dock måste informationen skapas 

av någon. Enligt stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun finns ett problem då de 

tillhandahåller geografisk information utan att i tillräcklig utsträckning kompenseras för detta. 

Stadsbyggnadskontoret upplever att de har för lite resurser och därför uppvisar ett underskott. 

Underskottet beror enligt stadsbyggnadskontoret till stor del på att budgetanslagen fortfarande 

grundas på en kostnadsfördelning från år 1999. Denna problematik leder in oss på uppsatsens 

frågeställning som handlar om hur stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun kan hantera 

fördelningen av förvaltningsgemensamma kostnader.  

 

1.2 Bakgrund 

Ekonomistyrning innebär att avsiktligt påverka en verksamhet och dess ledare mot 

ekonomiska mål genom planering, uppföljning och utvärdering av en verksamhet. (Holmblad 

Brunsson, 2005) Det finns flera olika verktyg som kan användas inom ekonomistyrningen, 

exempel på styrmedel är kalkylering och budgetering (Bhimani, 2008). 

 

Kalkylering kan användas för att räkna fram vad olika produkter och tjänster kostar (Reinstein 

& Bayou, 1997). Uppgifterna kan sedan användas som underlag för budgetarbetet (Brorström 

et al, 2005). Budgetering förekommer i många företag men har fått kritik av bland annat 

Fraser & Hope (2003) och Wallander (1999). Wallander (1999) menar att det är en onödig 

och kostsam process. Författaren menar även att prognoserna som en budget bygger på är 

osäkra och att budgeten därför inte fyller någon funktion. Istället förespråkar Wallander 

(1999) en tidig resultatuppföljning för att åtgärder ska kunna vidtas om något går dåligt. 

Kritiken mot budgeteringen anses ha fått genomslag då utvecklingen har inneburit att 

budgeteringen har blivit mindre detaljerad samt att den revideras oftare (Fraser & Hope, 

2003).  
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Regelverket skiljer sig åt mellan privat och offentlig verksamhet exempelvis vad gäller 

ekonomistyrning. Kommuner och landsting är enligt lagstiftning skyldiga att varje år upprätta 

en budget för kommande år (Kommunallagen 8:4). Den privata sektorn har möjlighet att välja 

huruvida de ska upprätta en budget eller ej. Kommunallagen stipulerar inte bara att en budget 

ska upprättas utan även hur den ska vara utformad. Den ska bland annat ange hur 

verksamheten ska finansieras samt visa att verksamheten inte genererar ett underskott. 

(Kommunallagen 8:5)  

 

Alla kommuner i Sverige består av nämnder och förvaltningar. I Växjö kommun finns det 

elva nämnder och nio förvaltningar. Det görs en budget för hela kommunen, efter detta 

upprättar de olika nämnderna varsin detaljbudget. (Växjö kommun, 2012a) En av 

förvaltningarna inom Växjö kommun är stadsbyggnadskontoret som bland annat hanterar 

kartproduktion, detaljplanering, fastighetsbildning och bygglov. Inom förvaltningen finns 

mät- och GIS-avdelningen. (Växjö kommun, 2012b) 

 

Mät- och GIS-avdelningen tillhandahåller ett geografiskt informationssystem, vilket vi 

fortsättningsvis kommer att benämna GIS, till olika förvaltningar inom Växjö kommun och 

till kommunala bolag. GIS är ett system som hanterar och lagrar information som knyts till en 

geografisk plats. Genom att informationen knyts till en plats kan olika typer av data 

kombineras. GIS kan användas för att samla in, bearbeta, analysera och presentera 

information. Informationen presenteras i kartform vilket gör att informationen blir enkel att 

begripa. (Internt dokument 6) Växjö kommun använder GIS för flera olika ändamål, 

exempelvis kan informationen användas som underlag vid hantering av bygglovsansökningar, 

för att prognostisera det framtida behovet av dagisplatser samt vid planering av vägar. (Internt 

dokument 1) 

 

1.3 Problemdiskussion 

Sedan år 2000 då Växjö kommun började använda sig av GIS har det förelegat en osäkerhet 

kring fördelningen av kostnaderna för GIS. Mät- och GIS-avdelningen har idag inte lika stora 

intäkter som kostnader och upplever att detta beror på att kostnaderna inte fördelas baserat på 

i vilken utsträckning användarna nyttjar GIS. (Wennerstål, förvaltningschef, 2012) 

 

Då mer och mer information ryms inom GIS har användningen ökat vilket innebär högre 
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kostnader för hantering och lagring av data. Utvecklingskostnader och allmän prisstegring har 

bidragit till kostnadsökningar, trots detta grundas de interna anslagen till GIS fortfarande på 

en tolv år gammal fördelning. Anslagen har dessutom minskat något på grund av besparingar. 

Enligt Lars-Göran Bergsman, GIS-chef på stadsbyggnadskontoret, bidrar ovanstående 

faktorer till de växande budgetunderskotten för avdelningen. (Bergsman, GIS-chef, 2012b) 

Underskotten har inneburit att frågan kring hur kostnadsfördelningen bör hanteras har 

uppmärksammats av stadsbyggnadskontoret. Efter kontakt med stadsbyggnadskontoret har vi 

därför fått i uppdrag att finna en lösning på problematiken kring kostnadsfördelningen. Med 

utgångspunkt i ovanstående diskussion har vi kommit fram till vår frågeställning. 

 

1.3.1 Problemformulering 

– Hur kan stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun hantera fördelningen av 

förvaltningsgemensamma kostnader? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara den nuvarande modellen för 

kostnadsfördelning inom mät- och GIS-avdelningen samt att lämna förslag på hur 

kostnadsfördelningen alternativt kan hanteras.  
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1.5 Uppsatsens tillvägagångssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. (Egen figur) Beskrivning av tillvägagångssättet i uppsatsen. 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras vilka olika metoder som finns för företagsekonomisk forskning 

samt vilka metodval vi har gjort. Vi diskuterar olika infallsvinklar gällande exempelvis 

forskningsdesign och urval samt hur studiens kvalitet kan säkerställas.  

 

2.1 Metodval 

Då vi har fått ett uppdrag av stadsbyggnadskontoret var valet av forskningsområde klart redan 

från början. För att angripa vår frågeställning används mät- och GIS-avdelningen inom 

stadsbyggnadskontoret som studieobjekt. Vidare tas hänsyn till att det finns olika 

metodologiska inriktningar. Bryman & Bell (2005) menar att det finns två huvudsakliga 

inriktningar när det gäller företagsekonomisk forskning, vilka är kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Det görs ofta en åtskillnad mellan dessa två inriktningar och skillnaden beskrivs som 

om kvantitativ forskning handlar om siffror och kvalitativ forskning handlar om ord. 

Kvantitativ forskning ämnar kvantifiera data för att tillämpa resultaten på en större grupp 

medan kvalitativ forskning söker en djupare förståelse för det studerade området. (Bryman & 

Bell, 2005)  

 

Kvalitativ forskning präglas av ett tolkande synsätt där fokus läggs på hur människor 

uppfattar den sociala verkligheten. Kvantitativ forskning skiljer sig från detta då den har en 

positivistisk kunskapssyn. De två inriktningarna har även olika världsåskådningar då 

kvalitativt inriktade forskare ofta har en syn som innebär att den sociala verkligheten är 

föränderlig och beror på individers skapande. Kvantitativa forskare anser istället att den 

sociala verkligheten utgör en objektiv verklighet. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Inom kvalitativ forskning finns ofta en induktiv syn på hur teori förhåller sig till forskning 

medan det inom den kvantitativa forskningen finns ett deduktivt synsätt. Den induktiva synen 

innebär att utifrån empiri härleds teori medan den deduktiva synen innebär det motsatta, att 

befintlig teori är utgångspunkten och att empiri därefter samlas in för att komma fram till ett 

resultat. (Bryman & Bell, 2005) Vi kommer att utgå ifrån en deduktiv ansats då vi utifrån 

befintlig teori undersöker vilka alternativ som finns för kostnadsfördelning.  

 

Vi ser det som lämpligt att utgå från en kvalitativ ansats då det rör sig om en djupgående 

studie. Ett alternativt tillvägagångssätt kunde ha varit att genomföra en kvantitativ studie där 
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vi genom exempelvis en enkätundersökning fått fram information om hur kommuner hanterar 

kostnadsfördelning. Dock bedömer vi att en sådan studie hade kunnat ge ett missvisande 

resultat då vi skulle ha fått fram vilka metoder som är vanligast och inte nödvändigtvis den 

metod som är mest lämplig. En kvantitativ studie hade inte heller givit samma djupgående 

förståelse för ämnet som en kvalitativ ansats.  

 

2.2 Undersökningsdesign 

Bryman & Bell (2005) skriver att en undersökningsdesign är ett ramverk för hur insamling 

och analys av data ska göras. En fallstudie är enlig Yin (2007) en empirisk undersökning där 

en aktuell företeelse studeras i dess verkliga sammanhang. Bryman & Bell (2005) beskriver 

fallstudien som en detaljerad undersökning där ett fall studeras. Båda beskrivningar av en 

fallstudie stämmer bra med vårt fall då vi detaljerat studerar kostnadsfördelning inom 

stadsbyggnadskontoret, vilket är en aktuell företeelse i ett verkligt sammanhang. 

 

En fallstudie kan utformas på flera olika sätt, Yin (2007) nämner fyra olika typer, enfalls- och 

flerfallsdesign med en analysenhet samt enfalls- och flerfallsdesign med flera analysenheter. 

Vår studie kommer att utgöra en enfallsstudie med en analysenhet då vi enbart kommer att 

studera stadsbyggnadskontoret och den föreliggande kostnadsfördelningsproblematiken. Om 

vi hade haft mer tid att tillgå för studien hade vi kunnat genomföra vår studie med flera 

analysenheter. Om vi även hade studerat hur kostnadsfördelningen hanteras inom andra 

kommuner hade kvaliteten på studien ökat. Dock har vi inte möjlighet att genomföra 

djupgående fallstudier inom fler kommuner. Vi väljer därför att förbise Yins (2007) tankar om 

att flera fall bör studeras då vi tror att den djupgående studien av vårt fall kommer att leda till 

en bättre studie än flera ytliga.  

 

2.3 Val av forskningsstrategi 

Yin (2007) skriver om tre faktorer som påverkar valet av forskningsstrategi. Den första 

aspekten att ta hänsyn till är vilken typ av forskningsfråga studien utgår ifrån. Om frågan är av 

hur- eller varför-karaktär är en fallstudie lämplig. Om frågan är ställd på annat sätt, 

exempelvis vem, vad eller var, blir andra forskningsstrategier såsom en surveyundersökning 

aktuella. Författaren menar att det för en fallstudie inte krävs någon kontroll över 

studieobjektet, däremot är det viktigt att företeelsen är aktuell. (Yin 2007) Då 

stadsbyggnadskontoret upplever att kostnadsfördelningen utgör ett problem är företeelsen 
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aktuell. Vi menar att det faktum att studien berör den aktuella frågan hur kostnadsfördelning 

kan hanteras utgör ytterligare ett argument för att vi kan använda en fallstudie, vi väljer 

därmed bort övriga alternativ såsom en surveyundersökning. 

 

2.4 Datainsamling 

För att hämta information till den teoretiska referensramen har vi använt oss av både 

vetenskapliga artiklar och böcker. Genom att studera tidigare gjorda studier inom samma 

område har vi fått kunskap om vad som anses relevant av andra författare. Artiklarna har vi 

sedan hämtat från olika vetenskapliga databaser såsom Emerald, Ebscohost och JSTOR. Vi 

har använt oss av sökord som activity based costing, public organizations, joint cost, cost 

allocation, cost accounting samt product costing. För att minska antalet sökträffar valde vi att 

enbart söka efter vetenskapliga artiklar.  

 

De böcker vi använt har vi hittat genom att använda oss av universitetsbibliotekets 

sökfunktion. Vi har använt oss av sökord såsom ekonomistyrning, kostnadsfördelning, 

budget, kommun, management control, cost allocation samt cost accounting. Vi har även gått 

igenom relevant kurslitteratur inom controllerfördjupningen.  

 

Yin (2007) skriver att fallstudieforskning kan inkludera användning av flera olika typer av 

datakällor. De datakällor han nämner är dokument av olika slag, arkivmaterial, intervjuer, 

direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Vi kommer i vår studie 

att använda oss av olika interna dokument och arkivmaterial bland annat för att beskriva vad 

GIS är för något och för att se hur kostnadsfördelningen sker idag. Vi kommer även att 

använda oss av intervjuer för att samla in information, exempelvis om kostnadsfördelningen.  

 

Ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer utgör två olika typer av kvalitativa 

intervjuer. Anledningen till intervjuernas stora användning inom den kvalitativa forskningen 

beror på dess flexibilitet. Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjun är fokuserad på vissa 

teman men inom de på förhand bestämda områdena kan respondenten prata fritt. Intervjuaren 

ställer sedan följdfrågor när det bedöms som lämpligt. Semi-strukturerade intervjuer är 

relativt lika ostrukturerade intervjuer med skillnaden att forskaren ofta har en intervjuguide 

innehållandes de teman och frågor som ska behandlas under intervjun. (Bryman & Bell, 2005) 

Vi kommer i vår studie att utgå ifrån semi-strukturerade intervjuer då vi vet ungefär vilken 
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information vi söker, dock är det även viktigt att respondenterna får utveckla vissa 

resonemang utan att vi avbryter.  

 

2.5 Urval 

För att få fram information till vår studie har vi först tagit kontakt med GIS-chefen samt 

förvaltningschefen på stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun. Utifrån de initiala 

respondenternas rekommendationer har vi tagit kontakt med fler personer. Enligt Bryman & 

Bell (2005) kallas ett sådant urval för snöbollsurval. Snöbollsurvalet har för studien inneburit 

att vi utöver de initiala respondenterna även tagit kontakt med ekonomipersonal inom 

kommunen samt representanter för olika användare av GIS inom Växjö kommun. Det finns 

en risk med att använda sig av snöbollsurval då vi inte själva väljer vilka personer vi 

intervjuar. Det är möjligt att respondenterna rekommenderar oss att prata med människor som 

delar deras åsikter. Detta skulle innebära att viktig information utelämnas vilket kan leda till 

ett missvisande resultat. 

 

2.6 Kvalitetsmått 

Yin (2007) nämner de fyra vanligaste kriterierna som används vid bedömning av fallstudier 

samt hur och när dessa ska tillämpas. De fyra kriterierna är begreppsvaliditet, extern validitet, 

intern validitet samt reliabilitet. Begreppsvaliditet berör huruvida de mått som används 

verkligen mäter det som avses att mäta. Detta kvalitetsmått är främst tillämpbart vid 

datainsamlingen och kan säkerställas genom att exempelvis låta respondenter läsa det som 

skrivits samt att använda flera olika källor. (Yin, 2007) För att öka begreppsvaliditeten i 

studien används flera källor i det empiriska materialet. Enligt Yin (2007) handlar extern 

validitet om huruvida de resultat fallstudien visar kan generaliseras. Kritiker av fallstudier 

menar ofta att den låga generaliserbarheten är den största bristen med fallstudier. Dock menar 

förespråkare för fallstudier att det vid fallstudier handlar om analytisk generalisering och inte 

statistisk generalisering. (Yin, 2007) Genom att vi utgår från teori ökar studiens externa 

validitet. Intern validitet handlar om huruvida studien visar kausala samband och är därmed 

inte tillämpbart i explorativa och deskriptiva studier (Yin, 2007). Vi bortser därför från detta 

kriterium i denna studie då den främst är en deskriptiv fallstudie. Reliabilitet berör frågan om 

studien kan upprepas och fortfarande visa samma resultat (Yin, 2007). Genom att tydligt visa 

hur vi har gått tillväga kan studien upprepas och reliabiliteten i vår studie ökar.  
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För att datainsamlingen ska bli så bra och trovärdig som möjligt finns det enligt Yin (2007) 

tre huvudsakliga principer som bör följas. Den första principen, triangulering, innebär 

användning av flera källor. Yin (2007) menar även att möjligheten till detta är en av styrkorna 

med fallstudier. Triangulering innebär att flera källor används för att påvisa samma sak. Yins 

andra princip berör skapandet av en databas för information om fallstudien. Exempelvis kan 

denna innehålla anteckningar, dokument och berättelser. Den tredje och sista principen säger 

att forskaren bör skapa en beviskedja. Beviskedjan låter läsaren följa forskarens tankegångar. 

Genom att följa dessa tre principer ökar kvaliteten på fallstudien. (Yin, 2007) På grund av 

tidsbrist kommer vi inte att använda oss av triangulering i någon stor utsträckning. Dock 

frågar vi i vissa fall användare av GIS samma sak för att bekräfta att vår uppfattning stämmer. 

Däremot har vi exempelvis inte möjlighet att jämföra de resultat vi kommer fram till med hur 

det ser ut inom andra kommuner.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med att kommunala verksamheter och kommunal 

lagstiftning beskrivs. Därefter tas olika ansvarsområden upp och hur internprissättning 

fungerar mellan olika enheter. Vidare presenteras kalkylteori och hur kostnader teoretiskt bör 

fördelas i en organisation. 

  

3.1 Kommunal verksamhet 

I Sverige har kommuner anor från medeltiden, då byalag, städer och landskap utgjorde en 

styrenhet. År 1862 bildades kommunalförordningar och det uppstod regler för hur en kommun 

ska bedrivas. Kommuner har med tiden blivit en allt viktigare funktion i samhället och ska 

tillhandahålla samhällstjänster såsom omsorg, utbildning, infrastruktur och kultur. Idag är 

kommuner skyldiga att följa den svenska kommunallagen som infördes år 1991. 

Kommunallagen anger vilka bestämmelser som gäller för att bedriva en kommunal 

verksamhet. Kommunallagen stipulerar exempelvis att det skall finnas en styrelse, vem som 

ska utse revisor samt att det ska finnas en valnämnd. Den förordning som gällde innan 

kommunallagen var striktare och gav inte utrymme för kommunerna att själva fördela sina 

resurser. Idag har kommuner exempelvis en möjlighet att själva bestämma hur nämnder och 

övrig organisation skall utformas. (Brorström et al, 2005) 

 

Kommuner och kommunala bolag måste enligt konkurrenslagen konkurrera på samma villkor 

som privata bolag vid extern försäljning. Detta innebär att de inte får agera så att 

konkurrensen snedvrids genom att de själva får fördelar jämfört med andra aktörer 

(Konkurrenslagen 3:27). Ett exempel på detta är underprissättning vid försäljning 

(Konkurrensverket, 2010). Vidare är kommuner skyldiga att agera utifrån 

självkostnadsprincipen, vilket innebär att priser måste fastställas utifrån faktiska kostnader 

och bör därmed inte innehålla någon vinstmarginal (Brorström et al, 2005). Enligt Bohlin 

(2011) får kommuner generera vinst vilket är en förutsättning för fortsatt överlevnad, dock får 

inte kommunens huvudsakliga syfte vara att avsiktligt generera vinst, med andra ord är en 

kommun en icke-vinstdrivande organisation. Innebörden av en hög vinst är att organisationen 

har misslyckats med att tillhandahålla tillräcklig service till allmänheten (Anthony & 

Govindarajan 2007). Självkostnadsprincipen återfinns i kommunallagen åttonde kapitlet och 

avser alla verksamheter som bedrivs i kommunal regi (Brorström et al, 2005). 
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I likhet med kommunallagen menar Anthony & Govindarajan (2007) att prissättningen i icke-

vinstdrivande organisationer bör baseras på självkostnad. Icke-vinstdrivande organisationer 

vet ofta ungefär hur stora intäkter de kommer att ha och kan inte påverka dem i någon större 

utsträckning. Av denna anledning är kostnadskontroll en central del av arbetet och kan utföras 

med hjälp av en budget. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

Enligt kommunallagen kapitel 8:4 är kommuner skyldiga att upprätta en budget. För att en 

budget skall kunna upprättas krävs det att en förkalkyl tas fram som fastställer hur det 

förväntade utfallet kommer att bli, det vill säga att budget och förkalkylering är väl förankrade 

med varandra. Kommuner bör upprätta långsiktiga och kortsiktiga kalkyler för att genomföra 

en budget samt även följa upp utfallet av dessa. (Brorström et al. 2005)  

 

Bohlin (2011) anger att en kommun liksom exempelvis ett aktiebolag är en juridisk person, 

dock finns det väsentliga skillnader mellan ett privatägt företag och en offentligstyrd 

verksamhet. Offentligstyrda verksamheter får exempelvis inte sträva efter att uppnå vinst. 

Några likheter mellan kommuner och aktiebolag är bland annat att de får anställa personal, 

köpa och sälja fastigheter samt deltaga i domstolsförhandlingar. (Bohlin 2011) 

 

3.1.1 Supportfunktioner 

Hansen & Mowen (2006) skriver att supportfunktioner är enheter som utför tjänster åt andra 

enheter inom samma organisation. Ett problem förknippat med styrning och kontroll av 

supportfunktioner är att det är svårt att sätta ett pris på deras prestationer (Anthony & 

Govindarajan, 2007). 

 

Det finns ofta en bristande målkongruens mellan supportfunktionen och organisationen som 

helhet (Anthony & Govindarajan, 2007). Målkongruens innebär att målen för en del av 

organisationen är samma som för hela organisationen (Bhimani et al, 2008). Personal inom 

supportfunktioner försöker ofta utforma “perfekta” tjänster. Dock innebär detta vanligtvis att 

kostnaden överstiger nyttan. Organisationen som helhet har inte alltid behov av de bästa 

dataprogrammen och dylikt. Hur allvarlig den bristande målkongruensen är påverkas av 

organisationens storlek. Detta beror på att höga resultat ofta innebär att problemen blir 

förbisedda och uppnås ofta i större organisationer. (Anthony & Govindarajan, 2007) 
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3.2 Ansvarsområden 

Organisationer kan vara uppdelade i olika typer av ansvarsområden vilket innebär att 

organisationen är decentraliserad. De olika enheterna kan ha ansvar för exempelvis intäkter, 

kostnader, resultat och investeringar. (Hansen & Mowen, 2006) 

 

Intäktscenters utmärks av att intäkterna mäts i monetära termer men de kopplas inte till vilka 

resurser som använts för att skapa dem. Istället jämförs intäkterna med budgeterade värden 

och exempelvis försäljningsmål. Intäktscenters utgörs ofta av försäljningsavdelningar och 

liknande. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

 

Ett kostnadscenter är en form av ansvarscenter där enbart input mäts i monetära termer. Det 

finns två former av kostnadscenters beroende på vilken typ av kostnader de orsakar, direkta 

och indirekta. (Anthony & Govindarajan 2007; Brorström et al 2005) Direkta kostnader 

innebär att kostnaderna kan härledas och utgörs av exempelvis löner och material. Indirekta 

kostnader är kostnader vars orsak inte direkt kan härledas. Exempel på indirekta 

kostnadscenters är support- och administrativa funktioner. Att kostnadscenters är indirekta 

innebär att kostnaderna till stor del beror på vilken nivå av service ledningen beslutar att de 

ska tillhandahålla. (Anthony & Govindarajan 2007)  

 

En resultatenhet är en enhet inom en organisation som har ansvar för både intäkter och 

kostnader. Därmed är det en kombination av ett intäkts- och kostnadscenter. (Bhimani et al, 

2008) För att resultatansvar ska kunna föreligga hos en enhet måste ledningen ha tillräcklig 

information för att kunna fatta relevanta beslut. Det måste även vara möjligt att mäta utfallet 

av de beslut ledningen tagit. Några av fördelarna med resultatenheter är att beslut kan fattas 

fort samt att beslutskvaliteten kan öka. Det finns även nackdelar med resultatenheter, 

exempelvis minskar företagsledningens kontroll över de olika delarna av verksamheten. Det 

kan även uppstå dispyter mellan olika resultatenheter gällande exempelvis 

kostnadsfördelning. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

Utöver Anthonys & Govindarajans (2007) synpunkter menar Brorström et al (2005) att 

resultatenheter kan vara fiktiva. Enheten har då inte totalt ansvar för intäkter och kostnader. 

Intäkterna består både av en del som enheten fått tilldelad genom sin budget samt en del som 

består av intäkter från försäljning. Vidare menar författarna att det faktum att enheten klassas 
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som en resultatenhet medför att finansieringen av verksamheten samt dess kostnader 

tydliggörs. Utöver detta medför resultatenheten även att ett ökat resultatfokus i verksamheten 

uppnås. (Brorström et al 2005) 

 

3.2.1 Internprissättning 

För att hantera de transaktioner som sker mellan resultatenheter i en decentraliserad 

organisation samt för att öka kostnadsmedvetandet kan internpriser användas (Brorström et al, 

2005). Enligt Anthony & Govindarajan (2007) bör systemet för internprissättning uppfylla 

vissa mål. Det bör leda till att berörda enheter får tillräcklig information för att bedöma om 

det är bäst för organisationer som helhet att köpa internt eller externt (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Fler mål med internprissättning är att det ska leda till målkongruenta 

beslut, att det går att mäta enheternas prestationer samt att det är enkelt att förstå och hantera 

(Hansen & Mowen 2006).  

 

Det finns olika modeller för hur nivån på internpriser kan beslutas. Internpriser kan vara 

marknadsbaserade eller kostnadsbaserade. Om ett marknadspris finns är detta att föredra 

framför kostnadsbaserade. (Hansen & Mowen, 2006) Om kostnadsbaserade internpriser 

behöver användas menar Anthony & Govindarajan (2007) att hänsyn bör tas till två aspekter 

när internpriser är kostnadsbaserade. Dels hur kostnader preciseras dels hur vinstpålägget 

beräknas. Vidare menar författarna att standardkostnader bör användas som kostnadsbas då 

prestationen hos den säljande enheten annars kommer att påverka den köpande enhetens 

resultat. När det finns en stor andel fasta kostnader kan internprissättningen vara tvådelad. 

Priset består då av en fast del vilket kan liknas vid ett kapacitetsköp. Detta innebär att 

betalning sker i förväg och en del av säljarens kapacitet reserveras därmed åt köparen. Prisets 

andra del består av rörliga kostnader och debiteras efter utnyttjande. Då de fasta kostnaderna 

debiteras i förväg riskerar säljaren inte att investera i anläggningar och dylikt som inte blir 

utnyttjade. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

 

3.3 Kalkylteori  

Reinstein & Bayou (1997) skriver att produktkalkyler bidrar till att öka kunskapen om vilka 

kostnader som faktiskt finns. Vidare menar Drury & Tayles (1994) att kalkyler har två 

huvudsyften, att ge information till redovisningssystemet samt att underlätta ledningens 

beslutsfattande. Då prissättning och val av vilka produkter som ska erbjudas ofta baseras på 
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kalkyler kan ett undermåligt kalkylsystem innebära att ledningen fattar felaktiga beslut. 

(Reinstein & Bayou, 1997)  

 

Kalkylmetoder kan vara mer eller mindre sofistikerade beroende på hur de hanterar indirekta 

kostnader (Brierley, 2008). Vid val av kalkylmodell bör hänsyn tas till hur bra modellen 

uppfyller organisationens behov men även till huruvida nyttan av den utförligare 

informationen överstiger kostnaden (Drury & Tayles 1994). Självkostnadskalkyler och 

bidragskalkyler utgör två huvudsakliga kalkylmetoder, se illustration figur två. (Alnestig & 

Segerstedt, 2008) 

 
Figur 2. (Egen figur baserad på resonemang från Andersson 2008) Figuren visar hur uppdelningen av de olika 

kalkylerna ser ut. 

 

Bidragskalkyler tar enbart upp direkta kostnader till skillnad från självkostnadskalkyler som 

ämnar inkludera alla kostnader. Bidragskalkyler syftar till att visa hur stort bidrag 

kalkylobjektet lämnar till organisationens fasta kostnader, därmed tas enbart direkta kostnader 

upp i kalkylen. Intäkter och kostnader som orsakas direkt av kalkylobjektet kallas för särintäkt 

respektive särkostnad. Skillnaden mellan särintäkten och särkostnaden är kalkylobjektets 

täckningsbidrag. Täckningsbidraget kan även omräknas till procent och benämns då 

täckningsgrad. (Alnestig & Segerstedt, 2008)  

 

Självkostnadskalkyler delas ofta upp i två huvudgrupper vilka utgörs av period- och 

orderkalkyler (Andersson, 2008). Periodkalkylering är lämplig när produkterna eller 

tjänsterna är likartade och när en stor del av kostnaderna är fasta. Alla kostnader för en period 

kan då fördelas med hjälp av volymen. De kalkylmetoder som ingår i periodkalkyleringen är 
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de enkla kalkylmodellerna divisions-, ekvivalent- och normalkalkyler. Orderkalkylering är 

användbar när produkterna är olika och har en stor del rörliga kostnader. Påläggskalkyler och 

aktivitetsbaserade kalkyler (ABC) är två typer av orderkalkyler. (Alnestig & Segerstedt, 2008) 

 

3.3.1 Enkla kalkylmodeller 

En divisionskalkyl fördelar kostnader på kalkylobjektet genom att dividera de totala 

kostnaderna med en fördelningsnyckel, exempelvis volym. (Snyder & Davenport, 1997) 

Således är metoden lämplig när produkterna är ensartade och därmed orsakar samma 

kostnader. Divisionskalkylen är en förenklad variant av en självkostnadskalkyl då alla 

kostnader fördelas lika bland kalkylobjekten. (Alnestig & Segerstedt, 2008)  

 

Ekvivalentkalkyler är liksom divisionskalkylen främst lämplig när kalkylobjekten är likartade, 

dock kan de på grund av exempelvis storlek och vikt orsaka kostnader i olika utsträckning. En 

ekvivalentkalkyl utgår från de totala kostnaderna och fördelar dem efter hur kalkylobjektet 

har orsakat kostnaderna. (Alnestig & Segerstedt, 2008) Fördelningen sker på basis av 

ekvivalenttal som speglar hur stor del av resurserna kalkylobjektet tar i anspråk. De totala 

kostnaderna fördelas sedermera utifrån ekvivalenttalen. (Brorström et al, 2005) 

 

Normalkalkyler är en något mer avancerad variant av divisionskalkylen. Fasta och rörliga 

kostnader behandlas här separat. Fasta kostnader fördelas baserat på den normala volymen 

medan de rörliga kostnaderna fördelas baserat på den faktiska volymen. Genom separationen 

av fasta och rörliga kostnader minskas den påverkan som utnyttjandegraden annars kan ha.  

(Andersson, 2008) 

 

3.3.2 Påläggskalkyl 

Påläggskalkylen har sitt ursprung i EP-planen från 1930-talet. EP står för Enhetliga Principer 

och tar upp vilka kostnader som ska påföras produkterna samt hur de ska fördelas. Utifrån EP-

planen utformades dagens påläggskalkyl med pålägg såsom materialomkostnader, 

tillverkningsomkostnader och administrations- och försäljningsomkostnader. Omkostnaderna 

fördelas utifrån olika fördelningsgrunder såsom direkt material och direkt lön. Självkostnad 

utgörs av alla direkta kostnader samt de indirekta kostnader som påförs kalkylobjektet. 

(Alnestig & Segerstedt, 2008) Denna metod är lämplig när en stor del av kostnaderna utgörs 

av direkta kostnader. Om många kostnader är indirekta blir påläggen höga och precisionen i 
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kalkylerna blir låg vilket kan innebära att kalkylen blir missvisande. (Snyder & Davenport, 

1997) 

 

3.3.3 Aktivitetsbaserad kalkylering 

Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) uppstod som en reaktion på ”relevance lost-debatten” 

som orsakades av boken Relevance Lost – The rise and fall of management accounting 

(Johnson & Kaplan, 1987). Författarna menade att utvecklingen av produktionsmetoder 

inneburit att produktkalkylerna inte längre avspeglade verkligheten. Omkostnader utgjorde en 

större del av de totala kostnaderna varför påläggen blev mycket höga och precisionen i 

kalkylerna minskade. (Drury & Tayles, 1994) Den aktivitetsbaserade kalkyleringen lägger 

fokus på vilken resursförbrukning som sker när organisationer producerar output (Cooper & 

Kaplan, 1992).  

 

Inom den aktivitetsbaserade kalkyleringen identifieras de aktiviteter som sker i organisationen 

samt vad aktiviteterna kostar. För att kostnaderna ska kunna påföras kalkylobjektet används 

kostnadsdrivare. Antalet kostnadsdrivare multipliceras med kostnaden för aktiviteten och 

summan belastar kalkylobjektet. (Kaplan & Atkinson 1998)  

 

Snyder & Davenport (1997) skriver att många organisationer har bristfällig kunskap om sina 

faktiska kostnader. För att få bättre kunskap om och kontroll över kostnader kan ett system för 

aktivitetsbaserad kalkylering implementeras. Ask et al (1996) skriver att syftet med 

aktivitetsbaserade kalkyler är att kalkylerna ska bli mer noggranna. Vidare menar författarna 

att noggranna kalkyler kan leda till att styrningen av olika aktiviteter förbättras då den ökade 

kunskapen om kostnader innebär att aktiviteterna kan utföras mer effektivt. (Ask et al, 1996) 

Aktivitetsbaserade kalkyler är inte bara mer precisa än enklare kalkylmodeller, de är även mer 

tidskrävande och därmed dyrare (Alnestig & Segerstedt, 2008).  

 

3.4 Kostnadsfördelning 

Ett vanligt problem inom organisationer är hur kostnader ska fördelas mellan olika 

avdelningar och enheter. När en kalkyl upprättas identifieras ibland kostnader som inte kan 

hänföras direkt på kalkylobjektet, det vill säga gemensamma kostnader. (Andersson, 2001) Ett 

kalkylobjekt kan exempelvis utgöras av en tjänst, aktivitet eller en produkt (Alnestig & 

Segerstedt, 2008). För att undvika problemen som kan uppstå vid kostnadsfördelning bör 
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organisationer fördela sina gemensamma kostnader på ett sätt så att de uppnår de mål som 

finns med kostnadsfördelning. De olika målen består av att förse organisationen med 

information för framtida ekonomiskt beslutsfattande, att motivera chefer och anställda samt 

att förse externa intressenter med relevant information. Vid kostnadsfördelning är det viktigt 

att företaget beaktar huruvida nyttan överstiger kostnaden. (Horngren et al 2005) 

 

Kostnader kan fördelas med hjälp av fördelningsnycklar som exempelvis mängd, tid, värde 

eller yta (Alnestig & Segerstedt, 2008). Vid användning av enbart en fördelningsnyckel 

benämns metoden single-rate. Samma fördelningsnyckel används då för både fasta och rörliga 

kostnader och beror på att fasta och rörliga kostnader inte separeras. När 

kostnadsfördelningen sker med hjälp av flera fördelningsnycklar benämns metoden dual-rate. 

Fasta och rörliga kostnader separeras då vilket innebär att det är enklare att identifiera möjliga 

förbättringsområden. Dock är det mer kostsamt och tidskrävande att använda flera 

fördelningsnycklar. (Horngren et al 2005) 

 

Kostnadsfördelning som görs med fördelningsnycklarna kan ske antingen med budgeterade 

eller med faktiska värden (Hansen & Mowen, 2006). Vid fördelning med budgeterade värden 

ges en överblick över vad kostnaderna kommer att uppgå till. Detta i sin tur leder till en större 

vetskap om hur mycket utrustning och service organisationen behöver för att nå de uppsatta 

målen än om faktiska värden används. (Bhimani et al, 2008) Vid fördelning av budgeterade 

kostnader bär den säljande enheten risken för tillkommande kostnader och det motsatta gäller 

om fördelningen sker med faktiska kostnader (Horngren et al, 2005).  

 

Vid fördelning av kostnader från en supportenhet till en produktionsenhet bör organisationer 

använda sig utav budgeterade värden. Om budgeterade värden inte används finns risken att 

eventuella ineffektiviteter hos supportfunktionen kommer att belasta produktionsenhetens 

resultat. Användandet av budgeterade värden kan även motivera supportenheten att hålla nere 

kostnaderna då de inte kommer att kompenseras i större utsträckning än vad som är 

budgeterat. (Bhimani et al, 2008) 
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3.4.1 Kostnader att fördela från supportenheter  

Anthony & Govindarajan (2007) skriver att supportenheter är enheter som utför tjänster åt 

andra enheter inom samma organisation. Det finns tre olika metoder för att besluta vilka 

kostnader som ska fördelas från en supportenhet (Hansen & Mowen, 2006). Metoderna är 

direkt-, step-down- och inverterad fördelningsmetod (Horngren et al, 2006).  

 

Den direkta fördelningsmetoden är den mest förekommande metoden, fördelen med denna 

metod är dess enkelhet. Metoden innebär att fördelning av servicekostnader sker direkt till 

produktionsenheten, vilket kan utläsas ur figur tre. (Bhimani et al, 2008) En nackdel med den 

direkta metoden är att den inte inkluderar kostnader som orsakas av att supportenheter utför 

tjänster åt varandra (Hansen & Mowen 2006).  

 

 

 

Figur 3. Direkt fördelningsmetod. (Egen figur baserad på resonemang ur Bhimani et al 2008) Fördelningen sker 

direkt från supportenheterna till produktionsenheterna utan någon koppling mellan de olika supportenheterna. 

 

Step-down-metoden innebär att supportkostnader fördelas både till övriga supportenheter och 

till produktionsenheter. Kostnadsfördelningen sker i olika steg. Supportenheterna rankas 

exempelvis utifrån hur stora kostnader de har. Kostnader för de högst rankade 

supportenheterna fördelas först, både till övriga supportenheter och till produktionsenheterna. 

Fördelningen fortlöper tills kostnaderna för de lägst rankade supportenheterna fördelats ut till 

produktionsenheterna. (Bhimani et al, 2008) Step-down-metoden är mer rättvisande än den 

direkta fördelningsmetoden då den tar viss hänsyn till att även supportenheter nyttjar tjänster 

från andra supportenheter. Dock kommer alla kostnader inte att fördelas till 

produktionsenheterna. (Hansen & Mowen, 2006)  

 

 

 

Support Produktion 

Support Produktion 
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Figur 4. Step-down-metoden. (Egen figur baserad på resonemang ur Bhimani et al, 2008) Figuren illustrerar att 

kostnader både fördelas till produktionsenheter och supportenheter. Kostnader fördelas enbart från den ena 

supportenheten till den andra, med andra ord från den högst rankade supportenheten till den lägst rankade 

supportenheten. 

 

Den tredje modellen är den inverterade fördelningsmetoden som innebär att alla kostnaderna 

för en supportenhet först fördelas till andra supportenheter, för att sedan fördelas vidare till 

produktionsenheterna (Bhimani et al, 2008). Den inverterade metoden är inte den vanligaste, 

men till skillnad från den direkta- och step-down-metoden fördelas här alla gemensamma 

kostnader, även de gemensamma kostnader som orsakas av att supportenheter nyttjar tjänster 

från andra supportenheter. Då metoden innehåller fler steg än de två tidigare metoderna är den 

mer komplex och tidskrävande. (Hansen & Mowen, 2006) 

 

  

 

Figur 5. Inverterad fördelningsmetod. (Egen figur baserad på resonemang ur Bhimani et al, 2008) Figuren visar 

att kostnadsfördelningen sker först mellan olika supportenheter och sedan till produktionsenheter. 

 

 

 

Support Produktion 

Support Produktion 

Support Produktion 

Support Produktion 
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3.4.2 Fördelning av gemensamma kostnader 

För att besluta hur gemensamma kostnader ska fördelas mellan användare kan metoderna 

stand-alone och incremental användas (Horngren et al, 2006). 

 

Stand-alone-metoden är ett sätt att bestämma hur stor andel av en gemensam kostnad som ska 

fördelas till respektive användare. Genom att supportenheter tillhandahåller tjänster till andra 

avdelningar kan synergivinster uppstå. Dessa tydliggörs genom att kostnaden beräknas som 

om varje enhet själva tillhandahöll servicen. Genom att relatera vad det skulle kosta för varje 

enhet att själva stå för tjänsten till de faktiska kostnaderna kan en fördelningsnyckel tas fram. 

Denna fördelningsnyckel används sedan för att fördela de faktiska kostnaderna. (Horngren et 

al, 2006) Metoden anses tydlig eftersom varje enhet får bära kostnader som de själva 

förorsakat, dock är den tidskrävande och kostsam (Bhimani et al, 2008).  

 

Ett annat sätt att fördela kostnader är genom att använda incremental-metoden. Metoden 

innebär att enheterna rangordnas baserat på vilken enhet som ses som den främsta 

kostnadsdrivaren. Den högst rankade enheten får bära alla kostnader som kan hänföras till 

enheten. För att fastställa vilka kostnader som den högst rankade enheten orsakar kan en 

stand-alone-kalkyl användas. Resterande enheter får enbart bära marginalkostnaden som de 

själva orsakar. Det finns ingen gräns för hur många enheter som får bära marginalkostnader.  

(Bhimani et al, 2008; Horngren et al, 2006) Ett problem med incremental-metoden är att 

fastställa vilken enhet som ska ses som den främsta kostnadsdrivaren (Horngren et al, 2006). 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet inleds med en övergripande beskrivning av Växjö kommun, GIS-

verksamhetens funktion och kostnadsstruktur. Vidare presenteras hur kalkyler och 

kostnadsfördelningen ser ut inom mät- och GIS-avdelningen. Avslutningsvis presenteras vad 

användarna anser om GIS.  

 

4.1 Växjö kommun 

Kommuner är uppdelade i nämnder och förvaltningar där nämnderna styr de olika 

förvaltningarna som sköter den dagliga verksamheten. De kommundrivna verksamheterna 

finansieras till största delen genom skatteintäkter från invånarna och regleras av 

kommunallagen. (Växjö kommun, 2012c)  

 

Växjö kommun består av elva nämnder och nio förvaltningar. En av Växjö kommuns 

förvaltningar är stadsbyggnadskontoret där vår fallstudie äger rum. Stadsbyggnadskontoret 

ansvarar för bland annat hantering av bygglov, detaljplanering, kartproduktion och 

fastighetsbildning. Figuren nedan visar de olika avdelningarna inom förvaltningen. Av figuren 

framgår det att mät- och GIS-avdelningen är en del av stadsbyggnadskontoret. (Växjö 

kommun, 2012b) 

 
Figur 6. Organisationsschema över stadsbyggnadskontoret (Växjö kommun, 2012b) 
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4.1.1 Kommunens kostnadsfördelning 

Kommuner får inte drivas med underskott flera år i rad. Om kommunen uppvisar ett 

underskott är de skyldiga att återställa underskottet inom de tre kommande åren. Därför är det 

viktigt att kommuner har en väl fungerande kostnadskontroll. Till skillnad från kommunen 

som helhet får enskilda nämnder och dess olika verksamheter uppvisa underskott flera år i rad 

utan att vidta några åtgärder, förutsatt att kommunen som helhet genererar ett överskott. 

(Pettersson, budgetchef, 2012) 

 

Kostnadsfördelningen inom Växjö kommun sker genom att kostnader överförs mellan olika 

nämnders budgetar. Växjö kommun har en huvudbudget som i princip är en sammanställning 

av de olika nämndernas budgetar. Inom varje nämnd finns sedan flera underbudgetar för olika 

verksamhetsområden. Mät- och GIS-avdelningens budget utgör en underbudget till 

byggnadsnämnden. Inom byggnadsnämnden finns flera mindre verksamheter som både visar 

över- och underskott. Dessa över- och underskott sammanställs i byggnadsnämndens budget 

som totalt sett har visat ett överskott de senaste åren. Byggnadsnämndens budget i sin tur är 

en del av Växjö kommuns huvudbudget. Av denna anledning kan det vara svårt att utläsa 

vilka verksamheter inom byggnadsnämnden som visar underskott genom att läsa Växjö 

kommuns huvudbudget. (Pettersson, budgetchef, 2012) 

 

4.2 Bakgrund till Mät- och GIS-avdelningens verksamhet 

Mät- och GIS-avdelningen handhar programvaran GIS och erbjuder tjänster till övriga enheter 

inom kommunen, både förvaltningar och bolag. Det finns flera versioner av GIS inom Växjö 

kommun, en enkel och några avancerade. Den enkla versionen finns tillgänglig via Växjö 

kommuns intranät och benämns handläggarkarta. Handläggarkartan består av förenklingar 

och kan beskrivas som en avknoppning från de avancerade versionerna. De mer avancerade 

versionerna är lika varandra och kan hantera mer komplexa sökningar och analyser. Dessa 

versioner är enbart tillgängliga för en del användare. (Bergsman, GIS-chef, 2012b) Vi 

kommer att betrakta de avancerade versionerna som en version då de är lika varandra samt för 

att underlätta förståelsen. De mer avancerade versionerna av GIS benämns fortsättningsvis vid 

samlingsnamnet ArcGIS.  

 

Det är inte enbart Växjö kommun som använder sig av GIS. GIS har ett brett 

användningsområde och används exempelvis för GPS (Global Positioning System) och för 
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kartproduktion hos Eniro och Google Earth. GIS används också av många andra kommuner i 

Sverige och några statliga myndigheter som använder systemet är länsstyrelsen, trafikverket 

och skogsvårdsstyrelsen. GIS är mer än ett system, det är ett verktyg för att sammankoppla 

och tolka olika typer av information. GIS har sina rötter från 1950-talet och har sedan dess 

utvecklats och används numera över hela världen. (Bergsman, GIS-chef, 2012b) 

 

Växjö kommuns stadsbyggnadskontor producerar kartor över stadsmiljön i Växjö. Mycket av 

informationen i GIS köps in externt från exempelvis lantmäteriet. Växjö kommun köper 

programvaran GIS men utvecklar mycket av innehållet själva då det inte finns någon extern 

leverantör av den detaljerade information användarna efterfrågar. Därför tillhandahåller 

kommunen själva denna information. Dessutom går utvecklingen av GIS framåt inom Växjö 

kommun vilket kommer att innebära högre kostnader för datalagring, uppdateringar och 

underhåll. Ett av utvecklingsprojekten inom GIS är att göra om kartproduktionen från dagens 

2D-teknologi till 3D. Enligt Bergsman, GIS-chef (2012a), fordras att systemet kontinuerligt 

uppdateras för att tillgodose användarnas behov. (Bergsman, GIS-chef, 2012a) 

 

4.3 Mät- och GIS-avdelningens kalkyler  

De budgeterade kostnaderna bygger ursprungligen på en förstudie som genomfördes år 1999. 

I denna togs ett kalkylunderlag fram som kunde användas för att bedöma kostnaderna för att 

implementera GIS. Nedan följer ett exempel på hur en enkel kalkyl kan se ut, hämtad från 

projektgruppens förstudie. (Internt dokument 1)  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. (Internt dokument 1)  

 

Kalkylen i tabell tre visar beräknade kostnader för en intranätsfunktion som krävdes för GIS-

implementeringen. Liknande kalkyler genomfördes för andra delar av GIS. Summan av de 

olika delkalkylerna visar vad det skulle kosta att införa GIS i Växjö kommun. Kalkylen nedan 

(tabell 2) visar den beräknade kostnaden för att införa GIS i Växjö kommun och utgör en 

sammanställning av flera kalkyler likt den i tabell ett. (Internt dokument 1)  

Beräknad kostnad för serverprogramvara:  100 000 kr  

Beräknad kostnad på utveckling:  100 000 kr  

Beräknad tidsåtgång för upplägg år 1:  500 timmar  

Beräknad tidsåtgång för underhåll  300 timmar/år  
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Tabell 2. (Internt dokument 1) 

 

Utifrån de beräknade implementeringskostnaderna genomfördes fler kalkyler för att fastställa 

vad de årliga driftskostnaderna skulle uppgå till. De ursprungliga kalkylerna visade vilka 

delsystem som skulle användas. Därefter kunde kostnaderna beräknas utifrån hur stor 

tidsåtgång det krävs för att ajourhålla systemen samt vilket material och vilka tjänster som 

behöver köpas in externt. Här togs hänsyn till att det fanns två versioner av GIS, ArcGIS och 

handläggarkartan, som orsakar kostnader i olika utsträckning. Utifrån dessa faktorer kunde 

sedan de årliga driftskostnaderna fastställas. (Bergsman, GIS-chef, 2012c) Den 

grundläggande investeringen inkluderades inte i de årliga kostnaderna då de togs från en 

utvecklingsfond (Internt dokument 1).  

 

Kommunen har ingen gemensam standard för hur kalkyler ska utformas utan kalkylernas 

utformning varierar mellan olika förvaltningar. Då kostnaderna för mät- och GIS-avdelningen 

mestadels är fasta har kalkylerna enligt Pettersson, budgetchef (2012) ingen avancerad 

uppbyggnad utan bygger på enkla och grundläggande antaganden. Pettersson, budgetchef 

(2012) påpekar att kommunen, till skillnad från privata företag, ser pengar som ett medel för 

att uppfylla sina åtaganden istället för ett mål och strävar därför enbart efter att täcka sina 

kostnader. Således tillämpar de vid prissättningen självkostnadsprincipen. Då kommunen inte 

får sträva efter vinst ska de vid prissättning tillämpa det lägsta av självkostnad och 

marknadspris. (Pettersson, budgetchef, 2012)  

 

 

 
Kostnader för införande av GIS i 

Växjö kommun 
Central GIS- 600 000 kr 
programvara  
  
Hårdvara 300 000 kr 
  
Utbildning 300 000 kr 
Konsulthjälp 800 000 kr 
Förvaltningsprogram 800 000 kr 
  
Summa: 2 800 000 kr 
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4.4 Kostnadsfördelning mät- och GIS-avdelning 

En förundersökning genomfördes innan GIS implementerades år 2000 av en tillsatt 

projektgrupp vilket beskrivits i tidigare avsnitt. Mycket av den information som finns i GIS 

fanns tidigare i kommunen. Dock användes olika system för att få tillgång till informationen. 

Utifrån hur mycket de olika användarna tidigare nyttjade information kunde projektgruppen 

bedöma hur mycket de olika användarna skulle använda GIS och därigenom beräkna 

kostnaden per användare. Det tillkom även nya användare när GIS implementerades. Dessa 

användare bedömdes vara sekundära användare av systemet och tilldelades därför en låg 

kostnad. Kostnaden baserades liksom för övriga användare på den bedömda användningen. 

Undersökningen visade att kostnaderna som skulle fördelas internt för GIS uppgick till cirka 

1,6 miljoner kronor. (Bergsman, GIS-chef, 2012c) 

 

För att finansiera GIS-verksamheten omfördelades pengar från olika nämnders budgetar, 

exempelvis byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Då mät- och GIS-verksamheten ligger 

inom byggnadsnämndens budget överfördes anslagen till denna budget. Utöver de 

omfördelade anslagen finansieras verksamheten även genom att avgiftsfinansierade 

verksamheter inom kommunen betalar en avgift för att få tillgång till GIS. Avgiften baseras 

på självkostnadsprincipen. (Pettersson, budgetchef, 2012) De kostnader som orsakas av GIS 

består främst av kostnader för personal, servrar, licenser etcetera. Med andra ord är den största 

delen av kostnaderna fasta och påverkas därmed inte av hur mycket systemet utnyttjas. De två 

varianterna handläggarkartan och ArcGIS orsakar olika stora kostnader. Handläggarkartan 

består av utdrag av den information som finns i ArcGIS. Därmed orsakas kostnaderna främst 

av ArcGIS. (Bergsman, GIS-chef, 2012b) 
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Den ursprungliga kostnadsfördelningen för GIS-verksamheten var, exklusive de 

avgiftsfinansierade verksamheterna, följande: 

Den ursprungliga kostnadsfördelningen för GIS-

verksamheten Kr 

Kommunstyrelsen 438 000 

Byggnadsnämnden 567 000 

Tekniska nämnden 

*Räddningstjänsten 

320 000 

11 500  

Socialnämnden 46 000 

Skol- och barnomsorgsnämnden 75 000 

Omsorgsnämnden 78 500 

Gymnasienämnden 30 000 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 20 000 

Kultur- och fritidsnämnden 20 000 

 

Tabell 3. (Internt dokument 2) Tabellen visar den ursprungliga kostnadsfördelningen för GIS-verksamheten. 

Tabellen visar ungefärliga belopp. 

 

Totalt uppgår summan till cirka 1,6 miljoner kronor (Internt dokument 2). Dessa anslag har 

enbart räknats upp för lönekostnader och har därmed inte ökat för att kompensera för ökade 

kostnader och inflation. Anslagen har på grund av besparingar minskat något och uppgick år 

2009 till cirka 1,5 miljoner kronor (Internt dokument 3), denna summa har varit stabil sedan 

dess. (Pettersson, budgetchef, 2012) Utöver anslagen finansieras mät- och GIS-verksamheten 

även med intäkter från avgiftsfinansierade verksamheter såsom Växjö Energi AB, vatten- och 

avloppsverksamheten och kommunala bostadsbolag. Intäkterna uppgick år 2010 till cirka 

900 000 kronor och kom främst från Växjö Energi AB och vatten- och avloppsverksamheten. 

(Internt dokument 4) Summan av budgetanslagen och intäkterna uppgick år 2010 till cirka 2,4 

miljoner. Ovanstående belopp har varit relativt stabila över tid. (Pettersson, budgetchef, 2012)  

  

Den totala kostnadsmassan för mät- och GIS-avdelningen uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor 

(2010) och är relativt stabila från år till år. De ökar främst på grund av exempelvis inflation. 

De största kostnadsposterna består av inköp av externa tjänster, löner, it, licensavgifter samt 

statistiskt material. (Internt dokument 4) Externa tjänster kan exempelvis utgöras av flygfoton 
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och tjänster förknippade med utveckling av GIS-systemet. (Bergsman, GIS-chef, 2012a). 

Dessa poster kan liksom tidigare nämnts anses vara fasta. (Pettersson, budgetchef, 2012) 

 

De största kostnadsposterna är följande: (Internt dokument 4) 

De största kostnadsposterna för GIS-avdelningen Kr 

Inköp av externa tjänster 1 400 000 

Löner 520 000 

IT-kostnader 180 000 

Licensavgifter 310 000 

Statistiskt material 220 000 

 

Tabell 4. (Internt dokument 4) Tabellen visar de största kostnadsposterna för GIS-avdelningen. 

 

Kostnaderna överstiger intäkterna och anslagen vilket innebär att mät- och GIS-avdelningen 

uppvisar ett underskott på cirka 300 000 kronor per år (2 400 000 - 2 700 000) (Internt 

dokument 4). Lönekostnaderna utgörs av två halvtidstjänster, en GIS-chef samt en GIS-

ingenjör (Bergsman, GIS-chef, 2012b).  

 

Enligt Pettersson, budgetchef (2012) kan en avdelning som går med underskott antingen 

minska sina kostnader eller öka sina intäkter. Intäkterna kan ökas genom att äska mer pengar 

av politikerna eller marknadsföra sig internt och externt för att öka användningen av 

tjänsterna eller att ta ut ett högre pris. Beslutsvägarna är långa inom den offentliga sektorn 

vilket är en nackdel för den politiska vägen. Det vill säga att det kan ta lång tid att få ökade 

anslag. Pettersson, budgetchef (2012) nämner att mät- och GIS-avdelningen främst är en 

intern verksamhet som inte syns utåt. Därför är det svårare att väcka politikernas intresse då 

de ofta prioriterar verksamheter som är av direkt nytta för allmänheten, exempelvis 

äldreomsorg och skola. (Pettersson, budgetchef, 2012) 

 

Pettersson, budgetchef (2012) bedömer att mät- och GIS-avdelningen fortfarande drivs med 

ett underskott för att de är en liten del av kommunen och underskottet påverkar därmed inte 

det totala resultatet i någon stor utsträckning. Budgetomslutningen för mät- och GIS-

avdelningen uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor per år. I relation till de 4,5 miljarder kronor 

som år 2010 utgjorde kommunens totala budgetomslutning framstår mät- och GIS-

avdelningens underskott som försumbart. (Pettersson, budgetchef, 2012) 
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4.5 Användarna av GIS 

Det finns ett flertal användare av GIS som utnyttjar systemet i olika stor utsträckning. De 

olika användarna utnyttjar olika funktioner. Några av de områden systemet kan användas för 

är ruttplanering, planering av vårdplatser samt analys av vilka konsekvenser en översvämning 

av Växjösjön skulle kunna leda till. (Bergsman, GIS-chef, 2012a)  

  

Följande verksamheter använder GIS:  

Användarna av GIS 

Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB 

Vatten- och avloppsverksamheten  

Kommunala bostadsbolag  

Tekniska förvaltningen, renhållning 

Kommunledningsförvaltningen, planeringskontoret 

Byggnadsnämnden, Stadsbyggnadskontoret  

Skol- och barnomsorg, gymnasienämnden  

Omsorgsförvaltningen 

Räddningstjänsten  

Miljö- och hälsoskydd 

Kultur- och fritidsnämnden  

Nämnden för arbete och välfärd (tidigare socialnämnden) 

 

Tabell 5 (Internt dokument 5) Tabellen visar användarna av GIS. 

 

För att ta reda på vad användarna anser om GIS och i vilken utsträckning de använder 

systemet har kontakt tagits med de kommunala verksamheterna, både avgifts- och 

skattefinansierade. Informationen från de olika verksamheterna skiljer sig åt, mest beroende 

på användningsgraden. Nedan följer en sammanställning av vad de olika verksamheterna 

anser om GIS. 
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4.5.1 Avgiftsfinansierade verksamheter 

En av de största användarna av GIS är koncernen Växjö Energi AB. Växjö Energi är beroende 

av GIS och använder ArcGIS dagligen i sin verksamhet i kombination med deras egna 

nätinformationssystem. Då Växjö Energi är helt beroende av att ha tillgång till GIS är 

kostnaden inte helt avgörande för användandet. Dock måste priset för GIS, liksom för alla 

andra tjänster, vara skäligt. Växjö Energi är ett kommunalt bolag och tillhandahåller även viss 

information till Växjö kommun. (Johansson, Kraft och Värme, 2012; Kvist, sektionschef, drift 

elnät, 2012)  

 

Vatten- och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och använder bland annat GIS för att 

se var vattenledningar finns, hur gamla de är samt hur vattenförbrukningen ser ut i olika 

områden. De är beroende av systemet och ser därför inte priset som avgörande för 

nyttjandegraden. De använder främst den avancerade versionen ArcGIS och de ser gärna en 

utveckling av systemet. (Jonsson, projekteringsingenjör, 2012) 

 

Kommunala bostadsbolag använder GIS i begränsad omfattning, exempelvis för att se hur 

stora fastighetsytor de har. De använder handläggarkartan och ser inte några utvecklingsbehov 

av systemet. Då de inte har något stort behov av systemet är priset en viktig faktor för 

användningen. (Herbertsson, Fastighetschef, 2012)  

 

4.5.2 Skattefinansierade verksamheter 

Renhållningsavdelningen inom tekniska förvaltningen använder dagligen ArcGIS i sin 

verksamhet. De hanterar årligen 650 000 soptömningar inom kommunens gränser och 

använder därför GIS både på kontoret och i fordonsdatorer i insamlingsfordonen. Gunnarsson, 

renhållningschef (2012) menar att GIS är en mycket viktig funktion för en logistikverksamhet 

som renhållningsavdelningen. Därför är kostnaden av mindre betydelse förutsatt att den är 

marknadsmässig. (Gunnarsson, renhållningschef, 2012) Utöver renhållningsavdelningen finns 

det fler GIS-användare inom tekniska förvaltningen. En av dessa är mark- och 

exploateringsingenjörer som använder systemet dagligen och därmed är beroende av att ha 

tillgång till det. Enligt Iderheim, mark- och exploateringsingenjör, (2012) hade 

arbetsuppgifterna inte kunnat utföras utan att använda sig av ArcGIS. Därmed är kostnaden 

inte heller här avgörande. (Iderheim, mark- och exploateringsingenjör, 2012)  

 



 

35 
 

Kommunledningsförvaltningen är en användare av GIS och använder systemet dagligen. De 

använder ArcGIS och de enklare funktionerna i GIS för överskådlig planering samt för att 

koppla ihop olika typer av information. Då GIS används dagligen är det ett värdefullt verktyg 

för kommunledningsförvaltningen. De är därför villiga att betala i den mån de använder 

systemet och ser gärna en utveckling av systemet. (Martinsson, Planeringsarkitekt, 2012) 

 

Stadsbyggnadskontoret ajourhåller systemet åt andra användare men utnyttjar det även själva. 

I sin egen verksamhet använder de ArcGIS när de exempelvis hanterar bygglovsansökningar 

och arbetar med detaljplaner. Innan GIS implementerades var informationen utspridd. GIS har 

medfört att informationen blivit mer lättåtkomlig och användbar. De anser att GIS är en 

nödvändig funktion och ett bra verktyg för att hantera information. Stadsbyggnadskontoret ser 

gärna en fortsatt utveckling av GIS-verksamheten och är därför villiga att satsa resurser på 

detta. (Bergsman, GIS-chef, 2012a; Wennerstål, förvaltningschef, 2012)  

 

Enligt Gustafsson på skol- och barnomsorgsförvaltningen (2012) används GIS bland annat vid 

planering av skolskjuts och för planering av skolverksamhet. Det är dock främst de enkla 

funktionerna i GIS (handläggarkartan) som används och de har inte behov av någon större 

utveckling av de funktioner som finns i GIS. GIS används inte dagligen och de är därmed inte 

en av de större användarna. Vad gäller kostnadsfördelning menar Gustafsson, Skol- och 

barnomsorgsförvaltningen (2012) att de inte vet om de skulle använda GIS i samma 

utsträckning om kostnadsfördelningen skulle ske utifrån användandet. (Gustafsson, Skol- och 

barnomsorgsförvaltningen, 2012)  

 

Omsorgsförvaltningen använder idag GIS i viss utsträckning, exempelvis för att se var 

omsorgsanläggningar finns samt var människor i behov av hjälp bor. De skulle kunna 

använda GIS för att exempelvis planera rutter inom hemtjänsten. Omsorgsförvaltningen 

använder sig av handläggarkartan, vilket redan innehåller de funktioner de kan använda, 

varför de inte ser något utvecklingsbehov. Gällande kostnaden för GIS menar Gertsson, 

omsorgschef (2012) att de troligtvis inte är villiga att betala mer då de inte är i något stort 

behov av GIS. (Gertsson, omsorgschef, 2012)    

 

Värends räddningstjänst använder GIS för att exempelvis se var brandposter och 

vattenbrunnar finns samt var potentiellt sårbara områden finns inom mark och skog. Sårbara 

områden kan utgöras av platser med lågt grundvatten. Räddningstjänsten är i behov av GIS 
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och använder handläggarkartan men vet inte vad de tycker att en rimlig avgift är. De klarar 

inte av att själva ordna de funktioner som finns i GIS, dock bidrar även de med viss 

information till systemet. De ser inte något större utvecklingsbehov av GIS utan är nöjda med 

den funktionalitet som finns idag. (Svensson, Brandingenjör, 2012) 

 

Representanter från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, samt 

nämnden för arbete och välvärd (tidigare socialnämnden) har inte varit anträffbara. Dock 

utgör de tre förvaltningarna små användare av GIS. Därför jämställs de med övriga mindre 

användare i uppsatsen såsom exempelvis omsorgsförvaltningen och skol- och 

barnomsorgsförvaltningen.  
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5. Analys 

I analysavsnittet diskuteras hur den teoretiska referensramen förhåller sig till empirin och är 

uppdelad i olika avsnitt. Först berörs mät- och GIS-avdelningen, därefter följer 

ansvarsområden samt kalkyl- och kostnadsfördelningsmodeller. Analysen utgör en bakgrund 

till slutsatsen.  

 

5.1 Mät- och GIS-avdelningen 

Mät- och GIS-avdelningen utgör med sin budgetomslutning på cirka tre miljoner kronor 

endast en liten del av Växjö kommuns totala budgetomslutning på cirka 4,5 miljarder kronor. 

Underskottet visas inte heller tydligt i budgeten då mät- och GIS-avdelningen ingår i 

byggnadsnämndens budget. Då byggnadsnämnden visar ett överskott läggs inte någon stor 

vikt vid mät- och GIS-verksamhetens underskott. Då problemet är litet bedömer vi att Växjö 

kommun inte vill lägga mycket tid på att åtgärda det. Hade samma problem uppstått i en 

privat verksamhet hade det troligtvis åtgärdats då ägarna kräver avkastning. Kommunen har 

inget vinstintresse och ser istället pengar som ett medel. Vi anser att ovanstående faktorer är 

anledningen till att mät- och GIS-verksamheten fortfarande bedrivs med ett underskott. För att 

angripa denna problematik och skapa en förståelse kommer vi att börja med att se vilka för- 

respektive nackdelar som finns för de olika modeller som vi presenterat i teorin. För att få en 

bredare bild över mät- och GIS-avdelningen kommer analysen först beröra de olika 

ansvarsområdena, diskussionen avsmalnas sedan till internprissättning och kalkylteori. 

Avslutningsvis diskuteras problemets kärna vilket berör kostnadsfördelningen inom mät- och 

GIS-avdelningen.  

 

5.2 Analys av ansvarsområden 

Växjö kommun består av flera olika förvaltningar som i sin tur består av olika verksamheter. 

Organisationen är således decentraliserad varför ansvar kan fördelas på olika sätt. Anthony & 

Govindarajan (2007) nämner att avdelningar kan ha ansvar för intäkter, kostnader eller 

resultat. Om mät- och GIS-verksamheten skulle vara ett intäktscenter innebär det att de 

kommer att ha ansvar för vad de producerar men inte för vilka kostnader de orsakar. 

Kommuner är skyldiga att basera sin prissättning på självkostnadsprincipen vilket innebär att 

priserna inte får överstiga självkostnaden. Då verksamheten uppvisar ett underskott torde 

priset som debiteras till användarna inte spegla självkostnaden. Genom att priserna höjs kan 
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självkostnadsprincipen uppfyllas. Vidare får offentliga verksamheter som mät- och GIS-

avdelningen inte sträva efter att generera vinst. Detta i kombination med att priserna inte får 

höjas över självkostnaden talar emot att mät- och GIS-avdelningen ska ha intäktsansvar. 

 

Anthony & Govindarajan (2007) nämner att enheter kan ha resultatansvar vilket innebär att de 

har ansvar för både intäkter och kostnader. Privata företag strävar efter att generera vinst, 

dock är det inte lämpligt för Växjö kommun. Pettersson, budgetchef, (2012), menar att 

kommunen ser pengar som ett medel istället för ett mål. Kommuner får enligt lagstiftning inte 

ha målet att generera vinst samt är skyldiga att agera utifrån självkostnadsprincipen. Liksom i 

fallet med intäktsansvar är det därmed svårt att förena resultatansvar med den lagstadgade 

självkostnadsprincipen.  

  

Fiktiva resultatenheter har inte fullständigt ansvar för intäkterna vilket passar mät- och GIS-

verksamheten då de inte kan påverka alla intäkter. Dock blir fokus även här på att uppnå ett 

positivt resultat, vilket inte får vara målet i en kommunal verksamhet. Således uppstår samma 

problem som med vanligt resultatansvar och med intäktsansvar.  

 

Om mät- och GIS-verksamheten skulle ha kostnadsansvar kommer de att ansvara för 

kostnaderna men inte för vad de producerar. Kostnaderna som orsakas av GIS-verksamheten 

är i hög utsträckning fasta. Det krävs exempelvis personal, licenser och datorer för att 

systemet ska vara tillgängligt. Därmed är de fasta kostnaderna i stor utsträckning oberoende 

av i vilken grad tjänsterna utnyttjas och påverkas istället av vilken servicenivå ledningen anser 

är lämplig. Verksamheten kan därför liknas vid ett indirekt kostnadscenter istället för ett 

direkt kostnadscenter. Mät- och GIS-avdelningen fungerar som ett hjälpmedel åt andra 

avdelningar och utgör därmed en supportfunktion enligt Anthonys & Govindarajans (2007) 

beskrivning. Inom supportfunktioner finns även risken att personal utformar tjänster där 

kostnaden överstiger nyttan. Alla avdelningar har exempelvis inte behov av 3D-kartor i GIS 

och då blir kostnaden högre än nödvändigt för dessa avdelningar. Mät- och GIS-avdelningen 

har inget eget kostnadsansvar vilket innebär att de inte behöver stå till svars för underskotten. 

Om de själva har kostnadsansvaret skulle de troligtvis fokusera mer på vilka behov 

organisationen har och anpassa kostnaderna efter behoven, därmed ökar målkongruensen.  
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5.1.2 Interndebitering 

Växjö kommun är en decentraliserad organisation och det sker transaktioner mellan olika 

enheter. För att hantera dessa transaktioner kan internpriser användas. Anthony & 

Govindarajan (2007) menar att internpriser kan vara marknadsbaserade eller 

kostnadsbaserade. Då kommunen styrs av självkostnadsprincipen är de tvingade att utgå från 

ett kostnadsbaserat internpris, såvida marknadspriset inte är lägre. Enligt konkurrenslagen 

3:27 får de inte sätta priser under självkostnaden så att utomstående aktörer missgynnas. 

Enligt Anthony & Govindarajan (2007) används internpriser mellan resultatenheter. Dock 

menar vi att stadsbyggnadskontoret använder en form av internpriser trots att de inte utgör 

resultatenheter då de olika användarna får betala för GIS. Denna debitering sker genom 

överföringar mellan olika nämnders budgetar, samt intäkter från avgiftsfinansierade 

verksamheter. Därmed används budgeterade kostnader vid fördelningen. En fördel med detta 

tillvägagångssätt är att användarna i förväg vet vilka kostnader de kommer att belastas med 

och riskerar därmed inte några tillkommande kostnader. Risken för tillkommande kostnader 

bär istället den säljande enheten. Den nuvarande debiteringsmetoden som innebär att 

budgeterade kostnader används istället för faktiska framstår därför som väl anpassad efter 

stadsbyggnadskontorets förutsättningar.  

 

Att kostnaderna är fasta och att debiteringen sker i förväg innebär att internprissättningen kan 

liknas vid ett kapacitetsköp med skillnaden att någon rörlig kostnad inte tillkommer. 

Användarna av GIS betalar för att få tillgång till GIS. När de har betalat har de fri tillgång till 

systemet. Systemet går inte att köpa externt varför något marknadspris inte finns att tillgå. Då 

kostnaderna är fasta menar vi att ett kapacitetsköp väl speglar hur kostnaderna uppstår då 

användarna får använda systemet fritt när de betalat en förutbestämd avgift. Den förbestämda 

avgiften ska enligt kommunallagen spegla självkostnaden. Nivån på dagens internpriser 

bygger på den förväntade användningen tolv år tillbaka i tiden. Därmed uppfylls i dagens läge 

inte självkostnadsprincipen och användarna betalar inte för hela kapaciteten.     

 

För att självkostnaden skall uppfyllas menar Pettersson, budgetchef (2012) att mät- och GIS-

avdelningen antingen kan marknadsföra sig internt eller att äska mer anslag den politiska 

vägen för att öka intäkterna. Detta kunde vara en lösning på det nuvarande problemet som 

mät- och GIS-avdelningen upplever med de låga intäkterna och anslagen. En nackdel med 

Petterssons, budgetchef (2012) förslag är att det kräver kostsamma insatser såsom 

marknadsföring. Då de redan visar ett underskott på närmare 300 000 kronor menar vi att det 
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är svårt att hitta de resurser som krävs för marknadsföringen. Även att marknadsföra sig 

internt för politikerna kräver resurser, dessutom är de politiska beslutsvägarna långa.  

 

5.2 Analys av kalkylmetoder 

För att fördela kostnader mellan de olika användarna av GIS måste kostnaderna fastställas. 

För att beräkna kostnaderna för GIS kan olika kalkylmodeller användas. Då kommunen styrs 

av självkostnadsprincipen kan de inte använda sig av bidragskalkyler. Självkostnad inkluderar 

både fasta och rörliga kostnader medan en bidragskalkyl enbart tar med rörliga kostnader. 

Således kan stadsbyggnadskontoret inte använda sig av bidragskalkyler. Detta innebär att de 

måste använda sig av någon form av självkostnadskalkyl.  

 

Andersson (2008) delar in självkostnadskalkyler i två huvudgrupper. Den ena består av 

orderkalkyler och den andra av periodkalkyler. Orderkalkyler har sitt främsta 

användningsområde när kalkylobjekten är olika och har en stor andel rörliga kostnader. 

Påläggskalkyler är en form av orderkalkyl där omkostnader fördelas med hjälp av 

fördelningsnycklar. Då mät- och GIS-avdelningens kostnader främst är fasta, eller indirekta, 

skulle påläggen bli höga. Höga pålägg innebär en låg precision i kalkylerna och därmed kan 

den beräknade självkostnaden bli felaktig. Påläggskalkylen framstår inte som användbar för 

mät- och GIS-avdelningen. För att få mer noggranna kalkyler kan aktivitetsbaserade kalkyler 

användas, vilket är en mer avancerad form av självkostnadskalkyl. Dock kräver 

aktivitetsbaserade kalkyler mycket tid i anspråk och är därmed mer kostsam än andra 

kalkyltyper. Det är möjligt att en aktivitetsbaserad kalkyl kan användas, exempelvis kan 

kostnaden per använd minut beräknas. Dock är mät- och GIS-avdelningen en liten avdelning 

och vi bedömer därför att kostnaden för att införa och underhålla ett aktivitetsbaserat 

kalkylsystem kommer att överstiga nyttan. Mät- och GIS-avdelningen har liksom tidigare 

nämnts, en stor andel fasta kostnader. Då ingen av orderkalkylerna är ett bra val av 

kalkylmodell återstår periodkalkylerna. 

 

Divisionskalkyler, ekvivalentkalkyler och normalkalkyler är periodkalkyler. De fungerar när 

kalkylobjekten är likartade och orsakar kostnader i ungefär samma utsträckning. All 

information finns redan i GIS. Därför påverkas inte kostnaderna av vilken information 

användarna utnyttjar. Vid användning av en divisionskalkyl kommer alla kostnader fördelas 

lika mellan kalkylobjekten. Det finns två versioner av GIS som orsakar kostnader i olika hög 
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utsträckning, handläggarkartan och ArcGIS. Handläggarkartan är en förenklad variant 

innehållande en del av den information som finns i ArcGIS. Därmed torde handläggarkartan 

vara betydligt billigare än ArcGIS. Divisionskalkylen tar inte hänsyn till detta utan kommer 

att belasta båda versionerna med samma kostnader. Divisionskalkylen kommer således att 

visa en missvisande självkostnad. Självkostnaden för handläggarkartan kommer att bli för hög 

och självkostnaden för ArcGIS kommer att bli för låg. Samma problem kommer att uppstå vid 

användning av normalkalkylen. Vidare är det inte meningsfullt att försöka separera de fasta 

och rörliga kostnaderna då de främst är fasta. Således återstår ekvivalentkalkylen 

 

Ekvivalentkalkyler fungerar i princip som divisionskalkylen. Dock tas hänsyn till att 

kalkylobjekten orsakar kostnader i olika hög utsträckning. Om ekvivalentkalkylen tillämpas 

av mät- och GIS-avdelningen kommer den billigare handläggarkartan att få ett lägre 

ekvivalenttal och den dyrare ArcGIS att få ett högre ekvivalenttal. Därmed tas hänsyn till att 

de två varianterna orsakar olika kostnader. Genom att använda ekvivalenttal kommer 

självkostnaden att bli olika för de två versionerna vilket bättre speglar verkligheten.  

 

Innan den ursprungliga kostnadsfördelningen genomfördes beräknades den förväntade 

självkostnaden per användare och baserades på den förväntade användningen. Periodens 

kostnader fördelades mellan de olika användarna. Kostnaderna var i princip kända i förväg 

och var främst fasta. Därmed har de använt sig av en periodkalkyl. När kostnaderna 

beräknades togs hänsyn till att det fanns två versioner av GIS. Den typ av periodkalkyl som 

har använts kan därför sägas vara en ekvivalentkalkyl. Detta tydliggörs av 

kostnadsfördelningen då exempelvis tekniska förvaltningen betalar cirka elva gånger mer än 

gymnasienämnden. Detta beror troligtvis både på att de nyttjar GIS mer än gymnasienämnden 

men även på att de nyttjar den dyrare versionen, ArcGIS.  

 

5.3 Analys av kostnadsfördelningsmodeller 

Enligt Horngren et al (2006) finns det tre olika metoder som kan användas för att besluta vilka 

kostnader som ska fördelas från en supportenhet såsom mät- och GIS-avdelningen till en 

produktionsenhet. Metoderna är direkt-, step-down- och inverterad metod. Den direkta 

metoden är den enklaste och vanligaste metoden som används vid kostnadsfördelning. 

Fördelningsmetoden som stadsbyggnadskontoret använder sig av fördelar enbart kostnader 

direkt från mät- och GIS-avdelningen och kan därför liknas vid en direkt fördelningsmetod. 
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Således tas inte hänsyn till kostnader som uppkommer när supportenheter utför tjänster åt 

andra supportenheter. För kommunen skulle detta innebära att kostnader som uppstår av att 

exempelvis mät- och GIS-avdelningen och IT-avdelningen utför tjänster åt varandra inte 

kommer att fördelas till andra avdelningar. Dock är mät- och GIS-avdelningen en liten 

avdelning med låga kostnader, därmed kan kostnaden för att fördela kostnaderna mer precist 

överstiga nyttan.   

 

Både step-down- och den inverterade metoden tar hänsyn till att det uppstår kostnader mellan 

supportenheter. Kostnader fördelas först mellan supportfunktioner för att sedan fördelas till 

produktionsenheterna. För GIS-verksamheten skulle metoderna innebära att fler kostnader 

kommer att fördelas. Dock är de flesta kostnaderna för mät- och GIS-avdelningen fasta varför 

det inte kommer att bli någon stor skillnad jämfört med den direkta metoden. Då både step-

down- och den inverterade metoden är mer avancerade och därmed mer kostsamma än den 

direkta metoden finns risken att kostnaden kommer att överstiga nyttan. För att fördela de 

kostnader som den direkta metoden visar framstår single-rate-metoden som lämplig. Dels för 

att kostnaderna främst är fasta varför det räcker att använda en fördelningsnyckel, men även 

för att metoden är enklast och billigast.  

 

5.4 Analys av fördelning av gemensamma kostnader 

Växjö kommun är osäkra angående hur fördelningen av GIS-kostnaderna ska hanteras. Enligt 

Horngren et al (2006) kan stand-alone-metoden användas för att besluta hur stor del av en 

gemensam kostnad respektive användare ska betala. Ansvariga för mät- och GIS-avdelningen 

menar att övriga förvaltningar betalar för lite. Troligtvis är det betydligt billigare att mät- och 

GIS-avdelningen sköter GIS istället för att varje enhet bygger upp ett eget GIS. Exempelvis 

räddningstjänsten menar att de omöjligt kan bygga upp ett eget system då de varken har 

resurser eller tid för att ajourhålla det. Användarna av GIS menar att det är ett användbart 

verktyg och flera av dem är beroende av systemet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Dessutom finns ingen annan leverantör än mät- och GIS-avdelningen för det specifika 

innehåll som finns i Växjö kommuns GIS, därmed kan de inte köpa det externt.  

 

GIS-verksamheten har olika kostnader beroende på vilken variant av GIS som används, 

handläggarkartan eller ArcGIS. Handläggarkartan är en förenklad variant innehållande en del 

av den information som finns i ArcGIS. Därmed torde handläggarkartan vara betydligt 
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billigare än ArcGIS. Några av användarna utnyttjar enbart handläggarkartan. Utifrån 

kontakter med användarna samt den ursprungliga fördelningen framgår att följande användare 

främst använder handläggarkartan: förvaltningen för arbete och välfärd (tidigare 

socialnämnden), skol- och barnomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, gymnasienämnden, 

miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddningstjänsten samt kultur- och fritidsnämnden. De 

interna användare som orsakar kostnader genom att använda ArcGIS är 

kommunledningsförvaltningen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Vidare använder 

även de skattefinansierade VEAB och vatten- och avloppsverksamheten ArcGIS. De 

kostnader som stand-alone-metoden visar kan även användas som grund för fördelningen av 

de gemensamma GIS-kostnaderna. Om stand-alone-metoden används som grund för 

fördelningen skulle de användare som enbart utnyttjar handläggarkartan betala mindre än de 

som använder det mer avancerade ArcGIS. 

 

Ett alternativ till stand-alone-metoden är att istället använda incremental-metoden. Den 

användare som anses vara den främsta kostnadsdrivaren får stå för mest kostnader. Om denna 

metod tillämpas av stadsbyggnadskontoret får den främsta kostnadsdrivaren stå för kostnader 

motsvarande vad det skulle kosta om enheten utvecklade ett eget GIS. Med andra ord får den 

huvudsakliga kostnadsdrivaren bära den kostnad som en stand-alone-kalkyl visar. Det kan 

vara svårt att fastställa vem som orsakar mest kostnader då alla användare vi talat med är i 

behov av GIS. Flera användare utnyttjar GIS dagligen varför det kan bli missvisande att säga 

att endast en användare orsakar kostnaderna. Vid tillämpning av incremental-metoden 

kommer de användare som inte ses som huvudsakliga kostnadsdrivare att få betala 

marginalkostnader. Då i princip alla kostnader redan är fasta skulle marginalkostnaden uppgå 

till noll. Därmed skulle användningen av GIS vara gratis för alla utom en användare.  
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6. Slutsats 

I slutsatsen beskrivs hur kostnadsfördelningen sker idag samt presenteras lösningsförslag 

som utgör alternativa sätt att hantera kostnadsfördelningen. Detta görs för att besvara 

uppsatsens frågeställning: Hur kan stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommun hantera 

fördelningen av förvaltningsgemensamma kostnader?  

 

6.1 Mät- och GIS-avdelningen 

Mät- och GIS-verksamheten kan idag liknas vid ett kostnadscenter. Dock har de själva inget 

budgetansvar idag vilket gör att de inte behöver anpassa kostnaderna efter organisationens 

behov. Vi menar att de även i fortsättningen bör utgöra ett kostnadscenter men med skillnaden 

att de själva har budgetansvaret. Detta leder troligtvis till att ansvariga motiveras till att 

anpassa verksamheten efter organisationens behov vilket innebär att målkongruensen ökar. 

Om de själva har budgetansvar kan de inte genomföra onödiga förbättringar som inte 

efterfrågas av användarna vilket annars är en risk för supportenheter såsom mät- och GIS-

avdelningen. Kostnaderna är främst fasta varför de inte kan minska dem på kort sikt. Däremot 

behöver de inte förnya vissa licenser och dylikt om de inte behövs i framtiden.  

 

Mät- och GIS-avdelningen erbjuder interna tjänster till förvaltningar och kommunala bolag. 

Därmed använder de sig av interndebiteringar. Sättet de interndebiterar kan liknas vid ett 

kapacitetsköp då debiteringen sker i förväg i samband med budgeteringen. Då de flesta 

kostnaderna är fasta menar vi att ett kapacitetsköp är lämpligt. Det faktum att kostnaderna är 

fasta innebär även att fördelningen bör ske med budgeterade värden då de inte kommer att 

avvika från de budgeterade i någon stor utsträckning. Vidare är kommuner skyldiga att 

budgetera varför vi anser att de är lämpligt att de hanterar interndebiteringen i samband med 

budgetarbetet. Då budgetarbetet sker årligen menar vi att det även är ett bra tillfälle att 

ompröva storleken på interndebiteringarna. Justeringar kan då göras för exempelvis allmän 

prisstegring och andra kostnadsökningar.   

 

För att beräkna de kostnader som orsakas av de två versionerna (ArcGIS och 

handläggarkartan) användes ursprungligen en form av ekvivalentkalkyl. De två versionerna 

orsakar kostnader i olika utsträckning vilket enligt självkostnadsprincipen även ska 

återspeglas vid beräkning av självkostnaden. Ekvivalentkalkylen tar hänsyn till detta och vi 

anser därför att detta även fortsättningsvis är den kalkylmodell som är att rekommendera. 
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Fördelningsnyckeln som används för att fördela de beräknade kostnaderna är den förväntade 

användningen. Således menar vi att en single-rate-metod används. Vi menar även att detta är 

lämpligt då de flesta kostnaderna är fasta. Det är därmed inte meningsfullt att separera fasta 

och rörliga kostnader.  Vidare menar vi att en direkt fördelningsmetod används. Detta grundar 

vi på att hänsyn inte tas till att mät- och GIS-avdelning kan ha kostnader som orsakas av andra 

supportenheter inom kommunen. Det finns mer avancerade fördelningsmetoder, dock 

bedömer vi att kostnaden för att använda dessa överstiger nyttan det innebär med en mer 

exakt fördelning. Då mät- och GIS-avdelningen är en liten avdelning med låga kostnader 

anser vi att en direkt fördelningsmetod är fullt tillräcklig.  

 

6.2 Lösningsförslag 

För att besluta om vilka användare som ska debiteras för användningen presenterar vi tre 

lösningsförslag. Förslagen bygger inte på varandra utan ska betraktas var för sig. Vi har valt 

att presentera flera förslag då vi funnit att mer än ett alternativ är möjligt att tillämpa för mät- 

och GIS-avdelningen.  

 

6.2.1 Lösningsförslag 1 

Den ursprungliga kostnadsfördelningen baserades på den bedömda användningen och kan 

därför liknas vid single-rate-metoden. Utifrån användarnas åsikter framstår det som om 

proportionerna i den ursprungliga fördelningen fortfarande speglar den verkliga användningen 

på ett rimligt sätt. Därmed menar vi att fördelningsnyckeln tid används, det vill säga single-

rate. Då det fortfarande är samma användare som i den ursprungliga fördelningen kommer 

kostnaderna inte att fördelas till några nya användare. Utöver de förvaltningar som varit med 

sedan starten fördelas även kostnader till VEAB, vatten- och avloppsverksamheten samt 

kommunala fastighetsbolag. Vidare orsakas kostnaderna för de två versionerna av GIS 

fortfarande på samma sätt som vid implementeringen. Dock har de totala kostnaderna ökat 

varför användarna i dagsläget inte betalar fullt ut för den kapacitet som finns. Ett enkelt sätt 

att åtgärda detta problem är att öka debiteringen av användarna i samma utsträckning som de 

totala kostnaderna har ökat. Genom att debiteringarna ökar kommer priset att återspegla 

självkostnaden vilket är en förutsättning för offentliga verksamheter. Detta förslag innebär en 

enkel lösning som inte kräver några stora resurser. Nedan följer ett exempel på hur 

uppräkningen skulle kunna gå till. 
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Den ursprungliga kostnadsfördelningen     

för GIS-verksamheten    

     

Dagens kostnader      2 700 000 kr    

Dagens anslag och intäkter      2 400 000 kr    

     

Uppräkningsprocent 12,5%   

     

  Nuvarande  Efter uppräkning 

Interna budgetanslag (skattefinansierade)    1 500 000 kr              1 687 500 kr  

Avgiftsfinansierade verksamheter       900 000 kr              1 012 500 kr  

Totalt               2 700 000 kr  

Tabell 6. Egen figur. Lösningsförslag 1. 

 

Förslaget visar att en procentsats tas fram som baseras på kostnadsutvecklingen. De nya 

siffrorna som presenteras för de avgiftsfinansierade verksamheterna och de interna 

verksamheterna fördelas sedermera till varje användare. Det vill säga att interndebiteringen 

ökar med 12,5 procent för alla användare.   

 

6.2.2 Lösningsförslag 2 

Den nuvarande fördelningen görs om, istället använder vi resonemangen ur incremental-

metoden. Då det är svårt att identifiera en huvudsaklig kostnadsdrivare väljer vi istället att 

betrakta användarna av ArcGIS som huvudsakliga kostnadsdrivare, då det främst är ArcGIS 

som orsakar kostnaderna. Användare av handläggarkartan betalar enbart en marginalkostnad. 

Då de flesta kostnaderna är fasta är marginalkostnaden för handläggarkartan försumbar. 

Därmed innebär förslaget att användarna av handläggarkartan inte betalar något.  

 

För att förslaget ska kunna genomföras utan att strida mot rådande lagstiftning måste de 

kommunala bolagen, VEAB, bostadsbolag och vatten- och avloppsverksamheten, fortfarande 

betala för användningen. De användare som enligt förslaget kommer att betala för GIS är 

därmed kommunledningsförvaltningen, byggnadsnämnden, tekniska förvaltningen, VEAB, 

kommunala bostadsbolag samt vatten- och avloppsverksamheten. Redan idag betalar 

användarna av handläggarkartan små summor i förhållande till användarna av ArcGIS. 

Därmed kommer förslaget i praktiken inte att innebära några stora förändringar jämfört med 
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dagens fördelning. Istället menar vi att fördelningen blir enklare att hantera då det är färre 

användare som tilldelas kostnader. Figuren nedan illustrerar hur fördelningen skulle kunna se 

ut om resonemangen ur incremental-metoden används.   

 

Incremental-metoden   

Kostnader  2 700 000 kr 

Avgiftsfinansierade verksamheter    

(VEAB, vatten och avlopp, kommunala 

bostadsbolag) 900 000 kr* 

    

Kvar att fördela internt 1 800 000 kr 

    

Fördelningen ser ut enligt följande:   

Kommunstyrelsen 600 000 kr 

Byggnadsnämnden 600 000 kr 

Tekniska nämnden 600 000 kr 

*Skall beräknas efter självkostnaden. 

Tabell 7. Egen figur. Lösningsförslag 2. 

 

De avgiftsfinansierade verksamheterna måste fortfarande betala självkostnadspris. Enligt 

konkurrenslagen måste kommunala bolag konkurrera på samma villkor som privata bolag, 

därmed kan de inte ses som sekundära kostnadsdrivare. Vi har därmed inte räknat om vad de 

avgiftsfinansierade verksamheterna ska betala. Då alla användare av ArcGIS ses som lika 

stora kostnadsdrivare fördelas kostnaderna proportionerligt mellan dem. Ovanstående utgör 

därmed enbart ett exempel på hur resonemangen i incremental-metoden kan användas för att 

fördela kostnaderna för GIS. 

 

6.2.3 Lösningsförslag 3 

Detta förslag innebär att den ursprungliga kostnadsfördelningen görs om från grunden. Ett 

stand-alone-resonemang används vilket innebär att fördelningen grundas på vad det skulle 

kosta för varje användare att bygga upp ett eget GIS. Då användarna är i behov av systemet 

finns alternativen att GIS är en central funktion eller att varje användare tillhandahåller sitt 

eget GIS. Vid tillämpning av stand-alone-metoden sätts varje användares självkostnad i 

relation till summan av självkostnaden för alla användare. Denna relation används sedan för 
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att fördela de faktiska kostnaderna. Vi anser att denna process är kostsam varför den är svår 

att motivera för en liten avdelning som mät- och GIS-avdelningen. Istället menar vi att den 

främst kan användas för att tydliggöra att det är billigare med en central GIS-avdelning om 

det i framtiden uppstår interna stridigheter gällande hur mycket varje användare ska betala.  

 

Stand-alone-metoden       

      

Mät- och GIS-avdelningens 

kostnader att fördela 2 700 000 kr    

               

  Exempel på  Procent av totala  Fördelning med 

  

stand-alone-

kostnad 

stand-alone-

kostnader 

stand-alone-

metoden 

Avgiftsfinansierade verksamheter* 1 300 000 kr 37%               1 005 731 kr 

Kommunstyrelsen              600 000 kr  17%                  464 183 kr 

Byggnadsnämnden              700 000 kr  20%                  541 547 kr 

Tekniska nämnden              400 000 kr  11%                  309 456 kr 

*Räddningstjänsten                50 000 kr  1%                    38 682 kr 

Socialnämnden                70 000 kr  2%                    54 155 kr 

Skol- och barnomsorgsnämnden                80 000 kr  2%                    61 891 kr 

Omsorgsnämnden                90 000 kr  3%                    69 628 kr 

Gymnasienämnden              100 000 kr  3%                    77 364 kr 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden                30 000 kr  1%                    23 209 kr 

Kultur- och fritidsnämnden                70 000 kr  2%                    54 155 kr 

Totalt 3 490 000 kr 100%               2 700 000 kr 

* Avgiftsfinansierade verksamheter: VEAB, vatten och avlopp, kommunala bostadsbolag 

Tabell 8. Egen figur. Lösningsförslag 3. 

 

Figuren utgör enbart ett exempel på hur fördelningen skulle kunna se ut, uppgifterna är helt 

fiktiva. Som exemplet visar uppstår synergivinster av att GIS-verksamheten är en central 

funktion. Därmed kan det vara enklare att motivera de kostnader användarna tilldelas. 

Beroende på vad stand-alone-kalkylen visar kan fördelningen till de olika användarna öka 

respektive minska jämfört med dagens fördelning.   
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6.3 Egna reflektioner 

Utifrån de olika lösningsförslagen som presenterats anser vi att lösningsförslag ett är att 

föredra framför de andra. Alla lösningsförslag är möjliga att genomföra för mät- och GIS-

avdelningen. Lösningsförslag två och tre är troligtvis mer principiellt korrekta, dock menar vi 

med tanke på verksamhetens storlek att de kräver för mycket resurser i förhållande till nyttan. 

Användarna verkar inte heller se kostnadsfördelningen som ett problem och är villiga att 

betala efter självkostnaden. Detta i kombination med att proportionerna i den ursprungliga 

fördelningen fortfarande framstår som rimliga, gör att vi rekommenderar lösningsförslag ett.  

 

6.4 Vidare forskning 

Uppsatsen berör hur kostnadsfördelningen kan hanteras på ett principiellt plan. En mer 

ingående studie som berör vilka effekter de olika lösningsförslagen innebär för olika 

förvaltningar är därför ett förslag på vidare forskning. En ingående studie skulle kunna ta fram 

hur kostnaderna specifikt fördelas. Detta skulle skilja sig från denna uppsats som berör vad 

som ligger till grund för fördelningen.  

 

Vidare forskning skulle även kunna utgöras av en jämförande studie för att se hur 

kostnadsfördelningen hanteras i olika kommuner. En sådan studie skulle kunna visa vilka 

aspekter som bedöms som viktiga vid kostnadsfördelning. Det vill säga om precisionen i 

fördelningen eller kostnadsperspektivet ses som viktigast.  

 

Ytterligare studier skulle även kunna genomföras på privata organisationer för att se vilka 

skillnader som uppstår när självkostnadsprincipen inte behöver tillämpas.  
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Appendix 

 

Appendix 1 

Intervju med Lars Wennerstål och Lars-Göran Bergsman 21/3 15:00-16:00 

- Vad är GIS och vad är problematiken? 

- Vilka är de bakomliggande orsakerna? 

- Stadsbyggnadskontoret och GIS?  

 

Intervju med Lars-Göran Bergsman 27/3 13:00-14:20 

- Information om GIS.  

- Information om hur det har sett ut och hur det ser ut idag gällande de gemensamma 

kostnaderna & GIS.  

- Användare av GIS? 

- Kostnadsfördelning? 

- Finns det något specifikt problem som påverkar fördelningen?  

- Vem har det ekonomiska ansvaret?  

- Framtidsplaner gällande GIS? 

 

Telefonintervju med Lars-Göran Bergsman 24/5  

- Vad grundades den ursprungliga fördelningen på? 

- Är det någon skillnad på ArcGIS och handläggarkartan gällande priset? 
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Appendix 2 

Intervju med Håkan Pettersson, 4/5, 09:00-10:00 

- Allmänt om Växjö kommun? 

- Speciella lagar och regler som Växjö kommun måste följa gällande budget och 

kostnadsfördelning? 

- Internprissättning? 

- Kalkylmetoder inom Växjö kommun? 

- Fördelningsmetod  

- Förklaring av budget. 

- Vilka aktörer debiteras? 

- Vilka är inblandade i budgetprocessen?  
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Appendix 3 

Intervjufrågor till användarna av GIS (e-post och telefon) 

- I vilken utsträckning använder ni GIS?  

- Vilket system använder ni, ArcGIS eller handläggarkartan? 

- Skulle ni använda GIS i samma utsträckning om ni betalade utifrån ert användande av 

GIS?  

- Hur ser ni på utvecklingen av GIS? 

 

 


