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Titel: Kommunala verksamheters pris - Hur valet av värderingsmodell har påverkat den 

kommunala verksamhetens slutliga pris i samband med avknoppning 

Författare: Malin Lindblad 

Program: Corporate Governance – Accounting and Finance, magisterprogram 

Handledare: Fredrik Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö 

Bakgrund och problem: Avknoppning av kommunala verksamheter blir allt mer vanligt i 

och med att det i vissa fall kan vara mer effektivt att kommunen hyr tjänsten av kommunan-

ställda som har tagit över driften av en kommunal verksamhet. Det har uppstått en viss pro-

blematik i samband med värderingarna, vilket ledde till att avknoppningarna som genomför-

des under år 2007/2008, många fall var felaktiga eftersom de inte inkluderade alla värden i 

företaget. En del hävdar att det finns skillnader mellan offentliga verksamheter och privata 

verksamheter och att det därmed inte går att tillämpa traditionella värderingsprinciper efter-

som de inte tar hänsyn till ett flertal aspekter och effekter som inte syns i värderingen men 

som påverkar värdet på det kommunala bolaget. Andra hävdar att det inte finns några skillna-

der mellan verksamheter från de olika sektorerna utan att värderingsprinciperna ska gå att 

tillämpa och ska leda fram till en korrekt värdering. 

Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur värderingen av kommunala verksamheter i 

samband med avknoppningar har genomförts under perioden år 2007-2012 i Stockholmsregi-

onen. Det kommer att identifieras vilka värderingsmodeller som har använts och vilka effekter 

som valen har lett fram till. Det kommer sedan ske en jämförelse med värderingsteorier för 

skapa kunskaper om varför vissa värderingsmodeller har valts framför andra, hur valet påver-

kar hela värderingsprocessen och vilka effekter traditionella värderingsmodeller ger på den 

slutliga värderingen av offentliga verksamheter. Studien kommer leda fram till rekommenda-

tioner över vilka värderingsmodeller som ska tillämpas i samband med avknoppningar av 

kommunala verksamheter. 
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Metod: Metodavsnittet beskriver vilka metodlogiska val som har gjorts i arbetet med studien. 

Här motiveras valet av forskningsansats, urval av data, hur data har analyserats samt vilken 

kritik det kan finnas mot de källor som används i studien. Det motiveras även varför viss data 

och teori har använts och hur de tillhörande modeller används i analysdelen för att kunna leda 

fram till studiens slutsatser.  

Slutsats: Kommunerna har använt sig av traditionella värderingsprinciper och deras val av 

modell har styrts av faktorer som även påverkar valet av värderingsmodell inom den privata 

sektorn. Det finns stora likheter mellan sektorerna i hur deras värderingsprocess ser ut och 

vilka effekter modellvalen har gett på det slutliga priset för verksamheten. Valet av modell har 

stora effekter på det slutliga priset eftersom modellvalet styr vilka värden som ska inkluderas i 

värderingen och därmed vilket värde som värderingen leder fram till. Värdet utgör en stor del 

i arbetet med att prissätta verksamheten och det gör att valet av värderingsmodell har en på-

verkan på det slutliga priset. Det gör att valet av modell måste göras noggrant för att rätt pris 

ska sättas på verksamheten. Det finns två modeller som rekommenderas i värderingen av 

kommunala verksamheter i samband med avknoppningar eftersom de ger en låg risk för fel-

värderingar och uppfyller de rättsliga krav som finns på företagsvärderingar.  

Nyckelord: företagsförsäljning, kommuner, NPM, värderingsprinciper, avknoppning 
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1. Inledning till problemet med värdering 

av kommunala verksamheter 

Avknoppning blir allt mer vanligt i kommunala verksamheter och ska bidra till att öka 

mångfalden inom en viss sektor. Att värdera kommunala bolag visar sig vara svårt och 

problematiskt, då det i vissa fall har lett fram till försäljningar med miljonrabatter trots 

att politikerna anser att de har agerat korrekt. I Stockholmsregionen har totalt 24 kom-

munala verksamheter sålts med en rabatt motsvarande 78,3 miljoner kronor under år 

2008. Varför genomförs avknoppningar och varför har värderingarna har blivit ett pro-

blem? Det är frågor som kommer att besvaras i detta kapitel.  

1.1 Avknoppning och värdering av kommunala verksamheter 

Enligt Mandell och Indén (2010) har en global trend vuxit fram inom den offentliga sektorn, 

nämligen New Public Management (NPM). Författarna anser att NPM bygger på att staten har 

fått en allt mindre central roll och att allmänheten ska ansvara för att kontrollera och skydda 

funktionerna i samhället. Utvecklingen har även enligt författarna lett fram till att kommuner-

na styrs av allt större effektivitetskrav och där alternativa driftsformer ska beaktas i arbetet 

med att effektivisera den svenska välfärden. NPM har lett fram till ett ökat konkurrens- och 

privatiseringstänkande och har gjort att det har uppstått ett tryck på att avveckla eller sälja de 

delar av den kommunala verksamheten som inte behöver bedrivas av kommuner exempelvis 

omsorg, vård och skola (Mandell & Indén, 2010). 

En annan orsak till allt mer försäljningar eller avvecklingar inom vård, skola och omsorgssek-

torn, är lagändringarna som genomfördes under 1990 – 2000 talet (Mandell & Indén, 2010).    

Lagändringarna ökade möjligheterna för privata aktörer att bedriva verksamhet inom denna 

sektor. Enligt Statistiska centralbyråns undersökning för år 1996-2006, väljer kommuner att 

köpa uppåt 60 % av alla tjänster och varor inom vård, utbildning och omsorg, av privata aktö-

rer (Berggren & Glanzelius, 2010). Lagändringarna har även enligt författarna gett kommun-

invånarna ökad valfrihet att välja mellan kommunala eller privata aktörer, i deras val för sko-

la, vård och omsorg. Det har även lett fram till att kommunerna enligt lag ska i allt större mån 

samarbeta och sluta avtal med privata aktörer för att öka mångfalden inom välfärdssektorn 

(Mandell & Indén, 2010).    
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Kommunerna ska enligt Berggren och Glanzelius (2010), undersöka ifall alternativa former 

kan bidra till att höja kvalitén och sänka kostnader, vilket kan effektivisera välfärdssystemet i 

stort. Svenskt Näringsliv (2010) anser att alternativa driftformer bidrar till att de privata före-

tagens förutsättningar förbättras. De menar att när kommunen överlåter allt mer utrymme på 

marknaden till privata företag kan konkurrenssituationen förbättras eftersom kommunen har 

andra förutsättningar att bedriva sina verksamheter än privata i och med bidrag och stöd från 

staten. De anser att när kommunen försvinner allt mer från marknaden, kommer konkurrens-

förutsättningarna blir allt mer lika för alla aktörer och en större konkurrens kan uppstå. En 

stabilare konkurrens skapar goda möjligheter för expansion inom den privata sektorn och kan 

i bästa fall leda till ökade arbetstillfällen, ökad inflyttning och ökade skatteintäkter, vilket en-

ligt Svenskt Näringsliv (2010) kommer att gynna samhället på sikt. 

Enligt Berggren och Glanzelius (2010) gör de förväntade fördelarna med att konkurrensutsätta 

vissa kommunala verksamhetsområden, att både politiker och företagare i många fall är posi-

tiva till att sälja av olika kommunala verksamheter. Det finns dock flera alternativ som kom-

muner kan använda sig av för att skapa en effektivare välfärd eller i deras arbeta att konkur-

rensutsätta verksamhetsområden (Svenskt Näringsliv, 2010). Kommuner kan enligt Mandell 

och Indén (2010) välja mellan att lämna ut verksamheten på intraprenad eller entreprenad, 

säljas till en privat aktör eller avknoppas till personalen. Intraprenad är enligt författarna att 

kommuner lämnar över förvaltningen och driften av en verksamhet till personalen men har 

fortfarande det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för verksamheten. Entreprenad är istället 

att verksamhetens förvaltning och drift överlåts till en extern aktör men kommunen har fortfa-

rande det ekonomiska ansvaret och inblicken i företaget. Om verksamheten istället säljs till en 

privat aktör, överlämnas både förvaltning, drift och det ekonomiska ansvaret för verksamhe-

ten till den privata aktören. Det sista alternativet avknoppning och har enligt Svenskt Närings-

liv (2010) blivit populärt alternativ bland kommuner. Avknoppning är: 

Verksamhet som tidigare har varit i kommunal regim, avskiljs till 

kommunanställda för att drivas vidare som ett fristående företag. Fö-

retaget kommer trots sin avskiljning från den kommunala verksamhe-

ten, leverera tjänster till kommun och lansting genom att aktivt delta i 

kommunens och lanstingets upphandlingsarbete. (Egen definition) 
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Mandell och Indén (2010) hävdar att den största skillnaden mellan avknoppning och försälj-

ning till privat aktör är att kommunen fortfarande kan ställa vissa krav på avknoppade bolag 

då de exempelvis måste delta i upphandlingarna som kommunen genomför i området. Dessa 

krav har kommunen större svårigheter att ställa på privata aktörer vid försäljning. Oavsett om 

företaget överlåts till personalen eller säljs till en privat aktör, kommer verksamheten gå från 

offentlig förvaltning till privat förvaltning (Mandell & Indén, 2010). 

Berggren och Glanzelius (2010) hävdar att den statistik som Statistiska centralbyrån har sam-

lat in, visar att en privat förvaltning kan leda till en högre kvalité på varor och tjänster som 

produceras. Att kvalitén höjs när verksamheter blir privata eller drivs i privata regimer har 

enligt Berggren och Glanzelius (2010) sin grund i att kommuner i vissa fall har varken tid 

eller resurser för att skapa en optimal verksamhet inom dessa sektioner. De menar att privata 

företag kan ha dessa resurser och då blir förutsättningarna för högre kvalitet bättre.   

För att avknoppning i likhet med försäljning ska vara fördelaktigt för samhället, måste det 

enligt Konkurrensverket (2008) ske en korrekt värdering för att garantera att samhället gynnas 

av att verksamheten nu drivs i privat regim. Att värdera bolagen vid avknoppning har dock 

visat sig vara svårt, då ett flertal försäljningar enligt många kritiker har lett till att verksamhe-

terna sålts för billigt (Flores & Flocker Aschan, 2013). Författarna hävdar att försäljningarna 

ibland har skett med en stor rabatt eftersom priset för verksamheten har varit lägre än deras 

verkliga marknadsvärde. De menar att det har gjort att mellanskillnaden mellan försäljnings-

priset och marknadsvärdet, blir goodwill som ges bort av kommunen till personalen utan nå-

gon form av ersättning.  

1.2 Varför det är ett problem med att värdera kommunala verksamheter? 

Enligt Johansson och Hult (2002) bygger värdering av företag på säljarens och köparens syn 

på företagets framtida utveckling. Framtida vinster och avkastningar som företaget kan tänkas 

generera brukar enligt författarna vara en faktor som bestämmer vilket pris som företaget 

kommer att säljas för. Om köparen kan ge ett pris på företaget som motsvarar säljarens bild 

över företagets utveckling, brukar säljaren besluta sig för att sälja. Johansson och Hult (2002) 

menar att det leder till att det läggs stort fokus på den ekonomiska biten i företaget när det ska 

värderas. Inom den kommunala sektorn är det enligt Mandell och Indén (2010), andra delar 

som fokuseras på, i den dagliga verksamheten. De menar att kommunala verksamheter inte 
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styrs av vinstfokuserade val utan hur valen kommer att påverka kvalitén på tjänsterna som 

förmedlas och medborgarnas intressen.  

Christensen,  Lægreid,  Roness och Røvik (2005) hävdar att det finns skillnader mellan priva-

ta och kommunala bolag, både i organisatorisk struktur och vilka intressen som förvaltningen 

ska fokusera på. Kommunala bolag ingår oftast i ett stort nätverk där alla olika bolag i kom-

munen ingår och där alla påverkas av varandra i viss mån. Även ifall kommunala bolag kan 

ha nytta av varandra ska politikerna enligt författarna undersöka ifall alternativa driftformer är 

ett lämpligare och effektivare val för verksamheter inom vård, skola och omsorg. De menar 

att politikerna som styr i en kommun måste se vilka effekter och intressen som påverkas av 

deras beslut. Politikerna måste både undersöka vilka effekter som uppstår när en verksamhet 

drivs i kommunal regim och vilka effekter som uppstår vid överlåtande till privat regim. Det 

gör att beroende på vilka intressen och effekter som prioriteras kommer olika beslut att fattas.  

Mandell och Indén (2010) hävdar att om överlåtande av verksamheten till en privat aktör är 

det alternativet som bäst representerar de prioriterade intressegruppernas åsikter som exem-

pelvis kommuninvånarnas intressen, ställs kommunen inför problemet att värdera verksamhe-

ten. Värderingen av kommunala verksamheter verkar inte ha varit en enkel sak. Under år 

2008 skedde det enligt Färnbo (2012) flertal ”felvärderingar” eftersom immateriella värden 

inte har inkluderades i värderingen. Han menar att det gjorde att verksamheterna blev under-

värderade eftersom verksamheternas marknadsvärde inte beräknades.  

Avknoppade verksamheter ska enligt Dalman, Linde, Petersen, Ljung, Mattsson (2011) värde-

ras som vid en vanlig försäljning där marknadsvärdet har en central roll i värderingen, men 

händelserna under år 2008 påvisar enligt Färnbo (2012) att detta inte har skett. Händelserna 

under år 2008 ledde till flertal undersökningar och rättegångar där flera värderingar ogiltig-

förklarades. Efter händelserna under år 2008, förbjöds avknoppningar i ett flertal kommuner i 

Sverige men det har dock skett större förändringar i värderingsprocessen efter händelserna 

under år 2008, vilket har gjort att avknoppningar har blivit aktuellt alternativ igen (Färnbo, 

2012). Han menar att riktlinjer och policyer har ändrats för att säkerställa att värderingarna 

blir korreta genom den nu ska i allt större mån utföras av oberoende konsultfirmor och att 

både materiella och immateriella tillgångar ska inkluderas i värderingen. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Tom%20Christensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20L%E6greid
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Paul%20G%20Roness
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kjell%20Arne%20R%F8vik
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Christensen et al (2005) hävdar att det finns två sidor på hur värdering av kommunala verk-

samheter ska gå till. Ena sidan anser enligt Dalman et al (2011) och Gustafsson (2009) att 

kommunala bolag ska värderas som privata bolag, där framtida vinsten och avkastningen ska 

styra priset. Det finns inte enligt författarna några skillnader och att värderingsprinciperna går 

att tillämpa på offentliga verksamheter. Den andra sidan hävdar enligt Christensen et al 

(2005) att värderingen av kommunala bolag har vissa skillnader som gör att kommunen måste 

beakta fler intressen än vinst, i värderingen av kommunala bolag. Det är svårt att tillämpa 

traditionella värderingsprinciper eftersom de är anpassade efter de förutsättningar som råder 

inom den privata sektorn. Värderingsprinciperna tar inte enligt författarna hänsyn till ett fler-

tal aspekter och effekter som inte syns i värderingen men som påverkar värdet på det kommu-

nala bolaget.  

Skillnaden i synen på om värderingsprinciper går att tillämpa på offentliga verksamheter eller 

inte, gör enligt min bedömning det intressant att surdera värderingen av kommunala verksam-

heter. Det är intressant att studera ifall värderingsprinciperna går att tillämpa och ifall de leder 

fram till en värdering som passar både kommunens mål, följer rådande lagstiftningen och som 

samhället anser vara acceptabel. Det leder fram till forskningsfrågan nedan.  

1.3 Forskningsfråga om värdering av kommunala verksamheter 

 Vilka värderingsmodeller har använts i samband med avknoppningar av kommunala 

verksamheter och vilka effekter har valet av modell gett på det slutliga värdet? 

1.4 Syftet med en värderingsstudie 

Syftet med denna studie är att studera hur värderingen av kommunala verksamheter i samband 

med avknoppningar har genomförts under perioden år 2007-2012 i Stockholmsregionen. Det 

kommer att identifieras vilka värderingsmodeller som har använts och vilka effekter som va-

len har lett fram till. Det kommer sedan ske en jämförelse med värderingsteorier för skapa 

kunskaper om varför vissa värderingsmodeller har valts framför andra, hur valet påverkar hela 

värderingsprocessen och vilka effekter traditionella värderingsmodeller ger på den slutliga 

värderingen av offentliga verksamheter. Studien kommer leda fram till rekommendationer 

över vilka värderingsmodeller som ska tillämpas i samband med avknoppningar av kommuna-

la verksamheter. 
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1.5 Uppsatsen disposition 

 

Figur 1 Uppsatsens disposition (Egen modell) 

I uppsatsens sista kapitel sammanfattas analysen genom att det dras slutsatser utifrån vad 
analysen ledde fram till. Det kommer besvaras frågor om vilka värderingsmodeller som 
använts och vilka effekter  modellerna har gett på det slutliga värdet. Det kommer även 

presenteras min rekommendationer för vilka värderingsmodeller som ska användas i 
samband med värderingen av kommunala verksamheter som ska avknoppas.  

Nu när vi har både en god teoretisk grund och den empiriska förståelsen för vad som har 
skett i fallen som utgör studiens empiriska material, kan vi gå över till uppsatsens femte 

kapitel. Här kommer det genomföras en analys med hjälp av våra teoretiska kunskaper och 
empiriska information som kommer leda fram till att studiens forskningsfrågor besvaras.  

Nu efter att en god teoretisk grund har skapats går vi över till studiens empiriska del. Här 
presenteras det hur verksamheternas har värderats, vilka motiveringar det finns bakom 

kommunernas värderingar och vilka resultat som värderingarna har lett fram till. 
Domstolsbesluten rörande värderingarna presenteras även i detta kapitel.  

Efter att ha preciserat hur studien ska gå till går vi över till uppsatsens tredje kapitel som 
innehåller studiens teoretiska referensram. Här presenteras det den utveckling som har 
skett inom den offentliga sektorn där den offentliga sektorn blir allt mer lik den privata 

sektorn. Här presenteras även hur en företagsvärderings går till och vilka 
värderingsmodeller som kan användas i samband med värderingen.  

I uppsatsens andra kapitel presenteras de metodlogiska val och bedömningar som har 
gjorts under studiens gång. Det gör det möjligt för dig som läsare att få en förståelse för 

hur studien har vuxit fram och vilka ställningstagande som har gjorts under studiens gång.  

Vi går nu från uppsatsens första kapitel där det har presenterats vilka problem värderingar 
av avknoppade har lett fram till och problematiken med att finna tillfredställande 

värderingsprinciper för kommunla verksamheter. 
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2. Metodlogiska val gjorda i uppsatsarbetet 

För att kunna skapa en förståelse för vilka värderingsmodeller som har använts, varför 

de har valt och vilka effekter valen har gett, behövde jag besluta mig för hur jag skulle 

gå tillväga för att studera och analysera problemet. Ifall deduktion eller induktion är den 

bästa ansatsen och är kvalitativ eller kvantitativ studie är det bästa valet? Varifrån ska 

data samlas och vilken data är viktig för att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor? 

Detta är frågor som kommer att besvaras i detta kapitel och ska skapa en förståelse för 

hur jag har arbetat med uppsatsen.   

2.1 Förförståelse om värdering av kommunala verksamheter 

Jag som har författat denna uppsats, studerar mitt fjärde år inom företagsekonomi vid Linné-

universitet i Växjö. Mina tidigare kunskaper om värderingsprinciper utgjorde en del av mina 

förkunskaper men jag hade ingen djupare förståelse om vad som ska beaktas i värderingspro-

cessen av kommunala bolag vid avknoppning. Det gjorde att uppsatsens utformning påverka-

des av vad som den teoretiska referensramen och empiriska sammanställningen visar eftersom 

jag inte hade några djupare kunskaper om uppsatsens forskningsfråga.  

2.2 Val av forskningsansats 

Uppsatsen avser att identifiera vilka värderingsmodeller som har använts i fallen som utgör 

uppsatsens empiriska grund och se vilka effekter modellvalen har gett på det slutliga priset. 

För att det skulle vara möjligt för mig att identifiera vilka delar som har ingått i värderingen 

och på så sätt urskilja valet av värderingsmodell, krävdes det enligt min bedömning teoretiska 

kunskaper om värdering. Det gjorde att jag samlade in och sammanställde den teoretiska 

grunden innan jag påbörjade datainsamlingen, vilket enligt Bryman och Bell (2003) känne-

tecknar den deduktiva ansatsen. Valet att använda mig av deduktion kan ha påverkat den em-

piriska datainsamlingen eftersom jag på förhand hade ett synsätt på hur en värderingsprocess 

ska se ut. Jag gjorde bedömningen att det hade varit svårt att samla in rätt empirisk data utan 

att den teoretiska grunden var sammanställd innan och det gjorde att jag valde att använda 

mig av deduktion. 
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Mitt tillvägagångssätt som presenteras nedan kännetecknar enligt Bryman och Bell (2003) 

även den deduktiva forskningsansatsen, det vill säga att forskaren har funnit ett teoretiskt pro-

blem som sedan undersöks närmre i verkligen och analyserats mot existerande teori. Mitt teo-

retiska problem har vuxit fram ur mitt praktiska problem det vill säga att de praktiska proble-

men med att värdera kommunala verksamheter i samband med avknoppningar som inled-

ningskapitlet har påvisat. Det praktiska problemet har visat att det finns ett teoretiskt problem 

med att värdera kommunala verksamheter annars hade inte enligt min bedömning uppstått 

något praktiskt problem. 

I studiens första del studerade jag utvecklingen inom den offentliga sektorn och hur det har 

lett fram till att värderingsprinciper som används inom den privata sektorn ska använda även i 

den offentliga sektorn när verksamheter ska värderas. Jag valde att presentera utvecklingen 

inom den offentliga sektorn innan jag presenterade värderingsprocessen eftersom jag ville att 

läsaren skulle ha en förståelse för hur värderingsprinciper för den privata sektorn kan använ-

das i den offentliga sektorn. 

Den teoretiska grunden gav mig kunskaper om hur värderingsprocessen borde se ut i den of-

fentliga sektorn och vilka delar som kan påverka valet av värderingsmodellen. Att jag med 

hjälp av den teoretiska referensramen identifierade hur en värderingsprocess borde gå till, vad 

som borde påverka valet av värderingsmodell och vilka effekter som värderingsmodellerna 

borde ge på det slutliga priset, visar enligt Svensson och Starrin (1996) den deduktiva ansat-

sen har normativa influenser. Normativ ansats brukar enligt författarna ha en stark relation till 

deduktion, eftersom normativa ansatsen kan bidra till att skapa den förståelse för hur något 

bör vara eller se ut.  

Jag skapade en tolkningsmodell som återfinns i slutet av den teoretiska referensramen där det 

fastställs hur en värderingsprocess enligt den privata sektorn borde se ut, vilket sedan hjälpte 

mig i arbetet med att sammanställa och tolka det empiriska materialet så att alla nödvändiga 

delar fanns med som behövdes för att kunna besvara min forskningsfråga. Den gjorde även 

möjligt för mig identifiera om det finns likheter och skillnader i hur verksamheter värderas i 

den privata och offentliga sektorn. Eftersom jag ville att läsaren skulle ha en bild över hur 

olika värderingsmodeller ser ut och hur valet av värderingsmodell bör påverka det slutliga 

värdet, valde jag att ha den teoretiska referensramen innan det empiriska materialet. Genom 

att ge läsaren en god teoretiskt grund innan empirin presenterades, har läsaren bättre förutsätt-
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ningar för att förstå vad som presenteras i det empiriska materialet och varför vissa delar är 

med. 

Jag använde mig även av tolkningsmodellen i analysarbetet, där jag jämförde den med de em-

piriska fynden. Det gjorde att jag kunde identifiera vilka värderingsmodeller kommunerna har 

använt sig av och vilka effekter det ger på det slutliga priset. Modellen användes även för att 

påvisa vilka skillnader det finns mellan privata och offentliga verksamheter när det kom till 

vilka effekter valet av värderingsmodell gav på det slutliga priset. När analysen sedan var 

gjord med hjälp av den teoretiska tolkningsmodellen och den empiriska sammanställningen, 

sammanfattade jag vad som har kommit fram i analysen genom en modell för att tydliggöra 

analysresultaten.  

2.3 Val av forskningsstrategi 

För att jag genom min studie skulle kunna skapa förståelse för värderingsprocessen, krävdes 

det både empiriskt och teoretiskt material. Den teoretiska datainsamlingen har skett genom att 

jag har studerat litteratur om den kommunala utvecklingen och företagsvärdering. Den empi-

riska datainsamlingen har skett genom granskning av kommunernas protokoll från utvalda fall 

och tillhörande domstolsbeslut. Protokollen och domstolsbeslutet granskades genom att jag 

använde mig av den teoretiska tolkningsmodellen som stöd och identifierade delar i dokumen-

ten som behövdes för att förstå vilka värderingsmodeller som har använts och vilka effekter 

det har gett på det slutliga priset. Alla dokumenten lästes flertal gånger för att säkerställa att 

ingen viktigt information gick förlorad.  

Jag gjorde bedömningen att för att jag skulle kunna göra en djupare analys, kunde bara ett 

fåtal fall granskas för att verkligen skapa en förståelse för det valet av värderingsmodeller och 

dess effekt på det slutliga priset. Uppsatsens forskningsfråga och syfte krävde även en djupare 

förståelse för att det skulle vara möjligt att få kunskaper om hur kommunerna valde sina vär-

deringsmodeller och vilka effekter deras val gav på det slutliga värdet.  

Att ett fåtal fall studeras för att skapa en förståelse och kunskaper om ett agerande eller feno-

men är enligt Bryman och Bell (2003) samt Svensson och Starrin (1996) några av grundar-

gumenten till en kvalitativ studie. Svensson och Starrin (1996) hävdar att kvalitativa studier 

har som målsättning att identifiera tidigare okända eller mindre använda egenskaper och inne-



~ Kommunala verksamheters pris ~      

 

10 

 

börder för att skapa en förståelse för en variation, struktur eller process. Bryman och Bell 

(2003) anser att genom att begränsa möjligheterna till generaliseringar, kommer forskaren att 

välja att göra en mer djupgående analys där det blir möjligt att tolka och förstå exempelvis 

människors beteende och upplevelser.  

Jag strävade efter att skapa en förståelse för hur valet av värderingsmodell påverkade hela 

värderingsprocessen och det slutliga priset på verksamheten, vilket även är uppsatsens syfte. 

Eftersom studiens syfte är att skapa kunskaper om hur val som görs i värderingsprocessen 

påverkar det slutliga värdet, lämpar sig inte en kvantitativ studie då kvantitativa syften enligt 

Bryman och Bell (2003) och Svensson och Starrin (1996) bygger på syften som ska identifie-

ra likheter och skillnader men inte skapa en förståelse för hur dessa skillnader och likheter 

påverkar en process, struktur eller variation.  

2.4 Valet av vilken typ av data som har använts i studien 

Studiens empiriska del bygger på data från protokoll från kommuner och domstolsbeslut från 

de utvalda fallen. Det är offentlig och intern information som har förmedlats genom protokoll, 

domstolsbeslut eller hemsidor och klassas enligt Svensson och Starrin (1997) som arkivdata. 

Författarna anser att det är data som inte har samlats in något annat syfte än att fungera som 

information och har inte samlats in av någon annan forskare.  

Att data inte har samlats in för något annat syfte än att fungera som information om vilka be-

slut som har fattats i kommunerna och domstolarna, gör att den inte har blivit tolkad innan 

den presenterades. Data innehåller istället en redogörelse om vad som har framförts under 

sammanträdena eller under rättegångarna. Jag gjorde bedömningen utifrån Svensson och Star-

rins (1997) resonemang om arkivdata, att protokollen och domstolsbesluten gav tillräckligt 

med information för det skulle vara möjligt att identifiera vilka värderingsmodeller som har 

använts, varför värderingsmodellerna har valts och vilka effekter valet av värderingsmodell 

har gett på det slutliga värdet på verksamheten.  

Valet att använda mig av arkivdata grundades i att jag ville ha information om vad som har 

skett i fallen som studerats och ville undvika att bilden över värderingsprocessen påverkades 

av andra forskares tolkningar när de presenterade informationen från data. Jag hade inga möj-

ligheter att vara med under sammanträdena när värderingarna fastställdes eller under rätt-
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gångarna eftersom de redan har skett. Arkivdata kan enligt min bedömning fungera som in-

formationens ursprungskälla eftersom den tar upp vad som har sagt, gjorts och beslutats under 

sammanträdet eller rättegången. Jag gjorde även bedömningen att arkivdata fungerar som en 

tillförlitlig informationskälla och ger mig en god grund över varför vissa värderingsmodeller 

har valts, vilka effekter det har gett på det slutliga priset och om valet anses vara accepterat i 

domstolen.  

2.5 Urval av lämpliga fall  

För att studien skulle vara genomförbar, var jag tvungen att välja ut vilka fall som skulle stu-

deras. Hur jag har valt ut fallen presenteras nedan. Urval är ett begrepp som används för att 

förklara hur en forskare väljer ut lämpligt empiriskt material i form av respondenter och data 

till undersökningen, hävdar Bryman och Bell (2003). De hävdar även att forskaren måste göra 

ett urval är för att en kvalitativ eller kvantitativ studie ska vara praktiskt genomförbar. 

Arbetet med att välja ut vilka fall som skulle studeras gjordes genom att jag på förhand satte 

upp kriterier för vad fallen skulle innehålla, vilket enligt Bryman och Bell (2003) förklaras 

som ett strategiskt urval. Bryman och Bell (2003) anser att metoden gör att forskaren genom 

sin förhandsinformation kan säkerställa att urvalet ger studien en rik och täckande information 

vilket krävs att kunna ge en kvalitativ beskrivning av ett visst fenomen eller händelse i en viss 

population. Författarna menar att ett strategiskt urval gör att forskaren kan genom att sätta upp 

kriterier och ta fram förhandsinformation, lokalisera vad som ska ingå i urvalet så att bästa 

möjliga information kan hämtas in. Antalet möjliga variationer som fenomenet eller händel-

sen kan tänkas innehålla, styr vilka kategorier som används i urvalet. Jag fann att det fanns tre 

möjliga kategorier: 

 Fall som har ansetts vara felaktiga och som har upphävds genom domstolsbeslut 

 Fall som har ansets vara felaktiga men som har ansetts vara korrekta enligt domstol 

 Fall som anses vara korrekta och har inte tagit upp i domstol.  

Jag ville visa vilka värderingsmodeller som har använts, varför de har valts och hur kommu-

nernas val har påverkat det slutliga värdet och det gjorde att jag valde tre fall efter mina möj-

liga variationer ovan. Fallen som kommer att studeras är: Vantörs hemtjänst AB, Björkhagens 

hemtjänst AB och NAJS AB.  
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Jag gjorde bedömningen att det kunde vara intressant att se en värdering som har upphävds av 

i dåvarande Regeringsrätten, en värdering som togs upp i Länsrätten men blev inte ändrad och 

en nyare värdering som anses vara korrekt. Det är även i denna ordning som fallen presenteras 

i uppsatsen. Att jag valde att presentera fallen i denna ordning har sin grund i att jag ville visa 

hur värderingen ändras från fall till fall och hur de går från en tveksam värdering till mer ac-

cepterad värdering.  

Mitt urval ledde fram till att fall från tre nivåer i rättsystemet valdes ut. Det var inget jag strä-

vade efter men det blev resultatet efter att jag hade valt ut de fall som gav bäst information om 

värderingsprocessen och där det fanns skillnader mellan fallen. Att fallen hamnade på olika 

nivåer i rättssystemet gav även intressant information om att det finns olika saker som olika 

rättnivåer tittar på när de bedömer en värderings korrekthet.  

Jag valde ut ett fall i varje kategori för att kunna fördjupa mig i fallen och på så sätt finna en 

förklaring till valet av värderingsmodell som gjordes. Jag valde även att fokusera min sökning 

efter lämpliga fall till Stockholmsregionen eftersom det är där avknoppningarna har fått störst 

uppmärksamhet vilket gör att politikerna kan uppleva press att de måste fatta rätt beslut efter-

som deras beslut kan komma att granskas i media. En annan orsak till att fall från Stockholm 

valdes ut var att det gjorde att alla företagen hade då liknande förutsättningar det vill säga att 

de hade en liknande konkurrens och styrningsregler eftersom de alla styrdes av Stockholms 

stad.  

Begränsningen till antal fall har även sin grund i vilken metod som har valts till studien, häv-

dar Bryman och Bell (2003). De menar att vissa urval passar vissa metoder bättre än andra. 

Då valet av metod i denna studie är att det skulle genomföras en kvalitativ studie med hjälp av 

en innehållsanalys där information från arkivdata kommer att utgöra den empiriska delen och 

kommer att analyseras i uppsatsens femte kapitel, gjorde jag bedömningen att det var viktigt 

att urvalet inte skedde slumpmässigt eftersom det hade funnits risk för att urvalet inte hade 

innehållit de fall som ger den lämpligaste informationen för denna studie. Urvalet hade kan-

ske innehållit fall som alla hade upphävts av domstolen och inga fall som har ansetts vara 

korrekta. Det gör att viss viktig information hade kunnat gå förlorad.  
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2.6 Hur har domstolsbesluten tolkats och använts i studien? 

Jag har använt mig av juridisk metod i arbetet med studiens empiriska material där jag fokuse-

rade på att fastställa vilka avgörande delar det finns som påverkar värderingen i en riktning 

som göra att den blir olaglig. Dessa delar var viktiga för att jag skulle kunna ta fram rekom-

mendationer över vilka värderingsmodeller som kan användas vid värdering av kommunala 

verksamheter.  

Jag har genomfört en objektiv rättsfallstolkning, där det identifierades vilka delar som dom-

stolarna ansåg vara viktiga i en värdering för att den ska vara korrekt. En objektiv rättsfalls-

tolkning är enligt Lehrberg (2010) är när rättfallen studeras i dess rättsliga kontext, där det 

sorteras ut vilka rättssatser som har använts och vilka rättsliga frågor som fallen besvarar. Jag 

har fastställt vilken frågeställning som har besvarats i fallen, nämligen ifall värderingarna var 

korrekta eller om de bidrog till ett riktat stöd till enskild näringsidkare.  

Efter att det individuella avgörande hade identifierats i alla fallen, påbörjades arbetet med att 

skapa en generaliserad norm vilket är den juridiska metodens nästa steg. Generaliseringen gör 

enligt Lehrberg (2010) för att fallen ska kunna tillämpas på framtida fall och därmed fungera 

som riktlinjer över vad som ska och inte ska göras. Det gjorde att jag använde mig av genera-

liseringen som stöd när jag sedan arbetade med att ta fram rekommendationerna eftersom ge-

neraliseringarna gav riktlinjer över vad en värdering ska innehålla för att uppfylla de rättsliga 

kraven. Jag har fokuserat på samma delar som domstolarna för att värderingsmodellerna ska 

få sin rättsliga acceptans. Det har gjort att rekommendationerna av lämpliga värderingsmodel-

ler till stor del fokuserar på den rättsliga normen. Jag gjorde en generalisering genom att bort-

se från vilken typ av verksamhet fallen gällde och sammanfattade istället alla verksamheterna 

som tjänsteverksamheter då de alla på något sätt förmedlar en tjänst till samhället. Jag genera-

liserade vad som ska ingå en värdering av en tjänsteverksamhet och jag fokuserade på att ska-

pa en norm över vad som ska beaktas vid värdering av tjänsteverksamheter eftersom det är 

denna typ av verksamheter som oftast avknoppas.  

Jag jämförde sedan den generaliserade normen med den teoretiska referensramen för att finna 

vilka värderingsmodeller som var lämpliga. Detta kännetecknar den juridiska metodens sista 

steg där normen sätts i sitt rättsliga sammanhang (Lehrberg 2010). När jag jämförde normen 
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med den teoretiska referensramen hamnade normen i sitt sammanhang nämligen värdering av 

företag.  

2.7 Beslutet att välja kvalitativ innehållsanalys  

Studien baseras på arkivdata inhämtad från ett fåtal fall, vilket gör att kvalitativ innehållsana-

lys ett lämpligt tillvägagångssätt för att analysera de offentliga dokumenten som samlas in 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Jag sökte på kommunernas hemsidor efter protokol-

let om beslutet att avknoppa verksamheten och hur verksamheten ska värderas. Jag sökte även 

genom databasen Infotorg efter eventuella domstolsbeslut som finns angående värderingen av 

den avknoppade verksamheten. Mitt tillvägagångssätt stämmer väl överrens med hur forskare 

brukar påbörja datainsamlingen hävdar Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  

Syftet med studien var att genom studera arkivdata, skapa kunskaper om hur valet av värde-

ringsmodell har påverkat det slutliga priset och varför vissa värderingsmodeller har valts 

framför andra. Studiens syfte blev möjligt att uppfylla genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) bygger kvalitativ innehållsanalys på att ett 

fåtal dokument, intervjuer eller memoarer granskas för att skapa en djupare förståelse för vad 

texten ska förmedla och hur den kan tolkas. En djupare förståelse för värderingsprocessen 

kunde jag få genom att jag genomförde en latent innehållsanalys vilket enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) är att textens innebörd analyseras och tolkas. Författarna anser att 

innehållsanalys är användbar på flertal olika texter och gör det möjligt att tolka texter på olika 

nivåer. Analysmetoden kan hjälpa till att finna och beskriva variationer och likheter som kan 

återfinnas i det studerade materialet. 

Om syftet med studien hade varit att endast identifiera vilka värderingsmodeller som har an-

vänts i de olika fallen, hade en manifest innehållsanalys varit ett alternativ. Denna analysme-

tod fokuserar på att rada upp texternas likheter och skillnader men bidrar inte med någon för-

ståelse bakom valen och vilka effekter valen ledde fram till. Denna förståelse var viktigt för 

att jag skulle kunna ta fram rekommendationer över vilka värderingsmodeller som lämpar sig 

för kommunala verksamheter, vilket gjorde att jag inte valde att göra en manifest innehålls-

analys.  
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2.8 Hur data har analyserats  

Jag använde mig av tolkningsmodellen från den teoretiska referensramen i arbetet med att 

analysera och sammanställa materialet från fallen med Vantörs hemtjänst AB, Björkhagens 

hemtjänst AB och NAJS AB. Tolkningsmodellen gjorde det tydligare vad som ingår i värde-

ringsprocessen, vilka faktorer som kan ha en effekt på de beslut som fattas under värderings-

processen och vilka effekter som de olika modellvalen kan leda fram till. Modellen hjälpte 

mig även att dela in materialet i kategorier och teman som underlättade analysarbetet. 

Jag läste protokollen från kommunerna och domstolsbesluten ett flertal gånger för att kunna 

skapa mig en helhetsbild över värderingen som genomförts, vilket kännetecknas enligt Lund-

man och Hällgren Graneheims (2012) en kvalitativ innehållsanalys. Därefter togs ord, me-

ningar och stycken ut som hjälpe till att besvara uppsatsens frågeställning, vilket är ett steg i 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012) mall för innehållsanalyser.  

Orden, meningarna och styckena sammanställdes sedan till texter som skulle ge en bild över 

värderingsprocessen som utgör den empiriska delen i studien. Texterna delades in varje fall 

för sig för att det skulle vara lättare för läsaren att följa hur respektive falls värderingsprocess 

ser ut.  

När den empiriska sammanställningen var klar ledde den fram till en sammanfattande modell 

som skulle ge läsaren en bra överblick över vad som har hänt i de olika fallen. Både tolk-

ningsmodellen och den sammanfattande modellen tog jag med mig in i analysarbetet, där jag 

började dela in det empiriska materialet i koder. Koderna skapade jag genom att jag identifie-

rade olika faktorer som kan påverka värderingsprocessen och hur olika kombinationer leder 

fram till olika resultat.  

För att skapa en bättre överblick över analysen valde jag sedan att dela in analysen i olika 

teman som kännetecknade faktorer som påverkar valet av värderingsmodell och hur dessa val 

har lett fram till vissa effekter på det slutliga priset. De olika teman som finns i uppsatsens 

analysdel, är sorterade efter när de påverkar valet av värderingsmodell från första början. Jag 

gjorde bedömningen att dela in analysen i teman vilket gjorde att det blev tydligare varför 

värderingen har blivit som den blev och vad det har lett fram till.  
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2.9 Hur källornas lämplighet och eventuella kritik har beaktats 

Jag har i mitt arbete med att välja ut teoretiska och empiriska källor försökt hålla ett kritiskt 

förhållningssätt och bedöma de teoretiska källornas trovärdighet. Det gjordes genom att jag 

undersökte om litteraturen kommer från välkända förlag och om teorin har citerats av andra 

författare. Jag har försökt använda mig av litteratur från Studentlitteratur och McGraw Hill 

eftersom böcker som publiceras av dessa förlag oftast används som litteratur inom ekonomis-

ka utbildningar. Jag gör bedömningen att det visar att förlagen har en god trovärdighet för sin 

litteratur annars hade den inte används i universitetsundervisningen.   

Både svensk och engelsk litteratur har använts i den teoretiska referensramen för att kunna 

täcka ett större forskningsområde men även för att säkerställa att värderingsmodellerna tolkas 

rätt när de översätts från engelska. Jag har använt den svenska litteraturen som stöd när jag 

har studerat den engelska för att få en bättre förståelse för värderingsmodellerna. Jag har även 

försökt ställa teorierna mot varandra för att se ifall det finns likheter mellan författarnas reso-

nemang. Det gör jag för att om flertal olika författare har ett liknande resonemang, visar det 

enligt min bedömning att det är ett utbrett resonemang som kan ge en bild över det teoretiska 

läget för värdering och offentliga sektorns utveckling. Mitt tillvägagångssätt att använda mig 

av välkända förlag, undersöka hur ofta källorna citeras, kännetecknar enligt Patel och David-

son (2011), Trost (2008) samt Bryman och Bell (2003), bra alternativ som forskaren kan an-

vända sig av för att undersöka en källas trovärdighet. En hög grad av trovärdighet kan enligt 

författarna ge studien ett bra stöd men även bidra till att ge studien legitimitet.  

Andra faktorer som har bedömts under arbete med säkerställa källornas trovärdighet är Trots 

(2008) äkthetsperspektiv; tid, äkthet, beroende och tendentiös. Angående tidsaspekten har jag 

försökt göra en gränsdragning att källorna ska ha publicerats under 2000- talet och jag har 

även försökt ha en jämn spridning över tiden. En jämn spridning gör att om en nyare källa 

bygger på samma argument som en gamla, kan båda användas och visa olika perspektiv på 

exempelvis hur en avkastningsvärdering ska gå till. Källornas äkthet har jag försökt bedöma 

genom att använda mig av ett flertal källor och vägt de olika resonemangen mot varandra. 

Beroendeperspektivet har jag hanterat genom att jag har ställa källorna mot varandra och på 

sätt har vinklade material kunnat sorteras bort, vilket är i linje med Trost (2008) riktlinjer med 

hur beroendeperspektivet kan hanteras. Det sista perspektivet tendentiös sammankopplas ofta 

med beroendeperspektivet eftersom författare kan försöka gömma sin subjektivitet genom att 
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inte har några åsikter om ämnet men vinklar teorin ändå. Genom efterforskningar om förfat-

tarna och deras yrkesbakgrund samt vilket förlag som har publicerat materialet, har jag för-

sökt sortera bort material där det finns risk att det är tendentiöst.  

2. 10 Etiska överväganden  

Genom hela uppsatsarbetet har det tagits etiska överväganden för att säkerställa att arbetet 

följer vedertagna etniska riktlinjer och inte påverkar negativt den allmänna synen på forsk-

ningen. Jag har försökt att ställa mig etiska frågeställningar i uppsatsen olika delar, från bör-

jan vid valet av ämne till slutet där slutsatserna dras. Henricson (2012) menar att det är viktigt 

att forskaren tänker på de etiska aspekterna eftersom det kan påverka forskningens resultat, 

trovärdighet och förutsättningarna för framtida forskning. 

I början av uppsatsen, när jag skulle besluta mig för vad som skulle studeras, försökte jag be-

akta vilken nytta individen, samhället och professionen kommer ha av min studie. Jag under-

sökte: 

 Om det redan fanns tillräckligt med studier om värdering av kommunala bolag 

 Om min studie kommer att kunna ge någon nytta för kommunerna i deras beslutsfat-

tande om värdering av kommunala bolag 

 Om samhället har någon nytta av få en förklaring till händelserna som har studeras och 

om det tas fram värderingsmodeller som ska ge en ”korrekt” värdering.  

Jag fann att min studie skulle genom att uppfylla punkterna ovan, få vad enligt Henricson 

(2012) hävdar, en etisk motivering till att den ska genomföras eftersom den bidrar med nytta 

till samhället och kommunerna. Att erhålla en etisk motivering kan enligt Henricson (2012) 

samt Bryman och Bell (2003) leda till att studien får en större acceptans eftersom den anses 

vara viktig att genomföra. Författarna menar att det gör att forskaren kommer få lättare att 

genomföra sin studie då det kan bli lättare att hitta personer som är villiga att ställa upp i stu-

dien. Det kan även skapa en legitimitet för forskarens resultat eftersom om resultaten ger den 

nytta som den etiska motiveringen strävar efter, kommer samhället acceptera resultatet bättre 

än om resultaten inte anses bidra med något till individen, samhället eller professionen.  

Efter att jag fann att det finns en etisk motivering till studien, började jag fundera över vilka 

etiska aspekter som ska beaktas under datainsamlingen. Det finns enligt Bryman och Bell 
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(2003) samt Henricson (2012) några etiska regler som forskaren måste följa och beakta för att 

studien ska anses vara korrekt etiskt genomförd. De menar att forskaren måste ta hänsyn till: 

 Informationskrav – Att forskaren informerar berörda personer om studiens syfte och 

vilka moment som ingår i studien. 

 Samtyckeskrav – Att forskaren informerar berörda personer om att det är frivilligt att 

ställa upp och att de alltid möjligheten att avbryta. 

  Konfidentialitets - och anonymitetskrav – uppgifter om personer som deltar i studien 

ska hanteras med största möjliga konfidentialitet och förvaras säkert.  

  Nyttjandekrav – Information och uppgifter som samlas in om enskilda personer får 

endast användas till forskning. 

 Falska förespeglingar – Forskaren måste säkerställa att informationen som den för-

medlar inte är felaktig eller missvisande. 

Jag har försökt beakta dessa punkter under datainsamlingen och under analysprocessen. Vissa 

av kraven kan jag lägga mindre vikt vid eftersom min studie inte fokuserar på enskilda indivi-

der utan kommunerna och statsdelarna som helhet. Att jag har valt att namnge statsdelarna har 

sin grund i att det är uppmärksammade fall som jag har studerat och om jag hade använt mig 

av fiktiva namn hade det med stor sannolikhet kunnat utläsas vilka fall det gäller. Det gjorde 

att jag valde att använda de riktiga namnen för att minska risken för att läsaren ska fundera 

över vilka fall det verkligen gäller. Jag är medveten om att genom att använda mig av de rik-

tiga namnen riskerar jag att läsaren redan har en bild över vad som har skett och tar inte till 

sig den bild som jag försöker förmedla.  

Materialet som utgör den empiriska delen, baserades på offentligt material vilket gör att in-

formations- och samtyckeskravet inte behövdes beaktas i lika stor mån som när empiriska 

materialet kommer från intervjuer. Det är för att empiri inte kommer från enskilda individer 

utan är material som ska representera hela kommunens åsikt. Jag gjorde dock valet att inte 

namnge vilka politiker som var med i värderingarna, även om det framgår i det empiriska 

materialet. Jag gjorde det etiska ställningstagandet att om personerna namnges utan att de har 

möjlighet att försvara sitt agerande, kan jag kränka deras rättigheter och agera etiskt felaktigt. 

Det är något som även Bryman och Bell (2003) hävdar är viktigt att beakta, de menar att det 

är viktigt att forskaren tänker på hur materialet kommer att påverka individerna som är med i 
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studien, ifall deras privatliv riskerar att kränkas, om deltagarna verkligen har samtyckt till allt 

och om deltagarna kan skadas av hur materialet framställs.  

Jag har försökt i sammanställningen av det empiriska materialet visa en objektiv bild över vad 

som har hänt och förhålla mig objektivt till fallen utan att min åsikt om värderingarna ska 

påverka hur materialet presenteras i uppsatsen. Jag har försökt bortse från mina åsikter om hur 

kommunerna har genomfört sina värderingar när jag analyserar materialet. Det gör att jag inte 

försöker moralisera kommunernas agerande utan fokuserar på att konstatera vad som verkli-

gen har hänt och vilka effekter det har blivit. Under analysarbetet har jag fokuserat på att fin-

na en förklaring och förståelse till värderingsprocessen och vilka värderingsmodeller som 

passar kommunala bolag. Jag riktar inte in mig specifika agerande och säger att dessa är fel 

eller rätt, utan använder mig av teorin för att skapa en förståelse för hur det ska vara och var-

för kommunerna har gjort som de har gjort.  
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3. Värdering av kommunala och privata 

verksamheter 

Det sker en utveckling inom den offentliga sektorn som gör att den blir allt mer likt den 

privata sektorn. Vilka effekter ger utvecklingen på den kommunala sektorn och deras 

verksamheter? Det är frågor som kommer att besvaras i detta kapitel. Det kommer även 

besvaras frågor om vilka värderingsmodeller som används inom den privata sektorn samt 

vilka som är deras styrkor och svagheter. Frågorna som besvaras här kommer sedan att 

användas i uppsatsens kommande kapitel för att kunna skapa en förståelse för värde-

ringarna som har gjorts och för att kunna identifiera vilka värderingsmodeller som pas-

sar den kommunala sektorn.  

3.1 Synen på hur kommunala verksamheter ska värderas 

Såsom det har nämnt i tidigare kapitel har det skett stora förändringar inom lagområdet som 

styr den offentliga verksamheten. Det har enligt Morin (2008) skett en uppluckring i lagstift-

ningen vilket möjliggör annat ägande än offentligt. Det har gjort att värdering av offentliga 

verksamheter har blivit allt mer vanligt då allt fler verksamheter säljs (Saidi, 2011). Författa-

ren har genom sin studie kunnat konstatera att även om privatiseringsprocessen har pågått i 

över 20 års tid men med olika intensiteter, har det inte tagits fram några principer för värde-

ring av offentliga verksamheter. Saidi (2011) hävdar att vissa teoretiker anser att samma prin-

ciper som används inom den privata sektorn ska kunna tillämpas inom den offentliga. Det är 

något som Carnegie och West (2005) motsätter sig, då de hävdar att ”klassiska” värderings-

principer” för den privata sektorn, inte går att tillämpa på offentliga verksamheter eftersom 

principerna beaktar endast värden för materiella och immateriella tillgångar samt eventuell 

goodwill värden inkluderas i värderingen. Carnegie och West (2005) menar att denna typ av 

värdering inte täcker upp alla värden som kan tänkas finnas i en offentlig verksamhet.   

Carnegie och West (2005) påpekar att det är ett svårt och komplext arbete att värdera en of-

fentlig verksamhet eftersom det inte är endast de bokförda värdena som utgör ett värde i den-

na typ av verksamheter. Offentliga verksamheter har enligt författarna andra syften än privata 

eftersom offentliga verksamheter ska förmedla en service till medborgarna i samhället, de ska 

tillgodose samhällets krav samt ta tillvara på historiska och kulturella värden. Dessa syften 
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tillför ett värde till verksamheten och detta värde måste inkluderas i värderingen för att den 

leda fram till ett pris som motsvarar verksamhetens verkliga värde (Carnegie & West 2005).  

3.2 Det 20 - åriga reformprogrammet New Public Management (NPM) 

Som det framgår av texten ovan finns det två synsätt på värdering av offentliga verksamheter. 

Enligt Saidi (2001), Hughes (2003) och Christensen el al (2005) hävdar den ena sidan att 

finns stora skillnader mellan verksamhetstyperna och därmed går det inte att tillämpa värde-

ringsprinciper från den privata sektorn. Den andra sidan som har infört ett 20 årigt reformpro-

gram som går under beteckningen New Public Management (NPM), hävdar att det inte finns 

några skillnader mellan offentliga och privata verksamheter och det gör att samma värde-

ringsprinciper går att använda på båda företagsformerna. De menar att offentliga verksamhe-

ter blir allt mer lika privata och det gör att organisationsmodeller och styrformer kan föras 

över från den privata sidan till den offentliga för att effektivsera driften. Christensen et al 

(2005) hävdar även att förändringar gör att de gemensamma drag som uppstår mellan de olika 

företagsformerna kan leda fram till att de hamnar under samma reglerverk i framtiden. 

Hughes (2003) för ett liknande resonemang som Christensen et al (2005). Han anser att det 

har skett ett paradigmskifte hur offentliga verksamheter ska administreras och styras. Han 

menar att de metoder och tekniker som tidigare har setts som det bästa sättet att styra en of-

fentlig verksamhet har ersatts i allt större grad av metoder och tekniker som används inom den 

privata sektorn. Offentliga verksamheter lämnar i allt större utsträckning marknaden för att 

skapa plats för privata aktörer att agera och tillhandahålla varor och tjänster till allmänheten, 

hävdar författaren. Byråkratin har frångåtts allt mer eftersom det har kunnat konstateras att det 

inte alltid är det bästa sättet att styra en verksamhet. En flexiblare styrning införs för att det 

ska vara möjligt att finns den bästa lösningen för det aktuella problemet eller fallet.  

När gränserna mellan de olika företagsformerna försvinner allt mer, kommer det enligt Chris-

tensen et al (2005) och Hughes (2003) leda till att företagsstereotyperna kommer att försvinna 

och hybrider skapas. Hughes (2003) menar att ett tecken på att blandform börjar bildas är att i 

den offentliga sektorn har börjat eftersträva de tre E: na, economy (ekonomi), efficiency (effek-

tivitet) och effectiveness (produktivitet) som redan används mycket i den privata sektorn. E: na 

bli allt mer viktiga och påverkar i allt större grad vilka strategier och styrningsmetoder som 

används. Christensen et al (2005) menar att genom hybrider och intagande av styrmedel från 
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andra företagsformer, kan konflikterna minskas mellan den offentliga sektorns intressenter 

eftersom konflikterna hanteras allt mer flexibelt.  

Genom det ökade effektivitetskrav som ställs inom den offentliga sektorn börjar sektorn an-

vända allt fler strategier för att säkra ekonomin och ha en kostnadseffektiv offentlig verksam-

het (Christensen et al, 2005). Hughes (2003) menar att förändringen och det ökade effektivi-

tetstänkandet, har gjort att större fokus läggs i likhet med den privata sektorn, på klienterna 

och att det eftersträvas att skapa en god kvalitet och en god effektivitet. Det gör enligt Chris-

tensen et al (2005) att delar av den offentliga verksamheten uppfattas mer som redskap eller 

instrument som måste uppfylla en viss roll eller syfte i samhället. Om verksamheten inte upp-

fyller kraven ska den enligt Christensen et al (2005) och Hughes (2003) avvecklas eller över-

låtas till en privat aktör. 

NPM har enligt Saidi (2011) börjat gå mot sitt slut eftersom reformen har ansetts blivit allt 

mer institutionaliserad och därmed ses det som den allmänna bilden över hur offentliga verk-

samheter ska beaktas. Författaren gör bedömningen att klassiska värderingsprinciper som an-

vänds inom den privata sektorn går att tillämpa i den offentliga sektorn.  

3.3 Företagsvärdering  

Som det har konstaterats ovan, är den allmänna bilden enligt Saidi (2011) att traditionell före-

tagsvärdering går att tillämpa på offentliga verksamheter i samband med avknoppning. Före-

tagsvärdering behöver inte enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) alltid genomföras 

i samband med försäljning av verksamheter utan det kan även användas som ett verktyg i det 

löpande strategiarbetet. Författarna menar att det finns andra användningsområden för värde-

ring men att den är mer känd för att användas i samband med aknoppning av verksamheter.   

Johansson och Hult (2002)  och Higgins (2007) för ett liknade resonemang som Nilsson et al 

(2002), de hävdar att det nästintill alltid finns ekonomiska beräkningar bakom de flesta val 

och händelser som sker i ett företag. De anser att beräkningarna ska i samband med en före-

tagsöverlåtelse, skapa en bild över företagets värde och vilket pris som företaget ska överlåtas 

till. Johansson och Hult (2002) poängterar att beräkningarna inte visar det slutliga priset efter-

som det finns andra faktorer som säljarna och köparna väger in deras beslut att köpa eller säl-

ja. Författarna menar att analyser, kalkyler och köparen eller säljarens egen bedömning, kan 

påverka det slutliga priset. 
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Syftets påverkan på valet av värderingsmodell 

Higgins (2007) hävdar att det finns andra delar som påverkar vad ett företags värde är. Han 

menar att syftet med värderingen påverkar vad som ska ingå i värderingen och utgöra företa-

gets värde. Higgins (2007) hävdar att det är viktigt att klargöra innan värderingen genomförs 

vad som ska ingå i värderingen och för vilken situation som företaget ska värderas till. Han 

menar att det måste beslutas om värdet ska bygga på företagets tillgångar eller kapital, om 

värderingen ska visa verksamhetens värde vid en specifik tidpunkt eller om dess framtida vär-

de ska tas fram. Det beslutas även om företaget antas drivas vidare, så kallad going concern, 

efter överlåtelsen eller om det ska likvideras. Det är enligt författaren faktorer som påverkar 

vad som anses vara företagets värde vid värderingstidpunkten.  

Beroende på vilka beslut som fattas innan värderingen genomförs, kommer det styra vilka 

värderingsmodeller som kommer att användas i värderingen (Higgins, 2007). Oavsett vilka 

beslut som fattas och vilka modeller som används, ska värderingen enligt författaren alltid 

bygga på tillgångens eller företagets marknadsvärde, det vill säga dess värde som om försälj-

ningen skulle äga rum på den öppna marknaden. Higgins (2007) anser att det ska göras en 

värdering av både företagets likvidationsvärde och dess going conern värde. Det värde som är 

högst kommer sedan utgöra företagets eller tillgångens marknadsvärde.  

Nilsson et al (2002) och Johansson och Hult (2002) för ett annorlunda resonemang gentemot 

Higgins (2007). De anser att kan finnas andra delar som skapar ett mervärde för köparen eller 

säljaren som inte beaktas i värderingen av företagets tillgångar eller kapital. Det är något som 

även PWC (2007) hävdar då de anser att den praktiska synen på värderingsprocessen är att 

den till stor del styrs av subjektiva bedömningar. Nilsson et al (2002) i likhet med Johansson 

och Hult (2002) hävdar att en värdering påverkas av både subjektiva och objektiva bedöm-

ningar vilket gör att endast marknadsvärdet inte är det enda som påverkar beslutet om likvide-

ring eller inte av ett företag.  

En subjektiv värdering är baserad helt på antaganden om företagets värde (Nilsson et al, 2002 

samt Johansson & Hult, 2002). Antagandena tas enligt författarna utifrån den information som 

värderingsmetoderna har gett. Köparens uppfattning om ett företag styr mycket vad den är 

villiga att betala för företaget. Desamma gäller för säljaren, då dennes uppfattning styr vad 

den anser företaget är värt och vilket minipris som säljaren är villig att sälja verksamheten för. 
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Nilsson et al (2002) samt Johansson och Hult (2002) anser att en objektiv värdering bygger 

till större del på vilka värden som värderingsmetoderna har gett och styrs i mindre mån av 

antaganden om värdet. Författarna poängterar att det inte finns en helt objektiv värdering ef-

tersom värderingsmodellerna inte ger något exakt värde utan värderingen måste genomföras 

med ett visst antal antaganden. Marknaden som verksamheten agerar på och där värderingen 

sker, styrs enligt Nilsson et al (2002) inte heller av helt rationella beslut vilket gör att besluten 

påverkas till en viss mån av subjektiva värderingar.  

Aktievärde vs företagsvärde 

Det finns enligt Nilsson et al (2002) samt Johansson och Hult (2002) en annan faktor som kan 

påverka vilket värde på verksamheten som värdering leder fram till. Det är om det är aktie-

värdet eller företagsvärdet som ska beräknas. Aktievärdet är vad företaget är värt för aktie-

ägarna det vill säga värdet på företagets egna kapital. Företagsvärdet är enligt författarna vad 

företaget är värt för samtliga kapitalägare vilket inkluderar både aktieägare och långivare och 

här är värdet för företagets totala kapital intressant. Aktievärdet brukar enligt författarna an-

vändas i företag som är marknadsnoterade där det finns aktieägare med minoritetsintresse som 

är intresserade av vad deras andel är värd. Företagsvärdering används i många fall för att be-

räkna värdet på onoterade företag. I de fall när företagsvärdet ska beräknas på marknadsnote-

rade företag ska inte beräkningen genomföras genom att multiplicera aktievärdet med andelen 

aktier i verksamheten eftersom det finns ett flertal faktorer som påverkar värdet på ett majori-

tetsintresse i ett noterat företag. Det gör att det finns specifika sätt i de olika värderingsmodel-

lerna för att ta fram aktie och företagsvärde.  

Beroende på vilket värde som efterfrågas kan det komma att påverka värderingens utgångs-

punkt. Antingen bygger värderingen på den framtida avkastningen i form av avkastningsvär-

dering eller bygger den på substansvärdering där företaget nuvarande tillgångar och skulder 

utgör grunden i värderingen. Vilken metod som väljs beror enlig Higgins (2007) på om före-

taget ska antas going concern eller om det ska likvideras. Nilsson et al (2002) samt Johansson 

och Hult (2002) hävdar dock att valet av metod kan grunda sig även i vilket värde som ska 

beaktas. Vissa modeller är bättre lämpade för att ta fram aktievärde än företagsvärde och tvärt 

om. Det gör att värdet i samband med syfte, subjektiva bedömningar och om företaget ska 

likvideras eller för vilken situation som värderingen genomförs för, kommer att påverkar valet 
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av värderingsmodell. De menar att olika värderingsmodeller passar olika typer av företag, 

olika situationer och kommer leda fram till olika värden på företaget.  

3.4 Avkastningsvärdering 

En av de vanligaste värderingarna är enligt Johansson och Hult (2002) avkastningsvärdering. 

Värderingen kan genomföras på olika sätt och bygga på olika delar i verksamheten som kan 

genera någon form av avkastning till företagets ägare. Nilsson et al (2002) hävdar att utdel-

ning, kassaflöde eller residualvinst, är det som oftast brukas användas vid avkastningsvärde-

ring. Beroende på vilken typ av avkastningsmått som används kommer värdeskapande få stör-

re eller mindre del i företagets slutliga värde. Författarna menar att vissa avkastningsmått tar 

med värdeskapande i värderingen medan i andra ingår det inte. Oavsett vilket avkastningsmått 

som utgör grunden i värderingen, brukar metoden enligt Johansson och Hult (2002) samt 

Nilsson et al (2002) användas när företaget ska antas leva vidare efter överlåtelsen eller avytt-

randet eller när företaget har flera ägare som vill veta värdet på en aktie. 

Avkastningsvärdering innebär enligt Nilsson et al (2002) att företagets framtida avkastning 

diskonteras, det vill säga nuvärdesberäknas genom att värdet av framtida avkastningar räknas 

om till deras värde idag efter köparen eller säljarens avkastningskrav. Nilsson et al (2002) och 

Barker (2001) menar att ju högre avkastningskrav en köpare har, desto mindre är den villig att 

betala för verksamheten eftersom den inte vill ta stora risker och vill därför att deras invester-

ing ska betalas tillbaka snabbt genom hög avkastning. Det leder enligt författarna till att en 

avkastningsvärdering som genomförs med höga avkastningskrav kommer leda fram till ett 

lägre värde på företaget än om värderingen hade genomförts med låga avkastningskrav. 

Utdelningsbaserad värderingsmodell  

I vissa företag kan det fria kassaflödet och utdelningen vara desamma men oftast skiljer sig 

dessa åt vilket gör att det finns olika modeller för kassaflödet och utdelningen(Nilsson et al, 

2002) Kassaflöde är det som företaget maximalt kan överföra till aktieägarna utan att företa-

gets framtida vinst påverkas. I kassaflöden ingår det enligt författarna, alla likvider såsom 

banktillgodohavande, postgiro och kortfristiga likvida placeringar. Utdelning är det enda kas-

saflödet som aktieägarna får från förtaget men detta kassaflöde behöver inte vara lika stort 

som företagets totala kassaflöde då det är företagsledningen som bestämmer hur stor utdel-

ningen ska vara (Nilsson et al, 2002). Oavsett om det är utdelningen eller kassaflödet som 
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används i värderingen, bygger modellerna på att det upprättas en prognos för 1-10 år framåt i 

tiden för att kunna ta fram företagets nuvärde av dess framtida värde, det vill säga vad företa-

gets framtida utveckling är värd idag (Higgins, 2007). 

Den utdelningsbaserade värderingsmodellen brukar enligt Nilsson et al (2002) och Higgins 

(2007)  användas i företag där utdelningen har en central roll och används av aktieägarna eller 

investerare när de ska besluta om de vill äga andelar i företaget eller investera i det. Både ak-

tieägare och köpare vill veta vilken utdelning som de kan förvänta sig i framtiden och vad de 

framtida utdelningarna är värda idag. Nilsson et al (2002) och Higgins (2007) hävdar att bero-

ende på vilka avkastningskrav som köpare eller aktieägarna har, kommer den utdelningsbase-

rade värderingen ge en bild över vad aktieägaren eller köparen kan förvänta sig för avkastning 

i form av utdelning i framtiden. Marknadsnoterade företag får större delen av sina invester-

ingar från aktieägarna vilket gör att andelen kreditgivare är lägre i marknadsnoterade företag 

än onoterade. Det gör att aktievärdet har en mer central roll i värderingsprocessen och påver-

kar därmed det slutliga värdet på verksamheten (Nilsson et al, 2002 samt Higgins, 2007). 

Modellen bygger enligt Nilsson et al (2002) och Higgins (2007) på att en prognos av utdel-

ningen om ett år görs för att få fram aktiens värde idag och som den sedan antas ha en kon-

stant utveckling i framtiden vilket gör att utdelningen och vinsten antas öka lika mycket varje 

år. Beroende på vilken längd på prognosen som görs och vilken placeringshorisont som köpa-

ren har, kommer detta påverka företagets värde idag. Modellen går att tillämpa på företag som 

har: 

 Stabil och relativt låg tillväxt i vinster och utdelningar, vilket klassas som ett moget 

företag 

 Utdelningar som betalas ut kontinuerligt och där utdelningen stämmer väl överens 

med fria kassaflödet för aktieägarna 

 En stabil kapitalstruktur 

Då det inte finns många företag som uppfyller kraven för modellen, så används inte denna 

modell i stor utsträckning idag (Nilsson et al, 2002). Modellen kan enligt författarna dock 

användas med fördel på företag inom en reglerad marknad eller stora företag inom den finan-

siella sektorn då denna typ av företag uppfyller i stor mån kraven. Nilsson et al (2002) anser 

även att modell fungerar bäst på företag som är marknadsnoterade eftersom det är i dessa ty-
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per av företag som utdelningen har en central roll och är viktig för ägarna. Det finns även vis-

sa brister i modellen om den tillämpas på företag som inte har en stabil tillväxt. Denna typ av 

företag har oftast enligt författarna varierande utdelning och det är därför viktigt att beakta 

detta i prognosarbetet för att värderingen ska bli korrekt. De anser att det är då viktigt att dela 

in prognoser i olika faser för företagets upp - och nedgångar för att värderingen ska ge bättre 

bild över vilka utdelningar som ägarna kan förvänta sig i framtiden (Nilsson et al, 2002).  

Kassaflödestillväxtbaserad modell 

Istället för att basera värderingen på utdelningen, kan värderingen baseras på kassaflödet 

(Nilsson et al, 2002 samt Reilly & Schweihs, 2004). Modellen kan med fördel användas på 

företag som inte är marknadsnoterade eller där utdelningen växlar mycket mellan åren. Förfat-

tarna hävdar att modellen går att tillämpa på de flesta företag eftersom kassaflöde finns i alla 

typer av företag oavsett om de är marknadsnoterade eller inte. Kassaflödet är ett mått som är 

intressant både för aktieägare, köpare eller kreditgivare eftersom det ger dem en bild över hur 

företaget utvecklas och hur företaget använder sina tillgångar. Det kan även bidra till att skapa 

en uppfattning om vad företaget kommer vara värt i framtiden, hur snabbt köparens eller kre-

ditgivarens investering eller lån kan betalas tillbaka och med vilken ränta.  Eftersom kassaflö-

det kan beräknas på de flesta företag, kan det vara intressant att beräkna både aktievärdet och 

företagsvärdet. Vilket värde som används beror på vem som efterfrågar värderingen vilket gör 

att om det är exempelvis en möjlig köpare som är intresserad av att köpa verksamheten, är 

företagsvärdet som ska styra värderingen (Nilsson et al, 2002 samt Reilly & Schweihs, 2004).   

Modellen bygger på en skattning av företagets kassaflöde genom att studera vinstmått från 

resultatredovisningen och kassaflöden från investeringar i rörelsekapital och anläggningstill-

gångar (Nilsson et al, 2002 samt Reilly & Schweihs, 2004). Beroende på vilket värde som tas 

fram, det vill säga om det är aktievärdet eller företagsvärdet, beräknas antingen det fria kassa-

flödet för aktieägarna eller företaget. Det fria kassaflödet till aktieägarna är enligt författarna 

det kassaflöde som är kvar efter att rörelsens utgifter, företagets ränteutgifter, återbetalning av 

lån och nettoinvesteringar har betalats (Nilsson et al, 2002 samt Reilly & Schweihs, 2004). 

Beräkning av fritt kassaflöde för företaget görs på samma sätt som för fria kassaflödet för 

aktieägarna men det måste ske en återföring av räntekostnader efter skatt och minskning av 

långfristiga lån innan det fria kassaflödet för företaget beräknas.   
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Nilsson et al (2002) och Barker (2001) hävdar att kassaflödesmodellen för aktievärdet lämpar 

sig bäst för företag som: 

 Verkar inom en mogen bransch och som inte skiljer sig från branschgenomsnittet 

 Samma storlek på sina investeringar som på sina avskrivningar 

 Aktiens värde är nära 1 eller lägre än 1 

 Har en stabil skuldsättningsgrad och där den förväntas förbli stabil 

Kassaflödestillväxtsmodell baserad på fritt kassaflöde till företaget lämpar sig enligt Nilsson 

et al (2002) väl för företag där kapitalstrukturen förväntas förändra sig i framtiden eftersom 

den bygger på kassaflödet som är tillgängliga för alla och där balansen mellan eget kapital och 

lånade pengar inte påverkar värderingen. Modellen tar även mer hänsyn till vilket värdeska-

pande som sker i företaget än vad kassaflödestillväxtmodeller för aktieägarna och utdelnings-

baserade modeller gör (Barker, 2001). Författaren hävdar att det gör att kassaflödestillväxt-

modeller som ger företagsvärdet skapar en bättre bild över hela verksamhetens totala värde än 

om aktievärdet hade använts.  

 Även kassaflödesmodellen kan enligt Nilsson et al (2002) delas in i två faser i de fall där fö-

retaget inte antas ha en stabil tillväxt och där en traditionell prognos kan leda till missvisande 

värderingar av verksamhetens framtida värde. Prognosen kan enligt författarna delas in i två 

faser, där den ena fasen har en extraordinär tillväxt av aktievärdet medan den andra fasen har 

en normal tillväxt av aktievärdet. Modellen lämpar sig på privata företag och företag som har 

nyintroducerats eftersom denna typ av företag har utdelningar och kassaflöden som är svåra 

att mäta korrekt eftersom de varierar från år till år (Nilsson et al, 2002).  

Arnold och North (2011) hävdar att kassaflödesbaserade modeller har vissa brister då före-

tagscykeln och var företaget befinner sig i den, påverkar företagets kassaflöde vid värderings-

tidpunkten. Det gör att den värdering som görs med företagets slutliga värde, kan bli missvi-

sande eftersom den bara överrensstämmer med var företaget befinner sig företagscykeln för 

tillfället. Författarna menar att kassaflödesbaserade värderingsmodeller bygger på att kassa-

flöden är cykliska en bit in i framtiden men att de sedan inte är det längre. Arnold och North 

(2011) hävdar att kassaflöde har både upp och nedgående trender som måste beaktas för att 

värderingen av företaget ska bli korrekt.   
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Arnold och North (2011) hävdar att det borde finnas en modell för kassaflödesbaserade värde-

ringar där det inte borde behövas ta hänsyn till var i företagscykeln som företaget befinner sig 

vid värderingstidpunkten. En normalisering av kassaflödet borde genomföras för att kunna 

motverka de cykliska effekterna. Det är enligt Arnold och North (2011) viktigt att hitta cy-

kelns uppgång och topp samt dess nedgång och botten för det ska vara möjligt att identifiera 

var kassaflödet befinner sig och vilken väntad uppgång eller nedgång som ska beaktas.  

3.5 Residualvinstvärdering 

Residualvinstvärdering är en typ av avkastningsvärdering men den är inte en ren sådan (Nils-

son et al 2002, samt Higgins, 2007). Författarna menar att värderingsmodellen är en hybrid 

mellan avkastningsvärdering och substansvärdering eftersom värderingen bygger på både 

kapitalet som har investerats i företaget och residualvinsten, det vill säga vinsten som finns 

kvar efter aktieägarnas avkastningskrav har tagits ut. Modellen kombinerar båda värderings-

modellernas olika fördelar och minimerar deras nackdelar vilket leder enligt Nilsson et al 

(2002) fram till en värdering som har en låg risk för felvärderingar.  

Nilsson et al (2002) och Higgins (2007) hävdar att värderingen utgår direkt från företagets 

redovisade resultat och bokfört eget kapital vilket skiljer sig från kassaflödesbaserad modell 

där det måste ske justeringar av vinsten för att värderingen ska vara korrekt. En annan stor 

skillnad mellan kassaflödesbaserad värdering och residualvärdering, är att i residualvärdering 

utgår värderingen ifrån att värdeskapande sker inom företaget i form av residualvinster medan 

kassaflödesbaserad värdering bygger på att det sker en värdeöverföring från företaget till ak-

tieägarna (Nilsson et al, 2002 samt Higgins, 2007). 

Nilsson et al (2002) hävdar att vid värdering av aktievärdet enligt residualvinstmodellen, 

kombineras företagets substans (justerat eget kapital i balansräkningen) och avkastningsmått 

(residualvinsten som är vinst utöver normal vinst). Företagets historiska genomsnittliga vins-

ter eller aktieägarnas avkastningskrav brukar vara mått för normal vinst. När vinsten är högre 

än de avkastningskrav som aktieägarna har, uppstår en residualvinst. Nilsson et al (2002) an-

ser att det gör att företagets värde bli summan av eget kapital och nuvärdet av framtida resi-

dualvinster.  
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Nilsson et al (2002) hävdar att vid beräkning av företagsvärdet används residualvinsten för 

företaget istället för residualvinsten för aktieägarna som en del i värderingen. I likhet med 

kassaflödesbaserade modellerna tas företagsvärdet fram genom att sammanställa summan av 

investerat avkastningskrävande kapital (sysselsatt kapital i form av eget kapital och lån med 

ränta) med nuvärdet av framtida residualvinster för företaget. Nilsson et al (2002) och Higgins 

(2007) hävdar att residualvinstmodellen till skillnad från kassaflödesmodeller, behöver endast 

skapa prognoser för residualvinsten istället för alla in - och utflöden från företaget, som be-

hövs i kassaflödesmodeller. 

En värdering som gjorts med residualvinstmodellen ger en värdering som inkluderar värde-

skapande i företaget och därmed blir värdet högre än vid exempelvis substansvärdering (Nils-

son et al, 2002 samt Higgins, 2007). Värdet blir dock bara högre om det finns positiva residu-

alvinster. Vid negativa residualvinster blir residualvinstvärderingen lägre än substansvärde-

ringen. Det kan enligt författarna inte alltid uppstå positiva residualvinster eftersom majorite-

ten av företagen som agerar på någon form av marknad, agerar på en konkurrensutsatt mark-

nad. Det gör enligt författarna att residualvinsterna är beroende av hur väl företaget använder 

sina konkurrensfördelar och kan skapa högre vinster än väntat. För att det ska vara möjligt att 

genomföra en residualvinstvärdering krävs följande information: 

 Företagets bokförda värde för det egna kapitalet vid tidpunkten för värderingen 

 Vinstprognoser 

 Information om företagets utdelningsandel 

 Skattning av aktieägarnas avkastningskrav 

Om inte informationen finns tillgänglig är det stor risk att värderingen blir missvisande och då 

är valet av värderingsmodell inte det optimala hävdar Nilsson et al (2002). De menar att om 

informationen saknas finns det andra modeller som har en lägre risk för felvärderingar än re-

sidualvinstvärderingen och det är viktigt att valet av värderingsmodell görs noga efter vilka 

förutsättningar som råder eftersom modellen inte går att tillämpa i alla situationer. 

3.6 Substansvärdering 

Substansvärderingen är enligt Nilsson et al (2002) och Barker (2001) ett alternativ till att vär-

dera företagets framtida utdelningar, kassaflöden eller residualvinster. Substansvärdering 
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bygger på att värdet av företagets tillgångar och skulder, det vill säga företagets substans. Be-

räkningen av substanser gör enklast genom att subtrahera värdet av företagets skulder från 

värdet av dess tillgångar. Vid användande av balansräkningsmetoden (Tillgångar – Skulder = 

Eget kapital), blir substansvärdet lika med det egna kapitalet (Nilsson et al, 2002 samt Barker, 

2001). Först granskas balansredovisningen för att finna dolda reserver som löses upp. Därefter 

tas tillgångarna och skuldernas verkliga värde fram genom någon av följande metoder (Nils-

son et al, 2002): 

 Återanskaffningsvärde/ marknadsvärdet – Vad tillgången eller skulden skulle vara 

värd idag om den skulle ha köpts eller lånats av en extern part. I balansräkningar tas 

alla tillgångar upp till lägsta värdet enligt lägsta värdet principen och det gör att det 

kan finnas tillgångar som är undervärderade jämfört med återanskaffningsvärdet. 

Återanskaffningsvärdet är den vanligaste metoden att beräkna det verkliga värdet om 

företaget antas drivas vidare. 

 Likvidationsvärdet – värdet på tillgångarna och skulderna om företaget likvideras. Det 

finns ofta skillnader mellan likvidationsvärdet på en tillgång och dess värde om verk-

samheten skulle drivas vidare eftersom vissa tillgångar är specifika för just företagets 

produktion. Det gör att likvidationsvärdet ibland blir lägre än återanskaffningsvärdet. 

Det gör att likvidationsvärdering inte används vid värdering av företag som antas leva 

vidare (going concern).  

En nackdel med substansvärdering är enligt Nilsson et al (2002) och Barker (2001) att den 

inte visar mervärdet som företaget skapar med de tillgångar som företaget fogar över. Förfat-

tarna menar att substansvärdering, där varje tillgång värderas var för sig, inte tar hänsyn till 

synergieffekter som kan uppstå mellan tillgångarna. Det gör att humankapital och mervärde 

som kan ge räntabilitet på egna kapitalet, inte inkluderas i värderingen. Författarna hävdar att 

även om metoden är svårt att tillämpa för analytiker eftersom de har svårigheter att finna till-

räckligt med information, används ofta metoden vid värdering privata företag. Modellen kan 

enligt Nilsson et al (2002) och Barker (2001) med fördel användas om värderingens syfte är 

att beräkna företagets likvidationsvärde där immateriella värden är oväsentliga eftersom mo-

dellen bara beaktar värden från balansräkningen. Om verksamheten ska antas leva vidare och 

värderingen avser att bestämma verksamhetens värde vid en specifik tidpunkt, har modellen 

vissa brister eftersom viktiga värden som skapas inom företaget inte inkluderas i värderingen. 
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3.7 Tolkningsmodell över värderingsprocessen 

  

Figur 2 Tolkningsmodell över värderingsprocessen (Egen modell) 
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4. Avknoppningar genomförda i Stockholm 

I Stockholmsregionen har det genomförts ett flertal avknoppningar. Värderingarna som 

gjordes i samband med avknoppningarna var i vissa fall felaktiga och bröt mot lagen 

medan andra var korrekt utförda. Ett av fallen har fått mycket uppmärksamhet i media på 

grund av sin värdering och fallet överklagades hela vägen upp till  dåvarande Regerings-

rätten. Där blev värderingen ogiltigförklarad och kommunen tvingades korrigera värde-

ringen i efterhand. De andra två fallen hade visst motstånd mot värderingen men där har 

inte värderingen ogiltigförklarats. Hur gick det till i avknoppningsfallen och vad var det 

som gjorde att ett beslut upphävdes men inte de andra? Det är frågor som kommer att 

besvaras i detta kapitel och kommer fungera som stöd i det kommande analysarbetet  som 

ska hjälpa till att besvara frågan om vilka värderingsmodeller som kommunerna har an-

vänt i de studerade fallen nedan och vilka effekter det har gett på den slutliga värdering-

en.  

4.1 Bakgrunden till att avknoppningar blev möjliga i Stockholms län 

Enligt Öhlin (2013) finns det beslut på tre olika nivåer som ligger bakom att avknoppningar 

inom den offentliga sektorn blev möjliga i Stockholms län. Först fattades det beslut som möj-

liggjorde avknoppningar och sedan fattades det två beslut om hur avknoppningarna skulle 

implementeras på olika nivåer i den offentliga sektorn. Majoritetspartierna hade en positiv syn 

på privatisering av vissa delar av den offentliga sektorn medan minoritetspartierna såsom 

Vänsterpartiet, såg inte lika positivt på privatiseringar eftersom det kunde leda till kommunen 

förlorade sin funktion som kontrollmekanism för marknaden (Öhlin, 2013). Det var enligt 

Öhlin (2013) majoritetspartierna såsom Moderaterna, som drev igenom beslutet och förde 

beslutet på tal från början genom sin valpolitik. 

Majoritetspartierna skapade genom sina beslut, möjligheterna för att avknoppningar skulle 

kunna genomföras men det fanns dock vissa krav för att det skulle bli aktuellt. Avknoppning-

ar som genomförs ska vanligtvis föregås av en upphandling enligt Lagen om offentlig upp-

handling (LOU) (stockholm.se). Det innebär enligt Bohlin (2007) att i likhet med majoriteten 

av alla ekonomiska transaktioner som sker mellan kommunen och dess leverantörer, måste en 

upphandlig upprättas och för att få rätten till att leverera en viss typ av tjänst varor, krävs det 
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att leverantören vinner upphandlingen. Enligt LOU får inte kommunen enligt författaren, be-

handla olika leverantörer olika eller ge dem olika förutsättningar för att bedriva sin verksam-

het. Det gör att anbud som lämnas i av personalen inte får behandlas annorlunda än om någon 

utanför kommunen lämnar anbudet. Bohlin (2007) hävdar att det gör att alla eventuella avytt-

ringar som ska göra till personalen får bara genomföras ifall de har vunnit upphandlingen. Det 

framgår i alla tre fallen att ett krav för att avknoppningen ska bli aktuell, är att personalen som 

avser att ta över driften av verksamheten ska vinna upphandlingen inom området. Om inte 

kravet uppfylls inom en viss tidsperiod, sker det ingen avknoppning. Minoritetspartierna med 

Vänsterpartiet i täten framförde protester i alla avknoppningar som genomfördes och där de 

tidigt påtalade att värderingarna var missvisande eftersom ett flertal viktiga värden bortsågs i 

värderingen. Trots protesterna genomfördes värderingarna och ledde fram till blandade resul-

tat (Öhlin, 2013). 

4.2 Avknoppning till Vantörs hemtjänst AB - Värdering och domstolsbeslut  

Värderingen av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra 

Inför beslutet att avknoppa hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra till Vantörs hemtjänst AB 

fick Enskede- Årsta- Vantörs förvaltning som uppdrag av Enskede- Årsta- Vantörs stadsdels-

nämnd att ta fram ett tjänsteutlåtande över avknoppningen och den tillhörande värderingen. 

Vantörs hemtjänst AB har genom ett vinnande anbud vid upphandling blivit aktuellt för av-

knoppningen av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra ifall de blir godkända som utförare av 

hemtjänstverksamhet för brukare i Stockholm stad (Tjänsteutlåtande DNR 499-461, 2007). 

Verksamheten som avyttrades består av 300 brukare och ett 40-tal vårdbiträden och underskö-

terskor men de ingår inte avknoppningen.  

Tjänsteutlåtande DNR 499-461 (2007) som togs fram av förvaltningen godkändes under Ens-

kede – Årsta – Vantörs stadsdelsnämndsmöte den 20 december år 2007 och det beslutades att 

hemtjänsten i Rågvred och Hagsätra skulle läggas ner om Vantörs hemtjänst AB skulle ta 

över driften av hemtjänsten i området (Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsnämndsprotokoll, 

2007). I och med att godkännandet av tjänsteutlåtande, godkändes även den värdering av som 

presenterades i tjänsteutlåtande 499-461 (2007). 

Enligt tjänsteutlåtande DNR 499-461 (2007) kommer Vantörs hemtjänst AB genom avknopp-

ningen att överta inventarierna från hemtjänsten i Rågved och Hagsätra. Övertagandet kom-
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mer att ske den 1 april år 2008. Att det är endast inventarierna som kommer att övertas har 

enligt tjänsteutlåtande DNR 499-461 (2007) sidan 2, sin grund i att ”… de brukare som väljer 

att inte följa med till den fristående hemtjänsten kan givetvis i valfrihetssystemet själva, ge-

nom ett aktivt val, välja en annan utförare…” och kommunen anser att brukarna inte är bund-

na till verksamheten som avknoppas.  

I tjänsteutlåtande DNR 499-461 sidan 3, framgår det även att ” angående hyreskontrakt är 

utgångspunkten att verksamheter som avknoppar ska hyra direkt av värden. Om tveksamhet 

råder hos en privat värd kan kommunen och då främst Stockholms stads äldreförvaltning gå 

in och hyra i första hand och verksamheten hyr sedan i andra hand. All personal som är an-

ställd i verksamheten ska erbjudas att följa med. De som bestämmer sig för att följa med har 

rätt till sex månaders tjänstledighet. De som eventuellt inte vill följa med har rätt att stanna 

kvar i staden. Då gäller kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist inom 

Stockholms stad.” Kommunen anser att personal, lokaler eller brukare inte är bundna till verk-

samheten som ska avknoppas och kan därmed inte styra över brukarnas eller personalens val. 

Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsnämnd menar när varken brukare eller personal är bundna 

till verksamheten eller har kontroll över deras beslut, ska de inte inkluderas i värderingen 

(Tjänsteutlåtande DNR 499-461, 2007). 

För att värderingen av inventarierna ska vara möjlig ska det enligt tjänsteutlåtande DNR 499-

461 (2007) upprättas en inventarieförteckning för de olika enheterna. Priset på inventarierna 

kommer att förhandlas fram under våren år 2008 men värdet får inte understiga marknadsvär-

det, det vill säga det pris som inventarierna hade kostat om de hade köpts i allmän handel. Om 

det kommer uppstå problem med värderingen eller där parterna inte kommer överrens, finns 

till tillgång till oberoende värderingsman från Handelskammaren (Tjänsteutlåtande DNR 499-

461, 2007). 

Värderingen överklagas  

Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsnämnds beslut överklagades till Länsrätten i Stockholms 

län. Överklagan byggde på att avknoppningen gjorde att kommunen gav ett riktat enskilt stöd 

till enskild näringsidkare eftersom det endast var inventarierna som värderades och bestämde 

priset för avknoppningen (Länsrätten i Stockholms län domstolsbeslut 2311-08, 2008). Över-

klagan byggde även på att om hemtjänsten formellt läggs ner i och med beslutet, så övertar en 

befintlig, fungerande hemtjänstverksamhet med en stor andel kunder utan att kommunen får 
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någon ersättnings för detta. En annan grund till överklagan var att det inte ansågs ha skett en 

korrekt upphandling och därmed fanns det inte en grund till att Vantörs hemtjänst AB överta-

gande hade skett i konkurrens med andra intressenter.  Domen blev enligt Länsrättens dom-

stolsbeslut 2311-08 (2008) att överklagan avslogs då länsrätten fann eventuell goodwill som 

skulle överföras till Vantörs hemtjänst AB skulle vara begränsad och att det inte har före-

kommit något riktat stöd mot enskild person eller näringsidkare.  

Länsrättens domslut överklagades och beslutet tog upp i Kammarrätten i Stockholm län 

(Kammarätten i Stockholms läns dom 4671-08, 2009). Överklagan innehåller förutom vad 

som tidigare beskrivs i Länsrättens överklagan, att det inte är av allmänt intresse att vidta åt-

gärder mot en viss intressent med syfte att främja uppkomsten av privat näringsverksamhet. 

Det framgår även i Kammarrättens beslut 4671-08 (2009) att brukarna fördes över till Vantörs 

hemtjänst AB utan något aktivt val och för att brukarna inte skulle överföras krävdes det akti-

va åtgärder från brukarnas sida. Det gjorde att flertalet av brukarna fördes över till den nya 

verksamheten och verksamheten fick från början en stor kundkrets. Det har därmed skett en 

förmögenhetsöverföring mellan parterna utan betalning. Ett betydande immateriellt värde har 

överförts mellan parterna utan någon ersättning och Kammarrätten finner att det totala eko-

nomiska värdet på verksamheten överstiger inventariernas värde. Det finns ett övervärde som 

inte har prissats och därmed har kommunen inte värderat verksamheten till dess marknads-

värde eftersom inte alla tillgångar har ingått i värderingen. Enligt Kammarrätten bryter av-

knoppningen mot Kommunallagen. I Kammarrättens domstolsbeslut 4671-08 (2008) framgår 

det att kommunen har fattat ett beslut som har resulterat i individuellt riktat stöd till bolaget 

och bestrider därmed 2 kap. 8 § andra stycket KL, vilket gör att beslutet ska upphävas. 

Kommunen valde att överklaga Kammarrättens domstolsbeslut och de erhåller ett prövnings-

tillstånd för avknoppningen av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra (Tjänsteutlåtande 449-

461, 2009). Kommunen menar att Kammarrätten felaktigt har funnit att det har förekommit 

individuellt riktat stöd till Vantörs hemtjänst AB. De menar att upphävandet enligt 2kap 8 § 2 

st kommunallagen är felaktigt då det inte finns något individuellt riktat stöd. Kommunen fin-

ner inte enligt tjänsteutlåtande 499-461 (2009) att det totala ekonomiska värdet överstiger 

inventariernas värde eftersom de anser att det var endast inventarierna som överfördes i av-

knoppningen. Enligt tjänsteutlåtande 499-461 (2009) menar kommunen att den förmodade 

övertagandet av värdet för en fungerande personal, kunder/brukare och lokaler (immateriella 
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värden/goodwill) inte förekommer. De menar att deras beslut att överlåta verksamheten gör 

att den kommunala hemtjänsten avvecklas och att det är någon annan som ska utföra tjänsten. 

För att någon annan ska kunna utföra tjänsten på kommunens uppdrag krävs det att den möjli-

ga utföraren ska delta i kommunens upphandlingar av hemtjänstleverantörer, tilldelas kontrakt 

samt teckna ramavtal med kommunen om utförande av tjänsten (Tjänsteutlåtande 449-461, 

2009). När allt detta är gjort, blir utföraren ett alternativ för brukaren att välja mellan. Enske-

de – Årsta – Vantörs stadsdelsnämnd menar att Vantörs hemtjänst AB varken har fått överta 

eller utföra hemtjänsten i Rågved och Hagsätra innan de deltagit i upphandlingen, antagits 

som hemtjänstleverantör, ramavtal har tecknats och att brukarna har valt Vantörs hemtjänst 

AB, som de är berättigade till att utföra hemtjänsten. De menar att brukarna inte tvingas över 

till Vantörs hemtjänst AB utan har ett 40-tal andra utförare att välja mellan om de önskar att 

byta utförare (Tjänsteutlåtande 449-461, 2009).  

Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsnämnd menar enligt tjänsteutlåtande 449-461(2009) sidan 

4 att deras avknoppnings – och värderingsbeslut ”… innefattar inte, och innebär inte heller, 

någon utfästelse om att brukare kommer att anlita Vantörs hemtjänst AB. Beslutet innebär 

inte att någon garanterad ”kundstock” överlåts. Den personal som arbetat inom den kommu-

nala hemtjänsten kan välja att stanna kvar i kommunens tjänst. Om de önskar att gå över till 

Vantörs hemtjänst AB har de rätt till tjänstledighet och återinträde i kommunens tjänst inom 

sex månader. Varje anställd väljer själv. Beslutet innefattar således inte, och innebär inte 

heller, någon garanti för att den personal som arbetat i den kommunala hemtjänsten kommer 

att ingå bland Vantörs hemtjänst ABs anställda.”Angående hyreslokalerna, hävdar kommu-

nen att verksamheten i stor mån bedrivs i brukarnas hem och de kontorslokaler som har nytt-

jats när kommunen har bedrivit verksamheten kommer att avslutas och Vantörs hemtjänst AB 

kommer att hyra lokalerna själva av hyresvärden ifall de så önskar (Tjänsteutlåtande 449-461, 

2009). 

Det framgår i tjänsteutlåtande 449-461 (2009) att det inte har skett något ifrågasättande av att 

inventarierna har överlåtits till något annat värde än marknadsvärde och därmed anser kom-

munen att de har genomfört en korrekt värdering. Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsnämnd 

menar att de inte kan se att det är andra värden än inventarier som har förts över till Vantörs 

hemtjänst AB. Kommunen hävdar att hemtjänst i likhet med de flesta andra kommunala verk-

samheterna lyder under självkostnadsprincipen vilket gör att det inte är tillåtet att bedriva nå-
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gon verksamhet med vinst. Det finns därmed inga upparbetade mervärden som kan överföras 

till någon annan och då skall de inte inkluderas i värderingen. De menar även att all personal 

och brukare kan välja andra alternativ än Vantörs hemtjänst AB och utgör därmed inget värde 

för företaget. För att det även ska vara tal om att värdeöverföring utan ersättning till Vantörs 

hemtjänst AB måste kommunen har förlorat motsvarande värde och kommunen kan inte finna 

något sådant förlorat värde (Tjänsteutlåtande 449-461, 2009). 

Enligt tjänsteutlåtande 449-461 (2009) sidan 5 anser Enskede – Årsta – Vantörs stadsdels-

nämnd att ”… det överklagade beslutet ska också jämföras med att en anställd mycket väl kan 

bilda ett företag, erbjuda kollegor anställning och delta i kommunens upphandling av hem-

tjänst utan att det betecknas som en avknoppning. Om företaget godkänns av kommunen kan 

företaget sedan anlitas av samma brukare som företagets anställda tidigare utförde hemtjänst 

hos. I ett sådant fall kan knappast något otillåtet stöd till enskild näringsidkare påstås ha ut-

gått. Enligt kommunen kan inte ett kommunalt beslut om att lägga ned den kommunala hem-

tjänsten och uppdra åt viss person att träffa avtal om överlåtelse av inventarier i en i övrigt 

likartad situation medföra att ett otillåtet stöd uppstår.” 

Enligt Tjänsteutlåtande 499-461 (2009) har ingen verksamhet överlåtits genom beslutet utan 

det är kommunens hemtjänstverksamhet som läggs ner och inventarierna säljs till Vantörs 

hemtjänst AB. Beslutet har därmed inte lett till något riktat stöd till enskild näringsidkare och 

då blir inte heller beslutet olagligt.  Kommunen vill även poängtera att det inte fanns tidigare 

fall om ett kundvalssystem och val hos personalen att stanna kvar ska inkluderas i värdering-

en. Det har gjort att kommunen gjorde bedömningen att det inte var tillgångar som skulle fin-

nas med i värderingen av verksamheten (Tjänsteutlåtande 449-461, 2009).  

Trots kommunen överklagan, fattade Regeringsrätten enligt domstolsbeslutet 2812-09 (2010) 

samma beslut som Kammarrätten och därmed tvingar Enskede – Årsta – Vantörs stadsdels-

nämnd att agera för att korrigera felvärderingen. Enligt tjänsteutlåtande 499-461 (2011) har 

stadsledningskontoret och förvaltningen genom förhandlingar med Vantörs hemtjänst AB om 

vilket värde verksamheten anses ha haft inklusive goodwill vid övertagandet, kommit fram till 

att Vantörs hemtjänst AB ska betala ytterligare 2,5 miljoner kronor.  
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4.3 Avknoppningen till NAJS AB – Värdering och domstolsbeslut  

Värderingen av Ängbybarnens förskolor 

Bromma förvaltning fick enligt tjänsteutlåtande DNR 180-07-402 (2007) i uppdrag av Brom-

ma stadsdelsnämnd att undersöka en eventuell avknoppning av Ängbybarnens förskolor till 

NAJS AB.  Förvaltningen skulle genomföra en värdering av verksamheten och en bedömning 

om avknoppningen skulle genomföras. Ängbybarnens förskolors intäkter under år 2007 är 

25,6 mnkr efter att 1,1 mnkr har lösts ut från en investeringsfond och kostnaderna är 25,3 

mnkr vilket innebär ett överskott på 0,3 mnkr. Verksamheten har totalt 213 barn inskrivna och 

55 anställda (Tjänsteutlåtande DNR 180-07-402, 2007). Under Bromma stadsdelsnämndens 

möte den 25 oktober år 2007, beslutades att avknoppningen skulle genomföras den 1 januari 

år 2008. Under samma möte godkändes tjänsteutlåtandet DNR 180-07-402 (2007) även den 

tillhörande värderingen av verksamheten. 

Enligt tjänsteutlåtande DNR 180-07-402 (2007) sidan 4 har ”all personal har fått frågan om 

de vill stanna kvar eller följa med i den nya organisationen varav fem har uttryckt önskemål 

om att stanna kvar som anställda i staden.” Det framgår i tjänsteutlåtandet sidan 4 

att”skriftlig information har gått ut till samtliga föräldrar och ett särskilt informationsmöte 

hölls innan sommaruppehållet. Föräldrars frågor har fortlöpande besvarats via mejl och för-

skoleråden. Ingen brukare önskar idag, såvitt känt, alternativ placering för sitt barn.” Hyres-

kontrakten till lokalerna som Ängbybarnens förskolor har bedrivit sin verksamhet, sägs upp 

och NAJS AB får teckna egna hyreskontrakt med hyresvärden. Det gör att det inte finns några 

lokaler att överföra i samband med avknoppningen (Tjänsteutlåtande DNR 180-07-402, 

2007).   

Eftersom föräldrarna har kunnat välja mellan att skriva in barnen i den nya verksamheten eller 

flytta barnen till en annan kommunal förskola, anser förvaltningen i tjänsteutlåtande 180-07-

402 (2007) att barnen inte ska inkluderas i värderingen. Att personalen själva har fått välja var 

de vill arbeta utgör även grunden till att personalen inte heller inkluderas i värderingen. Enligt 

Tjänsteutlåtande DNR 180-07-402 (2007) är det som kommer att följa med den avknoppade 

verksamheten inventarier och utrustning. Värderingen av inventarier och utrustning har enligt 

tjänsteutlåtandet utförts av en besiktningsman från Handelskammaren. Besiktningsmannen 

värderade verksamhetens inventarier och utrustning till ett värde av totalt 315 000 kr +- 15 %. 
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Enligt Tjänsteutlånade DNR 180-07-402 (2007) sidan 5 är stadsdelsnämndens beslut ” … att 

inventarierna överlåts till bolaget till ett pris som båda parter anser skäligt med hänsyn till 

besiktningsmannens rapport samt övriga bedömningsfaktorer. Vi föreslår att inventarierna 

överlåts till ett pris av 362 000 kr (315 000 kr + 15 %), med hänsyn till IT-utrustningens 

standard. Detta pris anser även bolaget är skäligt och parterna är således överens. Köpeskil-

lingen delas upp i ett antal perioder för att underlätta för bolagets likviditet.” Förlaget god-

kändes under Bromma stadsdelnämndens möte den 25 oktober år 2007 och blev det slutliga 

priset för förskolorna (Bromma stadsdelnämnds protokoll, 2007).  

Värderingen överklagas 

Efter att Bromma stadsdelsnämnd beslutade den 25 oktober år 2007 att avknoppa Ängbybar-

nens förskolor till ett värde av 362 000 kr, överklagades beslutet till Länsrätten i Stockholms 

län. Överklagan handlade enligt länsrättens domstolsbeslut 24077–77 (2008) om att kommu-

nen genom avknoppningen och värdesättningen av verksamheten, gav ett direkt riktat stöd till 

enskild näringsidkare. Överklagan grundades i att endast inventarierna värderades och reste-

rande värden i verksamheten bortsågs och överfördes därmed gratis till NAJS AB.  Det fram-

går inte heller vilka värderingsprinciper som har nyttjats i värderingen av verksamheten vilket 

gör det svårt för medborgarna att få en uppfattning om värderingens korrekthet.  

Enligt Länsrättens domstolsbeslut 24077-77 förvarar sig kommunen och menar att ”avknopp-

ning är inte något juridiskt begrepp. Stadsdelsnämndens beslut innebär att den kommunala 

förskolan läggs ner om utbildningsnämnden beviljas bolaget tillstånd samt att inventarierna 

försäljs till visst pris. Att lägga ned verksamheten vid en viss förskola ligger inom den kom-

munala kompetensen och ett sådant beslut är i sig inte olagligt. Beslutet strider varken mot 

förbudet mot stöd till enskilda enligt den allmänna kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 § KL 

eller mot förbudet mot individuellt stöd till enskilda näringsidkare i 2 kap. 8§ KL… Det som 

överlåts om NAJS AB erhåller tillstånd att driva verksamheten i egen regi är inventarier och 

utrustning.”(Länsrätten i Stockholms läns domstolsbeslut 24077–77 sid 4, 2008).  

Kommunen hävdar att det medför att ingen hel verksamhet har sålts utan endast dess inventa-

rier (Länsrättens i Stockholms läns domstolsbeslut 24077–77, 2008). Det är alltså ingen fråga 

om överlåtelse av tjänsteföretag utan av inventarier och utrustning. Överlåtelsen av 

inventarierna och utrustningen har skett efter deras marknadsvärde och därmed har inget 
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enskild stöd uppstått. Bromma stadsdelsnämnd menar även enligt Länsrättens domstolsbeslut 

att ingen personal överlåts i avknoppningen utan att personalen själva får välja om de vill följa 

med den nya verksamheten eller stanna kvar. I domstolsbeslutet framgår det att kommunen 

hävdar att föräldrarna har gjort ett aktivt val att stanna kvar i verksamheten som kommer att 

bedrivas av NAJS AB och de ingår inte avknoppningen. Kommunen menar att det inte har 

skett någon överföring av kundstock i och med att verksamheten har avknoppats. (Länsrätten i 

Stockholms läns domstolsbeslut 24077–77, 2008).   

Länsrätten beslutar enligt domstolsbeslut 24077–77 (2008) att avslå överklagan då de inte kan 

finna att det råder ett riktat stöd mot enskild näringsidkare då det inte är tal om någon överfö-

ring av verksamhet utan att verksamheten läggs ner och dess inventarier överlåts till NAJS 

AB. Länsrätten i Stockholms län menar att de inte kan finna någon annan värdeöverföring än 

den som har värderats och därmed anses det beslut som Bromma stadsdelsnämnds fattade,  

vara korrekt.    

4.4 Avknoppningen till Björkhagens hemtjänst AB - Värdering 

Värderingen av Norra hemtjänstenheten 

Skarpnäcks förvaltning har enligt tjänsteutlåtande DNR2.2.2 -373 /11 (2011) på uppdrag av 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd att undersöka eventuell avknoppning av Norra hemtjänstenheten 

till Björkhagens hemtjänst AB. Enligt tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11 (2011) kommer 

verksamheten överlåts i samband med avknoppningen som består av 197 boende och 41 an-

ställda. Verksamhetens intäkter under år 2010 var 23,8 mnkr och kostnaderna 23,2 mnkr, vil-

ket gör att verksamheten hade ett överskott på 0,6mnkr.  

I protokollet från Skarpnäcks stadsdelsnämnds möte den 15 december 2011 framgår det att 

Björkhagens hemtjänst AB har i likhet med företagets policy, lämnat i en avsiktsförklaring 

där det framgår att enhetscheferna för Norra hemtjänstenheten har för avsikt att lägga anbud i 

kommunens upphandling. Stadsdelsnämnden beslutar att avknoppningen kommer att godkän-

nas ”… under förutsättning att Äldreförvaltningen beslutar att anta företaget som utförare, så 

uppfylls förutsättningarna för genomförande av personalövertagande av verksamhet på 

marknadsmässiga villkor.” (Skarpknäcks stadsdelsnämnds protokoll sid 9, 2011)  
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Björkhagens hemtjänst AB uppfyller kraven, det vill säga vinner upphandlingen och god-

känns av omsorgsnämnden som utförare av hemtjänst samt att alla nödvändiga avtal har teck-

nats. Enligt tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11 2011 sidan 3 ska ”all personal som arbetar i 

den enhet som är aktuell för personalövertagande ska erbjudas möjlighet att följa med till den 

nya utföraren, i enlighet med 28 § MBL och 6b § LAS. Villkor för återgång till anställning i 

staden ska klargöras i samband med personalövertagandet.” Angående brukarna har dessa ”i 

samband med att personal vinner upphandling och blir godkänd som utförare inom hemtjäns-

tens kundvalssystem ska de enskilda med biståndsbeslut informeras om kundvalssystemet och 

om de olika utförarna som de kan välja bland. Ett aktivt skriftligt val bland utförarna som 

finns på ramavtalet ska göras av den enskilde.” (Tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11 sid 3, 

2011). Om detta är gjort fram till den 1 april år 2012 kommer avknoppningen att genomföras 

och Norra hemtjänstenheten kommer att avyttras.   

Under samma möte godkänns även tjänsteutlåtande DNR 2.2.2 -373 (2011) och den tillhöran-

de värderingen som kommer att användas i samband med avknoppningen(Skarpnäcks stads-

delsnämnds protokoll, 2011). Värderingen av verksamheten ska genomföras av en extern obe-

roende professionell värderingsman (Tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11, 2011). Värderingen 

ska ske helt oberoende utifrån de förutsättningar som gäller för det specifika fallet. Värde-

ringen vid personalövertagande ska enligt Tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11 (2011) sidan 4 

”… en extern, oberoende och marknadsmässig värdering av inventarier och immateriella 

värden göras. För att kunna upprätta en prognos för framtida resultat och fastställa ett värde 

på rörelsen måste verksamheten analyseras utifrån nuläge, tidigare resultat och prognos. I 

det aktuella fallet har inventeringslistor, budget/bokslut/utfall för åren 2008, 2009, 2010 och 

prognos för 2011 utgjort underlag. I det beräknade resultatet inkluderas därmed det immate-

riella värdet (t.ex. ”goodwill”). Detta ska vara vägledande vid den marknadsmässiga värde-

ringen.” (Tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11 sid 4, 2011). 

Det framgår i tjänsteutlåtandet att värderingen av Norra hemtjänsten avser samtliga värden 

som finns i bolaget. Det gör att materiella värden, lokaler, kundkrets och andra immateriella 

värden ska inkluderas i värderingen och värderas marknadsmässigt (Tjänsteutlåtande DNR 

2.2.2–373/11, 2011). En oberoende, professionell värderingsman värderade verksamheten till 

ett värde mellan 1 450 000 kronor -1 550 000 kronor. (Tjänsteutlåtande DNR 2.2.2–373/11, 
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2011). Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade att överlåta Norra hemtjänsten till Björkhagens 

hemtjänst AB för 1 550 000 kronor (Skarpknäcks stadsdelsnämnds protokoll 2011) 

4.5 Sammanfattning över avknoppningarna som har studerats 

Nedan presenteras en sammanfattande modell över händelserna som skedde i respektive fall.  

Figur 3 Sammanfattande modell över händelserna i avknoppningsfallen (Egen modell) 
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5 Diskussion om värdering av kommunala 

verksamheter 

Vad är det som verkligen har värderats i de olika fallen, varför har vissa modeller an-

vänts och vilka blev effekterna av valen som gjordes? Går det att identifiera vilka värde-

ringsmodeller som lämpar sig för värdering av kommunala verksamheter? Det är frågor 

som kommer att besvaras i detta kapitel och som ska skapa en förståelse för de val av 

värderingsmodeller som har gjorts och vilka modeller som lämpar sig för värdering av 

kommunala verksamheter.   

5.1 Vilka värderingsmodeller har kommunerna använt sig av? 

I en jämförelse mellan de tre fallen som utgör uppsatsens empiriska material visar att det finns 

likheter och skillnader mellan värderingarna som har genomförts. Det finns likheter i resone-

manget som förs om vad som utgör ett värde i verksamheten, mellan Vantörs hemtjänst AB 

och NAJS AB. Båda värderingarna har lett fram till överklagningar. Björkhagens hemtjänst 

AB, som är det sista fallet, har vissa större skillnader gentemot de andra fallen och det är den 

värdering som har accepterats då den inte har överklagats till någon domstol. I alla tre fallen 

har inventarierna varit en självklar del i värderingen och där har inte den delen av värderingen 

ifrågasatts eftersom inventarierna har värderats till deras marknadsvärde. 

I och med att inventarier har varit en självklar del i värderingen medför det enligt min bedöm-

ning att det går direkt urskilja två värderingsmodeller som inte har använts i något av fallen, 

nämligen utdelningsbaserad värdering och kassaflödesvärdering. Min bedömning grundar jag 

i att inga av modellerna bygger enligt Nilsson et al (2002), Reilly och Schweihs 2004 samt 

Higgins (2007), på att inventarier utgör en del av värderingen utan det är andra värden som 

bestämmer verksamhetens värde. Bedömningen grundar sig även i att varken utdelning eller 

kassaflöde har varit en del av värderingarna utan där har det varit verksamheternas substans 

eller en kombination av dess substans och resultat som har utgjort grunden i värderingen. 

Trots att inventarier har varit en del som har ingått i alla värderingarna, går det enligt min 

bedömning att urskilja att alla tre fallen inte har använt sig av samma värderingsmodell. Även 

om fallen inte har använts sig av samma värderingsmodell har värderingarna lett fram till 
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verksamhetens företagsvärdet. Att det är företagsvärdet har varit i fokus i stället för aktievär-

det går att finna en förklaring till enligt min tolkning av den teoretiska referensramen. Där 

framgår det att när majoritetsägarna efterfrågar värderingen och när hela verksamheten ska 

överlåtas, brukar företagsvärdet användas då det är det värdet som är intressant för majoritets-

ägarna. I fallet med Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB har endast inventarier utgjort till-

gångar som har värderats för att kunna fastställa företagsvärdet i samband med överlåtelsen 

medan i Björkhagens hemtjänst AB har materiella och immateriella tillgångar samt företagets 

resultat ingått i värderingen. Personal, brukare och lokaler har inte ansetts vara några tillgång-

ar i Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB medan i Björkhagens hemtjänst AB har dessa ut-

gjort en del av verksamhetens slutliga värde. Dessa skillnader i vad som har värderats gör 

enligt min tolkning av den teoretiska referensramen, att det går att identifiera två modeller 

som har använts.  

Substansvärdering användes av kommunerna i de äldre fallen 

Värderingen som genomfördes i samband med avknoppningen till Vantörs hemtjänst AB och 

NAJS AB, har byggt på att inventarier har varit det enda som har ingått i värderingen och de 

har värderats till marknadspris. Verksamheterna har enligt det empiriska materialet, avslutats i 

samband med avknoppningen och avknoppningen avsåg endast inventarier. Värderingarna har 

grundats sig i att en likvidation har gjorts av företaget, i både fallet med Vantörs hemtjänst 

AB och NAJS AB. Det är endast vissa delar av verksamheten som överlåts till de anställda i 

samband med avknoppningen.  

Att verksamheterna anses ha likvideras och tillgångarna har värderats till marknadspriset visar 

enligt Nilsson et al (2002) och Barker (2001) att det har skett en substansvärdering, där före-

tagets tillgångar utgör företagets värde. En substansvärdering ska enligt författarna bygga på 

företagets samtliga tillgångar och skulder det vill säga företagets egna kapital. Författarna 

poängterar att oavsett om företaget ska likvideras eller överlåtas, ska det som har utgjort det 

egna kapitalet innan företagsöverlåtelsen genomförs eller i samband med värderingstidpunk-

ten, vara grunden till företagets värde. 

 I samband med NAJS AB och Vantörs hemtjänst AB, ansåg kommunerna att eftersom före-

taget likvideras och inte överlåts som ett företag utan det är endast var visa tillgångar som 

kommunen hade till avsikt att överlåta såsom inventarier. Det var endast dessa tillgångar som 
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utgjorde företagets värde. Jag gör tolkningen av Nilssons et al (2002) och Barkers (2001) re-

sonemang om substansvärdering och politikernas resonemang, att politikerna bedömde att de 

tillgångar som inkluderas i värderingen var de tillgångar som utgjorde företagets substans, det 

vill säga det värde som substansvärderingen bygger på.  

Kommunen valde att använda sig av residualvinstvärdering i det senare fallet 

Valet av modell som har använts i värderingen av Björkhagens hemtjänst AB skiljer sig från 

värderingen som genomfördes vid Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB. Största skillnaden är 

att här används en modell som beaktar både företaget utveckling och företagets kostnader för 

att erhålla vissa tillgångar istället för substansvärdering. Då både företagets tillgångar och 

resultat värderas ska det enligt Skarpknäcks stadsdelsnämnds protokoll (2011), göra att alla 

värdeskapande delar har ingått i värderingen vilket inkluderar även goodwill. Tillvägagångs-

sättet som politikerna har använt visar enligt Nilsson et al (2002) att det har gjorts en residu-

alvinstvärdering eftersom Skarpnäcks värdering innehåller både delar från substansvärdering 

och avkastningsvärdering. Det framgår i Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll (2011) att de 

använder sig av både resultatet från resultaträkningen och tillgångarna för att bestämma före-

tagets värde, vilket är helt i linje med Nilssons et al (2002) beskrivning av residualvinstvärde-

ring. Tidigare års vinster har studerats i samband med värderingen av Björkhagens hemtjänst 

AB och gör enligt Nilsson et al (2002) att ett avkastningsmått kan tas fram som utgör en del 

av värderingen.  

5.2 Varför har dessa modellval gjorts? 

Förändringen i synen på offentliga verksamheter har ändrats 

I den teoretiska referensramen framgår det att det har skett förändringar i synen på den offent-

liga verksamheten vilket gör att offentliga verksamheter ses allt mer som privata företag. Det 

gör enligt min tolkning av Hughes (2003), Saidi (2011) och Christensen et al (2005)  resone-

mang om offentliga sektorns utveckling, att förändringen i kommunens roll i samhället och 

deras syn på deras verksamheter, kan ha påverkat valet av modell. De menar att det kan har 

gjort att kommunerna har beaktat verksamheterna olika och därmed valt den värderingsmodell 

som passar verksamheten bäst.  

Hughes (2003) och Christensen et al (2005) anser att tidigare har offentliga verksamheter inte 

setts som företag utan mer som delar av den kommunala verksamheten som har en specifik 
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funktion. Genom att se verksamheterna som egna företag där klienter och personal är mer 

kopplade till verksamheten och utgör mer av en tillgång till företaget än tidigare. Genom att 

gå från att se verksamheterna som delar av den offentliga verksamheten som ska säkerställa 

en god välfärd till att ses som privata företag har gjort att valet av värderingsmodell har änd-

rats efter de nya förutsättningarna (Hughes, 2003 samt Christensen et al, 2005).  

Fallen som har använts i det empiriska underlaget utspelar sig under antingen år 2007-2008 

eller 2011-2012. Det finns många likheter mellan fallen som utspelar sig under samma period 

och skillnaderna finns mellan fallen som utspelar sig under olika tidsperioder. Med Hughes 

(2003) och Christensen et al (2005) resonemang om paradigmskifte gör jag tolkningen att en 

möjlig förklaring till kommunernas val av värderingsmetod och vilka tillgångar som skulle 

inkluderas i värderingen beror på var kommunen befinner sig i utvecklingen. Politikerna som 

värderade verksamheterna under år 2007-2008, kan ha befunnit sig i utvecklingens början och 

kan enligt Hughes (2003) och Christensen et al (2005) fortfarande ha sett företaget som en del 

av den kommunala verksamheten där personal och brukare inte är knutna till ett specifikt fö-

retag utan ingår i den kommunala verksamheten. Det kan ha gjort att personal eller brukare 

inte inkluderads eftersom de inte ansågs tillhöra hemtjänsten. Även om det blev att merparten 

av brukare och personal valde att följa med till den nya verksamheten, var det inget som 

kommunen ansåg att de kunde styra över.  

I det senare fallet som utspelade sig under år 2011-2012, kan utveckling ha gått framåt enligt 

min tolkning av Hughes (2003) och Christensen et al (2005) resonemang och det gjorde att 

företaget sågs mer som privat företag där personal, kundkrets med mera ses som tillgångar 

som tillhör företaget och ska inkluderas i värderingen. Värderingen från år 2011/2012 av Nor-

ra hemtjänstenheten har ansets vara mer företagsekonomiskt korrekt eftersom den inte har 

överklagats. Det kan ha gjort enligt min tolkning av Christensen et al (2005) och Hughes 

(2003) resonemang och värderingen som genomfördes i samband med avknoppningen till 

Björkhagens hemtjänst AB, att kommunerna ser verksamheterna mer som privata enskilda 

företag som har egna klienter och kunder. Värderingen som gjordes liknar allt mer värdering-

arna som görs inom den privata sektorn där högsta möjliga pris ska tas ut. I värderingen in-

kluderas även värdeskapande som sker inom företaget och på så sätt blir värderingen mer 

rättvisande för företagets verkliga värde. 
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NPM kan som det framgår av diskussionen ovan, vara en förklaring till valet av värderings-

modell men det framgår i den teoretiska referensramen att NPM anses ha blivit institutionali-

serat vilket gör att jag bedömer att förändringarna behöver inte endast bero på NPM. Det kan 

även enligt min bedömning ha att göra med att kommunerna genom sin implementering av 

organisationstänk och strategier från den privata sektorn, har reagerat på de tidigare fallens 

domstolbeslut och andra domstolbeslut. Det kan ha gjort att de har ändrat sina värderingsrikt-

linjer så att de följer den privata sektorn värderingsprocess i allt större grad än tidigare. Min 

bedömning får stöd av jämförelsen mellan i olika fallen, där det går att urskilja att de delar 

som ansågs missade i de första fallen, har inkluderats i det senaste för att säkerställa att värde-

ringen blev korrekt utförd.  

NPM har enligt diskussionen ovan och den teoretiska referensramen möjligtgjort att privata 

strategier och värderingsprinciper kan användas inom den offentliga sektorn men det har även 

fört in ett flexiblare tänkesätt i den offentliga sektorn. Det har gjort att kommunerna genom 

sina lärdomar från tidigare fall har kunnat ändra sina värderingsprinciper och riktlinjer för 

värderingsprocessen för att säkerställa att värderingen blir marknadsmässig.  

Objektiva och subjektiva bedömningar påverkar både syftet och valet av värderingsmodell 

 I den teoretiska referensramen framgår det att objektiva och subjektiva bedömningar påver-

kar värderingsprocessen. Bedömningarna påverkar både värderingens syfte och valet av vär-

deringsmodell. De subjektiva och objektiva bedömningarna har ändrats i takt med NPM har 

institutionaliserat eftersom de har ändrat kommunernas sätt att se på verksamheterna (Hughes, 

2003 samt Christensen et al, 2005).  

Higgins (2007) hävdar att beroende på om det är företagets likvidationsvärde eller going con-

cern värde som är värderingen syfte, kommer olika värderingsmodeller att väljas. För att kun-

na bestämma värderingen syfte ska det genomföras beräkningar av både företagets likvida-

tionsvärde och going concern värde eftersom det enligt företagsekonomiska regler  är det 

högsta värdet av dessa två värderingar som är företagets marknadsvärde. Det ger enligt förfat-

taren en bra bild över vilket tillstånd som företaget är mest värt och som företaget borde över-

låtas i. Jag tolkar Higgins (2007) resonemang som att genom att göra båda värderingarna, kan 

beslutsfattarna få en bättre grund för deras beslut om vilken värderings som ska göras och 

vilken värderingsmodell som ska tillämpas då de har mer information om vilka möjliga vär-
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den verksamheten kan ha. Det framgår inte i något av protokollen från stadsdelsnämnder eller 

från tjänsteutlåtandena, att det har genomförts mer än en värdering och det kan enligt min 

bedömning av resultaten av värderingarna och Higgins (2007) resonemang, ha ökat risken för 

felvärderingar.  

En förklaring till varför politikerna valde att inte genomföra båda typerna av värderingarna, 

kan enligt Nilsson et al (2002) och Johansson och Hult (2002) beror på att en värdering på-

verkas av mer än objektiva värderingar och beslut. De menar att hela värderingsprocessen har 

en viss påverkan av subjektiva bedömningar och beslut. Jag gör tolkningen att även om den 

objektiva bedömningen var att företagen skulle värderas till deras going concern värde, kan 

det ha funnit subjektiva bedömningar som har gjort att politikerna valde att likvidera verk-

samheterna istället för att överlåta dem. Det går att finna visst stöd till min tolkning i politi-

kernas svar på överklagan av värderingen av Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB, där politi-

kerna hävdar i båda fallen att de gjorde bedömningen att vissa tillgångar såsom personal och 

brukare inte tillhörde verksamheten som avyttrades eftersom kommunen inte kontrollerade 

varken personalen eller brukarnas val av verksamhet som skulle tillhandahålla tjänsten eller 

där de ville arbeta. Det ledde fram till att det var tillgångar som inte ansåg tillhöra företaget i 

samband med värderingen och det kan enligt min bedömning ha gjort att politikerna ansåg 

utan att ha genomfört båda värderingarna, att verksamheterna var enligt politikernas subjekti-

va bedömning, mer värda vid likvidering.   

I fallet med avknoppning till Björkhagens hemtjänst AB, ansågs företaget vara mer värt om 

det överläts som ett fungerande företag till personalen. Även här genomfördes inte båda vär-

deringarna, utan det var politikernas objektiva och subjektiva bedömningar som styrde vilket 

tillstånd som verksamheten skulle överföras i. Valet att överlåta verksamheten som ett helt 

fungerade företag till personalen, kan enligt min bedömning av Nilsson et al (2002) och Hig-

gins (2007) resonemang om värderingens syfte, påverkat valet av värderingsmodell och där-

med vilka tillgångar som skulle ingå i värderingen. Vad jag menar är att i och med att politi-

kerna valde att överlåta verksamheten som en going concern, ledde det till att en residual-

vinstvärdering eller någon annan form av avkastningsvärdering, var mer lämplig än substans-

värdering. Det gjorde att fler tillgångar och faktorer räknades in värderingen än vid Vantörs 

hemtjänst AB och NAJS AB.   
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Syftets påverkan på valet av värderingsmodell 

Som det framgår ovan är en del av värderingens syfte att fastställa verksamhetens företags-

värde och det är även syftet som påverkar valet av värderingsmodell. Valet av värderingsmo-

dell ger sedan effekter på det slutliga värdet eftersom det styr vilka tillgångar som utgör verk-

samhetens värde. Detta framgår i uppsatsens empiriska del där det är olika tillgångar som har 

ingått i de olika värderingarna och lett fram till olika värden på verksamheterna.  

Kommunerna har olika resonemang angående värderingen i alla tre fallen men det finns bety-

dande likheter mellan Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB, där kommunerna ansåg att inven-

tarier var den enda tillgången som skulle värderas eftersom det var den enda tillgången som 

fördes över till personalen i samband med avknoppningen. Bromma och Enskede- Årsta – 

Vantörs stadsdelsnämnd ansåg att i och med att verksamheterna skulle likvideras i samband 

med avknoppningen, fanns det inga andra delar som utgjorde ett värde i värderingstidpunkten. 

Politikernas resonemang i Skarpnäcks stadsdelsnämnd skiljer sig från Bromma och Enskede- 

Årsta – Vantörs stadsdelsnämnd, då de ansåg att verksamheten inte skulle likvideras utan 

överlåtas som ett helt och fungerande företag till personalen. Värderingen som Skarpnäcks 

stadsdelsnämnd gjorde, fokuserade därför på att finna alla eventuella värden inklusive good-

will -värden i företaget.  

Enlig min tolkning av kommunernas resonemang, går det att urskilja att syftena med värde-

ringarna skiljer sig åt eftersom syftet med Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB, är att ta fram 

företagets likvidationsvärde medan syftet med Björkhagens hemtjänst AB är att ta fram dess 

going concern värde. Att det finns skillnader i syftena kan enligt Higgins (2007) påverka 

kommunernas beslut om vilka tillgångar som ska ingå i värderingen. Han menar att i samband 

med likvidation brukar endast materiella tillgångar ingå i värderingen eftersom immateriella 

värden inte går att sälja i samband med likvidationen medan i going concern värderingar ska 

företaget samtliga värden inkluderas för att värderingen ska vara företagsekonomsikt korrekt.  

Det är olika värden som hamnar i fokus beroende på vilket syfte värderingen har, gör att vissa 

värderingsmodeller lämpar sig bättre till vissa syften än andra (Higgins, 2007 samt Nilsson et 

al, 2002). Jag tolkar Higgins (2007) och Nilssons et al (2002) resonemang, att det är viktigt att 

rätt modell väljs ut eftersom det kan komma att påverka hur värderingen genomförs och ris-

ken för felvärderingar. Det jag menar är att om det använts en modell som har svårigheter att 
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ta fram de värden som efterfrågas, finns det risk att viktiga värden bortses från och det gör att 

risken för att felvärderingar ökar.   

Det går enligt min bedömning se vissa tendenser på att syftet har styrt vilken värderingsmo-

dell som har valts i fallen som har studerats. I de fall där syftet med värderingen är att ta fram 

företagets likvidationsvärde, har värderingsmodeller som fokuserar på de materiella tillgång-

arnas värden exempelvis substansvärdering medan i fallet där syftet med värderingen är att ta 

fram företagets going concern värde har det använts värderingsmodeller som ska ta fram nu-

värdet på företagets framtida resultat.  

5.3 Vilka effekter har valet av värderingsmodell gett på det slutliga värdet? 

Valet att använda sig av substansvärdering 

Valet av värderingsmodell är enligt den teoretiska referensramen något som måste göras med 

stor omsorg eftersom valet har stora effekter på vilket värde som värderingen leder fram till i 

slutändan.  

I diskussionen ovan har det konstaterats att de äldre fallen om Vantörs hemtjänst AB och 

NAJS AB, att kommunerna ha valt använda sig av substansvärderingsmodellen. Med stöd 

från Nilsson et al (2002) och Barkers (2001) resonemang om substansvärdering gör jag tolk-

ningen att det är de tillgångar och skulder som finns i företagets balansräkning som ska inklu-

deras i substansvärderingen och värderas till deras marknadsvärde. Modellen medförde enligt 

Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB:s domstolsbeslut inga felvärderingar av de tillgångar 

som blev värderade utan det var uteslutande av vissa tillgångar som företagen ansågs ha i vär-

deringstidpunkten som gjorde att värderingen blev felaktig. Tillgångar som ansågs skulle till-

höra företagets värde men som inte inkluderades i värderingen av Vantörs hemtjänst AB, var 

företagets kundkrets, personal och dess upparbetade rykte.  

Frågan är om tillgångarna som ansågs bortsedda i samband med värderingen, fanns med som 

företagets substans i balansräkningen. Det är endast om kommunen hade haft en post för vär-

de av personalen, brukarna och ryktet, som tillgångarna hade inkluderats i substansvärdering-

en. Utifrån kommunens motivering till varför dessa tillgångar inte inkluderades i värderingen, 

visar enligt min bedömning att de ansåg att varken personalen eller kundkrets var en tillgång 

till företaget eftersom både personal och brukare har ett fritt val att välja en annan verksamhet 
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som ingår i kommunen upphandlingsavtal. Kommunerna gjorde även den bedömning i fallet 

med NAJS AB, där det framgick i tjänsteutlåtandet att samtliga brukare och nästintill all per-

sonal väljer att följa med den nya verksamheten. De ansåg även att ryktet inte skulle föras 

över till den nya verksamheten eftersom den gamla lades ner och blev en helt ny verksamhet. 

Jag gör bedömningen att kommunen ansåg att varken anställda, brukare eller rykte var en till-

gång och därmed fanns det inte med i balansräkningen. Det gör att dessa tillgångar inte blev 

värderade i och med valet att använda sig av substansvärdering. Det gjorde att verksamheten 

fick ett lägre värde än vad företaget hade fått om tillgångarna hade utgjort en tillgång i balans-

räkningen.  

Anställda, brukare och rykte är enligt min bedömning tillgångar som är svåra mäta och det 

kan ses etiskt felaktigt att räkna brukarna som en tillgång som verksamheten äger eftersom 

brukare och kundkrets är inget som verksamheten kan styra över och kontrollera. Brukare och 

kundkrets är istället faktorer som påverkar verksamhetens resultat och deras påverkan på de-

ras resultat är istället en tillgång på företaget. Detsamma gäller enligt min bedömning för per-

sonalen, för det är inte en tillgång som företaget har full kontroll över eftersom personalen 

kan välja att sluta. Både brukare, rykte och personal är faktorer som påverkar verksamhetens 

resultat och kan vara avgörande för att en verksamhet ska överleva vilket gör de utgör en del 

av värdet i verksamheten. Det gör att tillgångarna måste omvandlas till något som går att mäta 

och som kan utgöra en post i balansräkningen utan att de räknas som tillgångar som företaget 

äger och har full kontroll över.  

När det inte finns en post i balansräkningen för personal, kundkrets eller rykte som kan klas-

sas som goodwill, visar det enligt Nilsson et al (2002) och Barker (2001) en tydlig brist i valet 

av värderingsmodellen. De menar att eftersom modellen värderar endast det som finns i ba-

lansräkningen, finns risken för att värderingen bortser från värden som utgör goodwill i verk-

samheten och ger därmed ett lägre värde. Jag tolkar deras resonemang som att valet av värde-

ringsmodell kan ha fungerat och gett en korrekt värdering, om balansräkningen hade innehållt 

poster för goodwill men då den inte innehöll någon post för goodwill som hade kunnat höja 

värdet på verksamheten genom substansvärdering blev värderingen för låg. Nu leder valet av 

värderingsmodell till ett lägre pris än verksamhetens marknadsvärde. 
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Valet att använda sig av residualvinstvärdering 

I Björkhagens hemtjänst ABs fall har kommunen enligt diskussionen ovan använt sig av resi-

dualvinstvärdering. Valet av metod har inte lett fram till samma effekter som fallen med Van-

törs hemtjänst AB och NAJS AB. Residualvinstvärderingen har genom sin uppbyggnad enligt 

Nilsson et al (2002) och Higgins (2007) motverkat vissa av de negativa effekterna som sub-

stansvärderingen ledde fram till i de tidigare fallen, eftersom den bygger på att verksamhetens 

resultatmått och balansräkningen inkluderas i värderingen.  

Modellvalet gjorde enligt min tolkning av Nilsson et al (2002) och Higgins (2007) resone-

mang, att kommunen inte ställdes inför samma problem som kommunerna gjorde i samband 

med Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB. Det gör enligt min bedömning att värderingen som 

gjordes i samband med Björkhagens hemtjänst AB tar hänsyn till immateriella värden som 

inte kan tas upp i balansräkningen och som påverkar verksamheten värde. Det ger ett värde på 

verksamheten ska enligt den teoretiska referensramen överrensstämma med verksamhetens 

marknadsvärde. Värderingen ledde fram till ett värde på verksamheten som anses överens-

stämma med verksamhetens marknadsvärde och därmed anses värderingen vara accepterad av 

samhället.   

Modellvalets effekt på den slutliga värderingen 

Som det framgår av diskussionen ovan, visar det att valet av värderingsmodell ger effekter på 

den slutliga värderingen. Modellvalet styr vilka tillgångar och värden som inkluderas i värde-

ringen och därigenom vilket pris som verksamheten får. Jag gör bedömningen att även om det 

inte är endast värderingen som visar verksamhetens slutliga pris, kommer värderingen ändå 

påverka priset i stor mån. Jag grundar min bedömning i Johansson och Hults (2002) resone-

mang om vad det är som påverkar det slutliga priset. De menar att kalkyler, analyser och säl-

jarens eller köparens egen bedömning om verksamheten kommer tillsammans leda fram till 

vilket pris som verksamheten säljs eller köps för.  

Modellerna kommer enligt Johansson och Hult (2002) leda fram till olika värden på analyser-

na och kalkylerna som i sin tur påverkar säljaren eller köparens uppfattning om företaget och 

företagets värde. Ett felaktigt val kan leda till att viktiga värden bortses från eftersom model-

len inte fångar upp dem i värderingsprocessen. Det gör enligt den teoretiska referensramen det 
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viktigt att modellvalet görs med stor omsorg utifrån varje värderingssituation och vilken in-

formation som finns tillgänglig om verksamheten.   

Jag gör tolkningen av den teoretiska referensramen att i fallen som har studerats har modell-

valet varit en bidragande orsak till varför vissa värderingar anses vara felaktiga och andra blir 

accepterade. Modellvalet har genom sin påverkan på vilka värden som inkluderas i värdering-

en, en påverkan på det slutliga priset i och med att värderingen har en central roll i värde-

ringsprocess.  

Modell över hur värderingsprocessen har sett ut  

Nedan presenteras en modell över hur värderingsprocessen har sett ut i de studerade fallen 

 

Figur 4 Analysmodell över värderingsprocessen (Egen modell) 
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5.4 Vilka värderingsmodeller passar kommunala verksamheter? 

Värderingen skulle leda fram till fastställandet av företagsvärdet  

I samtliga fall är det kommunerna i samband med personalen som ska ta över verksamheterna 

som efterfrågar värderingen. Båda parterna är stora ägare vilket gör att majoritetsintressets 

värde är intressant att studera. Jag gör tolkningen utifrån Johansson och Hult (2002) och Nils-

son et al (2002) resonemang om vilka värden om värderingen kan leda fram till, att det är fö-

retagsvärdet som efterfrågas. Företagsvärdet gör enligt min tolkning av den teoretiska refe-

rensramen, att vissa värderingsmodeller är mer eller mindre lämpade och det kommer även ge 

effekter på värderingens syfte.  

Aspekter som måste ingå i värdering enligt domstolsdomarna 

Det framgår från domstolsbesluten att både materiella och immateriella tillgångar måste ingå i 

värderingen för att den ska klassas som företagsekonomiskt korrekt genomförd. Det gör enligt 

min bedömning att valet av värderingsmodell måste göras utifrån dessa riktlinjer eftersom de 

verksamheter som är aktuella för avknoppningar, är tjänsteföretag och där det finns både im-

materiella och materiella tillgångar.  

I den teoretiska referensramen framgår det att det finns ett flertal värderingsmodeller att välja 

mellan vid värdering av företag. Valet av värderingsmodell kommer enligt Nilsson et al 

(2002) och Johansson och Hult (2002), leda till fram till olika värden på företaget eftersom de 

bygger på olika värden i företaget och olika situationer. I analysen ovan har det konstaterats 

att det har använts två olika värderingsmodeller i det empiriska materialet, nämligen sub-

stansvärderingsmodellen och residualvinstmodellen. Värderingsmodellerna har lett fram till 

mer eller mindre framgångsrika och accepterade värderingar av de kommunala företagen.  

Substansbaserad modell 

De två första fallen med Vantörs hemtjänst AB och NAJS AB, där substansvärdering har an-

vänts visar enligt min bedömning att det finns vissa brister med substansvärderingen eftersom 

det ställer krav på att alla typer av tillgångar som kan bidra med något värde till en verksam-

het måste finnas som en post i balansräkningen för att substansvärdering ska ge en rättvisande 

värdering. Min bedömning får stöd från Nilsson et al (2002) då de hävdar att modellen har 

svårigheter att värdera mervärde som företaget skapar med de tillgångar som företaget fogar 
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över. Synergieffekter som kan uppstå mellan tillgångar och som skapar värde, inkluderas inte 

i värderingen och det gäller även företagets humankapital. Eftersom modellen har svårigheter 

att värdera mervärdet i verksamheten utöver de materiella tillgångarnas värde, gör att model-

len inte uppfyller de rättsliga kraven som ställs på värdering av tjänsteföretag. Jag gör därmed 

bedömningen att modellen inte är lämplig för värdering av kommunala verksamheter i sam-

band med avknoppning om det inte finns poster i balansräkningen för mervärdet som kan fin-

nas i företaget.  

Residualvinstbaserad modell 

I det sista fallet med Björkhagens hemtjänst AB, där residualvinstvärdering har använts, har 

enligt min bedömning en högre acceptans än de tidigare fallens värderingar eftersom värde-

ringen av Björkhagens hemtjänst AB har accepterats av samhället då det inte har inkommit 

någon överklagan till Länsrätten om värderingen. Min bedömning får stöd från Nilsson et al 

(2002) resonemang om residualvinstberäkning, där de hävdar att metoden tar större hänsyn till 

värden som kan skapas inom företaget och som utgör en del av företagets hela värde. Model-

len bygger på att den ska genom sin uppbyggnad inkludera både materiella och immateriella 

värden vilket gör att modellen uppfyller de rättsliga kraven för värdering av tjänsteverksam-

heter.  

Det finns dock vissa begränsningar med metoden då den enligt Nilsson et al (2002) kräver att 

det finns positiva residualvinster för att värderingen ska bli rätt. Om det inte finns positiva 

residualvinster, kommer det leda till ett lägre värde en substansvärdering och då är det enligt 

min bedömning bättre att välja en annan värderingsmodell. Värderingsmetoden har även en-

ligt författarna en annan begränsning, nämligen att viss information från företagets räkenska-

per måste finnas tillgänglig i värderingstillfället för att värderingen ska bli korrekt. Jag gör 

bedömningen att den information som krävs, har kommunerna tillgång till i samband med 

värderingen och det gör att risken för felvärderingar sjunker. Så länge som politikerna för-

medlar informationen till den oberoende part som ska genomföra värderingen, så borde värde-

ringsmodellen inte ställa till med stora värderingsmissar.  

Utdelningsbaserad modell 

En av modellerna som inte har presenterats ovan och som redogörs den teoretiska referensra-

men är den utdelningsbaserade värderingsmodellen. Modellen tar enligt Nilsson et al (2002) 
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och Reilly och Schweihs (2004) inte hänsyn i lika stor mån till värdeskapande som kan uppstå 

i en verksamhet och därmed finns det en större risk att värderingarna blir felaktiga. Enligt 

tjänsteutlåtande 449-461 (2009) framgår det att kommunala verksamheter bedrivs enlig själv-

kostnadsprincipen, det gör att kommunala verksamheter inte har några vinster att överlåta 

utan allt återförs in i verksamheten. När det inte finns några vinster att dela ut, borde det enligt 

min bedömning inte finnas några utdelningar som delas ut i kommunala verksamheter. Det 

gör enligt Nilsson et al (2002) samt Reilly och Schweihs (2004) att utdelningsbaserad värde-

ring blir svårt att genomföra. De menar att metoden bygger på att utdelningen används för att 

ta fram aktiens och företagets värde. Jag tolkar Nilssons et al (2002) samt Reilly och 

Schweihs (2004)  resonemang som att om det inte finns någon ren utdelning att beräkna akti-

ens värde på, kommer det vara svårt att ta fram företagets värde. Jag gör bedömningen att 

även om kommunala verksamheter kan uppfylla kraven för att vilken typ av företag som mo-

dellen lämpar sig för, ställer självkostnadsprincipen till det för värderingen då det kan vara 

svårt att ta fram vilken utdelning som har skett historiskt då de investeras in i företaget och det 

gör att det även blir svårt att beräkna framtida utdelningar.  

Det gör att jag gör bedömningen att utdelningsbaserad värdering inte lämpar sig för värdering 

av kommunala verksamheter eftersom det är svårt att ta fram den information som krävs för 

att värdering ska bli korrekt och för att modellen har svårigheter att uppfylla de rättsliga kra-

ven. 

Kassaflödesbaserad modell 

Den sista modellen är kassaflödesbaserad som bygger på verksamhetens värde bestäms av 

verksamhetens fria kassaflödes för antingen aktieägarna eller hela verksamheten (Nilsson et al 

2002). Modellen är i likhet med utdelningsbaserad värderingsmodell inte lika fokuserad på 

värdeskapande som kan ske inom en verksamhet som residualvinstmodellen (Nilsson et al 

,2002 samt Reilly & Schweihs, 2004). Även om kommunala verksamheter enligt tjänsteutlå-

tande 449-461 (2009) bedrivs enligt själkostnadsprincipen, ska det enligt min tolkning av 

Nilsson et al (2002) samt Reilly och Schweihs (2004) redogörelse om kassaflödesbaserad 

värdering, vara möjligt att räkna ut verksamhetens kassaflöden eftersom kassaflöden kan tas 

fram genom att studera företagets resultatredovisningar. Det krävs dock viss information om 

periodiseringar som har gjorts, hävdar Nilsson et al (2002) men jag gör bedömningen att ef-
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tersom det är kommunerna som genomför värderingen med hjälp av en oberoende värde-

ringsman, ska informationsbehovet kunna uppfyllas.  

Kommunala verksamheter som är aktuella för avknoppningar, uppfyller även kraven för vil-

ken typ av verksamhet som passar modellen bäst. Ett annat sätt för att säkerställa att risken för 

felvärderingar är låg i samband med kassaflödesbaserade värderingar är enligt Arnold och 

North (2001) att omvandla den traditionella kassaflödesmodellen till en cyklisk kassaflödes-

modell där värderingen beaktar var företaget befinner sig i dess utvecklingscykel. För att mo-

dellen ska enligt min bedömning vara lämplig för värdering av avknoppade kommunala verk-

samheter, måste utöver åtgärderna ovan med att minimera riskerna för felvärderingar även 

säkerställas att värderingen uppfyller de rättsliga kraven.  

Vilka modeller är lämpliga? 

Modellen nedan presenterar vilka krav som modellerna måste uppfylla och vilka modeller 

som är lämpliga och olämpliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Analysmodell över lämpliga och olämpliga modeller (Egen modell) 
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6. Slutsatser om värdering om kommunala 

verksamheter 

Vilka slutsatser kan dras utifrån den diskussion som har förts i föregående kapitel? Vilka 

värderingsmodeller har använts och vilka effekter har valet av värderingsmodell på det 

slutliga priset? Det är frågor som kommer att besvaras i detta kapitel genom de slutsat-

ser som kan dras utifrån den diskussion som har förts i föregående kapitel. Slutligen pre-

senteras egna reflektioner över valet av värderingsmodell.   

6.1 Vilka värderingsmodeller har använts och varför?  

Efter att ha analyserat fallen för att finna vilka modellval kommunerna har gjort, få kunskaper 

om varför de har gjort sina val, vilka effekter som valen har gett på den slutliga värderingen 

och vilka värderingsmodeller som är lämpliga för kommunala verksamheter, kan följande 

slutsatser dras som ska besvara forskningsfrågan nedan: 

  Vilka värderingsmodeller har använts i samband med avknoppningar av kommunala 

verksamheter och vilka effekter har valet av modell gett på det slutliga värdet? 

Valda värderingsmodeller 

Efter att ha studerat samtliga fall framgår det att kommuner använder sig av värderingsmodel-

ler som använts inom den privata sektorn. I de äldre fallen om Vantörs hemtjänst AB och 

NAJS AB har substansvärderingsmodellen där inventarierna har haft en central roll i värde-

ringen. Substansvärderingen har använts i och med att värderingen har fokuserat på den sub-

stans som finns i samband med en likvidation av verksamheten. I det nyare fallet har en resi-

dualvinstvärdering genomförts och där verksamhetens värde har byggt på dess resultatmått 

och substans.  

Offentliga sektorn blir allt mer lik den privata vilket påverkar val av modell  

Acceptansen att använda sig av modeller som inte är framtagna för den offentliga sektorn har 

sin grund i institutionaliseringen av NPM vilket har gjort att gränserna mellan offentlig och 

privat sektor suddas ut i allt större mån. NPM var redan institutionaliserad när de äldre fallen 
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inträffade vilket gjorde att även de använde sig av värderingsmodeller från den privata sek-

torn.  

Den offentliga sektorn har implementerat allt mer delar från den privata sektorn och verksam-

heterna ses allt mer som privata företag. Implementeringen av NPM har även bidragit till flex-

iblare organisationer som anpassar sig efter den rådande situationen, vilket blir en möjlig för-

klaring till varför kommunerna har valt att ändra valet av värderingsmodell. Kommunerna har 

genom att studera de äldre fallen, ändrat valet av värderingsmodell så att den inkluderar de 

värden som det tidigare modellvalen exkluderade och som gjorde värderingen rättsligt felak-

tig.  

Utvecklingen i den offentliga sektorn gör att verksamheterna går från att betraktas som en del 

av hela offentliga sektorn som måste finnas till för att välfärden ska fungera till att ses som 

enskilda verksamheter som måste bedrivas effektivt annars avvecklas dem. Utvecklingen kan 

ha gjort att kommunerna har gått från att ha sett kundkrets, personal och rykte som en del av 

den hela kommunala verksamheten till att se det som en del av varje enskild verksamhet och 

som utgör den del av dess värde. NPM har gjort att kommunala verksamheter ska istället för 

att ses som en del av helheten, ses på samma sätt som privata verksamheter, där varje verk-

samhet själva ansvarar för att sina kunder, brukare, rykte och reslutat.  

Subjektiva och objektiva bedömningar påverkar valet av modell  

Synen på den kommunala verksamheten och dess tillgångar har ändrats i och med NPM och 

det har påverkat valet av värderingsmodell och som i sin tur kan ha påverkat den slutliga vär-

deringen. Det har konstaterats att politikernas subjektiva och objektiva bedömningar har på-

verkat vad verksamheten kan anses vara värd, vilken modell som passar och vilka tillgångar 

som ska ingå i värderingen. Politikernas subjektiva bedömningar kan ha lett till att verksam-

heterna ansågs vara mer värda om de likviderades eller överläts som de var, utan att det har 

genomförts värderingar av företagets likvidationsvärde och going concernvärde. Subjektiva 

bedömningar kan även ha lett fram till att varken personal, kundkrets eller rykte har ansetts 

vara en tillgång i verksamheten även om det har framgått att personal och kunder kommer att 

följa med till den nya verksamheten. Objektiva och subjektiva bedömningar är något som 

även finns inom den privata sektorn och visar på ytterligare likheter mellan den privata och 

offentliga sektorn.  
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Syftet har påverkat valet av modell 

Syftet med värderingen skiljer sig mellan nyare och äldre fall och skillnaderna har gjort att 

olika värden och värderingsmodeller har ansetts vara lämliga för värderingen. Syftet påverkas 

av kommunens syn på verksamhetens värde och det har gjort att när verksamheten anses vara 

mer värd om det likvideras har syftet med värdering varit att ta fram likvidationsvärdet och 

tvärt om det har antagits vara mer värt levande. Det har inte gjorts några beräkningar om när 

verksamheterna var som mest värd, det vill säga mer värd ifall det likviderades eller inte. Syf-

tet har styrts av kommunernas bedömningar och syftet har i sin tur styrt vilka värderingsmo-

deller som har ansetts var lämpliga och vilka värden som ska inkluderas i värderingen.  

6.2 Vilka effekter har valet av värderingsmodell på det slutliga priset? 

De modellval som kommunerna gjort har lett fram till att värdet på verksamheterna har gått 

från att värderas till tiotusentalskronor till miljonbelopp. Valet av värderingsmodell har haft 

en stor påverkan på den slutliga värderingen i och med att värderingen är en av faktorerna 

som vägs in i köparens eller säljares uppfattning om företagets pris. En högre värdering av 

verksamheten kan leda till att verksamheten sälja för ett högre pris än om värderingen hade 

lett till lägre värde på verksamheten. Trots att det inte är endast de ekonomiska delarna som 

bestämmer en verksamhets värde, har värderingen en central roll i försäljningsprocessen. Det 

är därmed viktigt att det används lämpliga värderingsmodeller i värderingen av kommunala 

verksamheter för att säkerställa att risken för felvärderingar sjunker. Valet av modell är lika 

viktigt oavsett från vilken sektor verksamheten kommer ifrån eftersom valen ger liknande 

effekter på priset på verksamheter från båda sektorerna.  

6.3 Rekommendationer om lämpliga värderingsmodeller  

Domstolarna har inte beaktat andra värden än de ekonomiska när de har bedömt värderingar-

nas korrekthet. Det gör att även om det finns andra aspekter som kommer att påverka det slut-

liga priset, grundar sig mina bedömningar i de rättsliga aspekterna och vilka effekter värde-

ringen kan ge på det slutliga priset. 

Om värderingen ska genomföras med en liten risk för att viktiga tillgångar eller värden bort-

ses från i värderingen, rekommenderar jag antingen residualvinstmodellen eller kassaflödes-

modellen. Modellerna har genom sin uppbyggnad goda möjligheter för att identifiera alla vik-
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tiga värden i verksamheten och uppfyller de rättsliga kraven som finns för företagsvärdering-

ar. Informationskraven om periodiseringar, tillgångarnas verkliga värde med mera som mo-

dellerna har, kan uppfyllas genom att kommunerna förmedlar informationen till värderings-

mannen.  

Jag rekommenderar inte utdelningsbaserade eller substansbaserade värderingsmodeller efter-

som det finns en högre risk för att värderingarna blir missvisande eller är det svårt att få till-

gång till rätt information för att värderingarna ska vara genomförbara. Modellerna uppfyller 

inte heller de rättsliga kraven för företagsvärderingar och risken finns att värderingarna som 

genomförs med den utdelningsbaserade värderingsmodell och substansvärderingsmodellen, 

kommer att upphävas i domstol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Modell över vilka värderingsmodeller som rekommenderas (Egen modell) 

Krav 1: Valet av värde-

ringsmodell ska uppfylla de 

rättsliga kraven 

Krav 2: Det måste finnas 

tillgång till den information 

som modellen kräver 

Val av värderingsmodell 

 

– Genom sin kombination av re-
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– Uppfyller de rättsliga kraven 
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– Uppfyller de rättsliga kraven 
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6.4 Egna reflektioner kring substansvärderingens möjligheter i framtiden  

Substansvärdering kan vid första anblicken verka vara en värderingsmodell som bara passar 

tillverkande företag där immateriella värden utgör en liten del i verksamheten. I takt som re-

dovisningen utvecklas och immateriella tillgångar blir allt mer uppmärksammade, tror jag att 

det kommer bli möjligt att ta fram en post i balansräkningen som kan motsvara värden som 

inte inkluderas i balansräkningen traditionella poster. När balansräkningen innehåller någon 

eller några poster för immateriella värden, borde substansvärderingen bli att alternativ för 

värdering av kommunala verksamheter. Modellen är grunden bra eftersom den inte ställer lika 

höga informationskrav som de andra värderingsmodellerna och det gör att risken för att få fel 

eller bristfällig information är lägre med substansvärdering. Med en låg risk för informations-

brist och med poster för immateriella värden, borde substansvärdering bidra med värdering 

med en låg risk för felvärderingar.  

Substansvärderingsmodellen kan även vara lättare för allmänheten att förstå eftersom den 

visar vad verksamheten är värd idag, inte vad dess framtida utdelningar eller kassaflöden är 

värda idag. Jag gör bedömningen att det finns alltid en risk med att prognoserna som upprättas 

blir felaktiga och därmed kan värderingen som görs idag, anses vara felaktig i framtiden efter-

som avkastningen har varit högre eller lägre än beräknat. Även om avkastningsmodellernas 

prognoser kan delas in i flera perioder för att minimera risken för att prognoserna blir fel, 

finns alltid risken för att företagets framtid över eller underskattas.  

Om problemet med substansvärderingen kan lösas på ett enkelt sätt, kan det enligt min be-

dömning leda fram till att substansvärderingen blir en modell som kan rekommenderas i fram-

tiden. Då det inte finns en enkel lösning på problemet med varken substansvärderingen gjorde 

att den trots sin fördelar, inte rekommenderades av mig eftersom den i dagsläget har en stor 

risk för felvärderingar. I dagsläget gav modellerna som jag rekommenderar ovan ett mindre 

risktagande för kommunerna när de ska genomföra sina värderingar och det gjorde att jag 

ansåg att de var det bästa valet.  
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6.5 Förslag på framtida forskning 

Under studiens gång har jag genom att arbeta med ämnet värdering och kommunala verksam-

heter, kommit fram till förslag på vidare forskning inom ämnesområdet nedan.  

 En övergripande studie - Göra en övergripande studier över flera fall för att kunna 

skapa en övergripande bild över hur kommunala verksamheter värderas. Flera fall gör 

det möjligt att skapa generella mönster och möjligheter för att skapa en mall över hur 

kommunala verksamheter har värderats och hur de värderas idag.  

 

 Fördjupning i ett fåtal nya och aktuella fall – Genom en djupare analys av nya och ak-

tuella fall där det är det möjligt med intervjuer kan forskaren gå in mer på djupet på 

hur kommunerna resonerar om lämpliga värderingsmodeller och vilka effekter deras 

val får på det slutliga priset. 

 

 Genomföra en jämförelse mellan verksamheter som tillämpar de modeller som förkas-

tas i denna studie med verksamheter som tillämpar modellerna som rekommenderas. 

Det kan ge vidare kunskaper om när vissa modeller passar i samband med värdering 

av offentliga verksamheter och varför vissa modeller passar bättre än andra.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Lin-

néuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan 

med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med 

hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytän-

kande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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