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Förord 

Vi har skrivit detta examensarbete under vårterminen 2014. Studien är skriven på 

Karlstads universitet inom området företagsekonomi. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter, utan er hade det inte blivit någon 

studie. Vi vill även tacka vår handledare Johan Lorentzon som gett oss tips och 

vägledning längs med vägen. I övrigt vill vi tacka personer i vår närhet som har bidragit 

med idéer och tips.  

 

Karlstad, maj 2014. 

 

_____________________                                                        __________________                    

Jakob Jaanivald                                                                                           Erik Einevik 
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Sammanfattning 

Under de senaste årtionden har styrningen av den offentliga sektorn alltmer börjat 

likna den styrning som används inom den privata sektorn, förändringen kallas New 

Public Management (NPM). NPM består av en samling idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina organisationer. En av de 

styrmodeller som har blivit alltmer vanlig i svenska kommuner är resultatenheter, trots 

att användandet av resultatenheter i kommuner är relativt vanligt samt att det har 

använts i årtionden så finns det ingen omfattande forskning om resultatenheter i 

kommuner. Utifrån att privata och offentliga organisationer skiljer sig åt i sin karaktär 

så är syftet att beskriva och kartlägga hur kommuner använder sig av resultatenheter 

samt förklara varför användandet av resultatenheter i kommuner ser ut som det gör.  

I den teoretiska referensramen förklaras hur litteraturen definierar resultatenheter samt 

de teorier som är kopplade till området. I den teoretiska referensramen presenteras 

även tidigare forskning om resultatenheter i kommuner, skillnader på offentliga och 

privata organisationer beskrivs och institutionell teori förklaras. Metoden som har 

används är en kvalitativ ansats och insamling av data skedde med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skedde med sex personer i betydande roller 

med ekonomiskt ansvar i sex olika kommuner för att få underlag till studiens analys 

och slutsats.  

Resultatet från intervjuerna transkriberades och behandlades ner till kategorier som är 

relevanta för studiens syfte. Kategorierna är: definition av resultatenheter, enheter som 

används som resultatenheter, för- och nackdelar med resultatenheter, resultatenheters 

frihet att köpa och sälja internt, så behandlas över- och underskott, interprissättning 

och påverka sina intäkter. De olika kategorierna diskuteras sedan i förhållande till 

studiens teoretiska referensram. I slutsatsen presenteras det att enheter som används 

som resultatenheter i kommuner främst är de enheter som använder internhandel t.ex. 

IT-, fastighets- och städenheten. Studien kommer även fram till att det är 

självkostnadsprincipen som oftast används vid internprissättning. Vidare presenteras 

förslag till nytt forskningsområde. 

 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 

In recent decades, the governance of the public sector increasingly come to resemble 

the control systems used in the private sector, the change was called New Public 

Management (NPM). NPM is a collection of ideas that are borrowed from the private 

sector and how to govern their organizations. One of the governance models that have 

become common in Swedish municipalities are profit centers, although the use of 

profit centers in municipalities is relatively common and that it has been used for 

several decades, there is no extensive research into profit centers in municipalities. 

Based on that private and public organizations are different in their nature, we want to 

describe and identify how municipalities use profit centers and explain why the use of 

profit centers in municipalities look like it does. 

 In the theoretical framework, we sum how the literature defines profit centers and 

theories related to the area. We also present previous research on profit centers in 

municipalities, differences in public and private organizations are described, including 

institutional theory explained. The method we have used was a qualitative approach 

and our data collection using was semi-structured interviews. We interviewed six 

people in significant roles with financial responsibility in six different municipalities to 

provide input to the study's analysis and conclusion. 

The results from the interviews were transcribed and then treated to the categories that 

are relevant to our purpose. The categories are transfer pricing, pros and cons, profit 

centers freedom, which centers are used as profit centers, definition of profit centers, 

the impact of income and how surpluses and deficits are handled. The different 

categories are then discussed in relation to the study's framework. In the conclusion we 

present what the study concluded and we also make proposals for new research area. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till studiens ämne. I bakgrunden beskrivs New Public 

Management som en förklaring till kommuners användande av resultatenheter. Vidare beskrivs varför 

studien är intressant, utifrån problemdiskussionen skapas studiens syfte och frågeformulering. 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste decennierna har New Public Management (NPM) varit en stor del i 

utvecklingen och omorganiseringen av den offentliga sektorn i många OECD länder 

(Hood 1995) däribland Sverige (Almqvist 2006). Behovet av förändringen kom från att 

det ansågs att det gamla traditionella synsättet för styrning inte hängde med i den 

snabba utvecklingen (Hood 1995) och det ökade behovet av effektivitet i den offentliga 

sektorn (Lundqvist 1998).  

NPM består av en samling idéer som är lånade från näringslivet och de privata 

företagens metoder att styra sina organisationer (Power 1999). Exempelvis har många 

offentliga verksamheter börjat använda begreppet ”kund”, och ser därför sin 

omgivning som kunder istället för brukare som det varit tidigare (Almqvist 2006). 

Genom NPM har de tidigare mjuka och demokratiska värderingarna inom den 

offentliga sektorn ersatts av värderingar från den privata sektorn präglat av 

kostnadseffektivitet och produktivitet, två synsätt som står i klar kontrast till varandra, 

det mjuka demokratiska styrsättet övergår till ett mer strikt och effektivt styrsätt. Det 

tidigare demokratiska styrsystemet var centralstyrt, NPM ersätter detta med en mer 

decentraliserad styrning. Små enheter med starka ledare får större ansvar samt mål 

anpassade just för sin enhet, detta medför också valfrihet för hur ledaren över gruppen 

väljer att uppfylla sina mål så att de sker så effektivt sätt som möjligt (Lundqvist 1998). 

Idén med NPM är att skillnaden mellan den offentliga och privata sektorn ska minskas 

eller helt tas bort, tvärtemot idén i det tidigare managementsystemet som kallades 

Progressive Public Administration (PPA). PPA:s teori grundar sig i att den offentliga 

sektorn skulle vara speciell, att den skulle skilja sig helt från näringslivet gällande 

organisatorisk utformning och affärsmetoder. Istället för att medlen för att uppnå mål 

och motverka korruption består av styrning, redovisning, uppföljning och kontroll som 

i NPM styrdes PPA av regler och med ett högt förtroende för offentliga tjänstemän 

(Hood 1995). Vid skiftet från PPA till NPM byts fokus från processansvar till ansvar 

för uppkomna resultat och tilliten för de offentliga tjänstemännen byttes mot 

förtroendet för marknaden och näringslivets affärsmetoder. Prestationer började även 

kontrolleras genom redovisnings och uppföljningssystem (Almqvist 2006). 
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Målstyrningen och decentralisering, som är en stor del av NPM, fick genomslag under 

1990-talet där resultatstyrning och resultatenheter var några av de styrmodeller som 

började användas inom kommuner och landsting. I en offentlig verksamhet med 

målstyrning är det politiker som sätter upp mål, det är sedan förvaltningen som ska 

försöka genomföra målen genom att vara handlingsinriktade. När politik och handling 

separeras kan förvaltningen på så sätt ”företagiseras” (Almqvist 2006). 

1.2. Problemdiskussion  

Under de senaste årtionden har styrningen av den offentliga sektorn allt mer börjat 

likna den styrning som används inom den privata sektorn. Dagens samhälle kräver 

effektivare organisationer såväl inom privat sektor som inom offentlig sektor (Busch & 

Wennes 2012). Utvecklingen i dagens samhälle gör att det ställs högre krav på 

effektivitet i den offentliga sektorn och det har lett till att NPM har implementerats 

(Lundqvist 1998). Under 1990-talet blev resultatenheter alltmer populär som styrmedel 

inom den offentliga sektorn (Hellström 2002). Resultatenheter som styrmedel är ingen 

nytt fenomen för kommuner, redan under 1950-talet användes resultatenheter inom 

den kommunaltekniska verksamheten (Montin 1995). Trots att resultatenheter har 

används sedan länge i offentlig sektor, så finns det ingen omfattande forskning om 

fenomenet. Informationen om resultatenheter finns främst i läroböcker om 

ekonomistyrning (Hellström 2002). 

Syftet med resultatenheter är att fördela ansvaret på organisationens olika enheter och 

få en ökad kostnadsmedvetenhet över hela organisationen. Med hjälp av att en 

organisation använder sig av resultatenheter kan ledningen få en bra bild över hur 

lönsam varje enskild enhet i en organisation är. Resultatenheter är liksom många andra 

styrmedel utvecklad utifrån den privata sektorns styrning och mål (Brorström et al. 

2005). Metoder som är utvecklade inom den privata sektorn kan skapa problem när det 

ska införas i verksamheter inom den offentliga sektorn (Paulsson 1993). Enligt tidigare 

forskning krävs det vissa förutsättningar för att resultatenheter ska fungera optimalt, 

Dean (1955) nämner fyra förutsättningar som krävs, operationellt oberoende, fria 

marknader, kvantifierbara kostnader och intäkter samt att målet är vinstmaximering. 

Det är förutsättningar som inte möts fullt ut av kommuner, den offentliga sektorn och 

den privata sektorn skiljer sig åt på ett flertal olika punkter i sin karaktär. För det första 

skiljer sig organisationerna med att den offentliga organisation har en folkvald ledning 

som svarar mot medborgarna, i en privat organisation svarar ledarna inför en styrelse 

som utgår från aktieägarna. För det andra så skiljer sig de två olika organisationstyperna 

med att offentliga organisationer är multifunktionella. Det innebär att de har flera olika 

parametrar som kan vara motstridiga att ta hänsyn till, t.ex. politisk styrning, 

medbestämmande av anställda, öppenhet, offentlighet i beslutprocesser, neutralitet, 
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tjänstekvalité och kostnadseffektivitet. För det tredje skiljer sig offentliga och privata 

organisationer med att offentliga organisationer inte verkar på en marknad med fri 

konkurrens (Christensen et al. 2005). För de fjärde skiljer sig målbilderna åt, i den 

privata sektorn är det vinstmaximeringen i organisationen som är i fokus medan det är 

kvalité och effektivitet som är i fokus i den offentliga sektorn (Anthony & Young 

2003). 

Utifrån att privata och offentliga organisationer skiljer sig åt i sin karaktär så kan vi anta 

att utformningen av resultatenheter ser annorlunda ut i en kommun jämfört med i ett 

privat företag, det är därför intressant att beskriva och kartlägga hur kommuner 

använder sig av resultatenheter. Vi vill i denna studie öka förståelsen och se på djupet 

hur resultatenheter används och hur det fungerar som styrmedel i kommuner. 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och kartlägga hur kommuner använder sig av 

resultatenheter samt förklara varför användandet av resultatenheter ser ut som det gör i 

kommuner. 

1.3.1. Frågeställning 

 Hur använder sig kommuner av resultatenheter? 

 Varför ser användandet av resultatenheter i kommuner ut som det gör? 

 Hur skiljer sig användandet av resultatenheter i kommuner jämfört med hur 

resultatenheter beskrivs i teorin? 

 Vilka för- och nackdelar medför resultatenheter i kommuner? 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om resultatenheter i kommuner, det görs även en 

sammanfattning av hur litteraturen beskriver resultatenheter. Därefter följer en beskrivning av 

institutionell teori som kan komma att förklara varför resultatenheter används i kommuner.. 

2.1. Nya styrsystem i offentlig verksamhet 

I början av 1990-talet började allt fler kommuner förändra sin organisation, nya 

styrsystem som hade sitt ursprung i den privata sektorn började användas. En viktig 

förklaring till förändringen var den nya kommunallag som trädde i kraft 1991. Den nya 

kommunallagen innebar en avreglering som gav kommunerna möjlighet att skapa nya 

organisationsformer. Men redan under 1970-talet har det funnits kommuner som 

experimenterat med organisationsformer för att förbättra effektiviteten (Montin & 

Granberg 2013). 

Anledningen till att nya styrformer började användas i den offentliga sektorn förklarar 

Hellström (2002) med att det fanns en tro att de nya styrformerna skulle leda till en 

effektivare styrning och i sin tur leda till högre kostnadseffektivitet. Kravet på högre 

effektivitet berodde bl.a. på sjunkande skatteintäkter, som var en följd av ökande 

arbetslöshet. Tanken med ökad effektivitet var att få mer output med oförändrat eller 

mindre resurstillflöde. Det fanns en tro att de nya styrformerna skulle fungera lika bra 

som de gjorde i den privata sektorn (Hellström 2002). 

Den andra förklaringen till förändringen av styrning i offentlig verksamhet beskrivs av 

Hellström (2002) bero på att det borgerliga blocket ville öka graden av privata 

alternativ till den kommunala verksamheten. 

En tredje förklaring till kravet på förändring var bristen på legitimitet som allmänheten 

kände inför den offentliga sektorn, den bristande legitimiteten berodde på att 

allmänheten ansåg att skatterna var för höga samt att allmänheten undrade vad de 

egentligen fick ut av skattepengarna. Om den offentliga sektorn började använda sig av 

liknande styrsystem som i den privata sektorn så skulle den offentliga sektorn i alla fall 

uppfattas som effektivare av allmänheten (Czaniawska-Joerges & Jacobsson 1989). 

2.2. Resultatenheter 

Resultatenhet är en form av en ekonomisk ansvarsenhet, de andra formerna är 

kostnadsenhet, intäktsenhet, investeringsenhet (Abrahamsson & Johansson 2013) och 

balansräkningsenhet (Brorström et al. 2005). Den självklara skillnaden på en 

kostnadsenhet och resultatenhet är att resultatenheten har ansvaret över både intäkts 

och kostnadssidan, till skillnad från kostnadsenheten som endast ansvarar över 



12 

 

kostnaderna i enheten.  En ökning av kostnader i resultatenhet kan alltså kompenseras 

med en ökning av intäktssidan (Brorström et al. 2005).  

Att styra sin organisation med ekonomiska ansvarsenheter är vanligt både inom den 

privata och offentliga sektorn (Siverbo & Johansson 2006). Resultatenheter kan se ut 

på många olika sätt i en organisation. Den mest naturliga typen av resultatenheter är de 

enheter som har en direkt koppling till den externa marknaden, dessa enheter säljer då 

sina varor eller tjänster externt och skapar sina egna intäkter som sedan matchas mot 

enhetens kostnader, detta skapar ett resultat för enheten. Det innebär att enheten kan 

påverka både intäkter och kostnader och är således ansvariga för både output och 

input. Enheten styrs som en mindre organisation inuti en stor organisation. En 

resultatenhet får dock inte styra över skulder, fordringar och eget kapital, ansvaret är 

begränsat för resultatenheten. Den här typen av enhet brukar kallas verklig 

resultatenhet. Ofta sätts en budget som enheten ska nå upp till (Abrahamsson och 

Johansson 2013). Den andra typen av resultatenhet som beskrivs av Abrahamsson och 

Johansson (2013) är fiktiv resultatenhet. Fiktiv resultatenhet har ingen naturlig 

koppling till den externa marknaden, den fiktiva resultatenheten finansieras med en 

schabloniserad intäkt som är framförhandlad i samband med budgeten. För t.ex. en 

enhet i en kommun är denna intäkt ett kommunbidrag, intäkterna består då av 

skatteintäkter eller generella statsbidrag. Enheten kan även ha egna intäkter, men de 

intäkterna är ofta begränsade (Brorström et al. 2005).  

2.2.1. Fördelar med resultatenheter 

Syftet med resultatenheter är att skapa effekter på beteendet hos både den köpande 

och säljande enheten. Det finns en risk att en enhet överutnyttjar en annan enhets 

resurser om det inte finns en direkt kostnad kopplad till användandet av deras resurser. 

I resultatenheter finns direkta kostnader kopplade till användandet av resurser och 

detta skapar en kostnadsmedvetenhet (Abrahamsson och Johansson 2013).  Brorström 

et al. (2005) anser också att fördelningen av det ekonomiska ansvaret ska leda till 

kostnadsmedvetenhet, ledningen kan även se hur lönsam varje enhet är genom att 

använda sig av resultatenheter. Förväntade fördelar med resultatenheter är även ökad 

besluthastighet, istället för att beslut måste gå till högsta chefen så kan enhetschefen ta 

egna beslut. Förhoppningen är också att bättre beslut tas eftersom det är personer som 

är nära verksamheten som fattar besluten. Avlastning för ledningen är en annan 

förväntad fördel (Anthony & Govindarajan 2001). Vidare beskriver Anthony och 

Govindarajan (2001) att ökad kreativitet hos enhetscheferna blir en följd av 

resultatenheter samtidigt som enhetscheferna får chefsträning eftersom fler personer 

tilldelas ansvar. Varje chef får ett ansvar över ett resultat som skapar intäkts- och 

kostnadsmedvetenhet (Abrahamsson och Johansson 2013). 
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2.2.2. Nackdelar med resultatenheter 

Nackdelen med resultatenheter kan vara att chefens fokus blir allt för stort på en 

periods resultat på bekostnad av den långsiktiga utvecklingen i organisationen 

(Abrahamsson och Johansson 2013). Abrahamsson och Johansson (2013) beskriver 

även att det finns en risk att resursramen förbrukas trots att det inte behövs, om 

resultatenheten vet att de klarar sin budget finns det en risk att enheten väljer att 

spendera pengarna som finns kvar i slutet av året på annat än kärnverksamheten. 

Problem med resultatenheter kan vara att agerande som gynnar en enhet inte gynnar 

organisationen som helhet. En enhet kan välja att köpa tjänster externt istället för 

internt, detta kan skapa ett behov av konkurrensbegränsningar inom organisationen 

(Brorström et al. 2005). Andra nackdelar som beskrivs är att den centrala ledningen 

tappar kontrollen och att resultatenheter ökar kostnaderna, det blir en dubblering av 

vissa funktioner (Anthony & Govindarajan 2001). 

2.2.3. Internprissättning i resultatenheter 

För att både fiktiva och verkliga resultatenheter ska fungera är det viktigt att 

prissättningen är utförd på ett bra sätt. Det finns olika modeller för detta, de tre 

vanligaste är genom självkostnad, marginalkostnad eller marknadspris (Abrahamsson 

och Johansson 2013).  

2.3. Förutsättningar för resultatenheter 

Inom tidigare forskning diskuteras vilka förutsättningar som är nödvändiga för att en 

organisation ska kunna tillämpa resultatenheter på ett korrekt sätt. Dean (1955) 

förklarar att det krävs fyra olika förutsättningar:  

 Enheten ska var operationellt oberoende, det innebär att enheterna inte får ha något större 

beroendeförhållande, enheterna skall själva fatta de beslut som påverkar vinsten. 

 Enheten ska ha tillgång till olika marknader, enheten ska själv få välja vart enheten ska 

köpa eller sälja sina varor eller tjänster. 

 Intäkter och kostnader ska kunna värderas i monetära termer. 

 Huvudmålet för ledningen ska vara vinstmaximering. 

Dean (1955) anser att alla fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att 

resultatenheten ska fungera på det sätt som det är tänkt. 
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2.4. Resultatenheter i kommuner 

Resultatenheter som styrmedel är ingen nytt fenomen för kommuner, redan under 

1950-talet användes resultatenheter inom den kommunaltekniska verksamheten 

(Montin 1995). Under slutet av 1980-talet blev användandet av resultatenheter allt mer 

poplärt bland kommuner (Hellström 2002). I Siverbo & Johanssons (2006) studie från 

2005 så visade det sig att 58 procent av Sveriges kommuner använde sig av 

resultatenheter och att 60 procent har använt sig av det tidigare. Trots att 

resultatenheter har används sedan länge i offentliga organisationer, så finns det ingen 

omfattande forskning om resultatenheter i kommuner. Den information som finns om 

resultatenheter finns främst i läroböcker om ekonomistyrning. De första studierna som 

berörde resultatenheter kom på 1950-talet och 1960-talet (Hellström 2002). De 

problem som behandlades i studier var hur vinsten skulle mätas (Shillinglaw 1957) och 

hur beroendeförhållande mellan resultatenheter kunde skapa svårigheter (Dearden 

1960). Även olika internprissystem behandlades i de tidigare studierna om 

resultatenheter (Dean 1955). Hellström (2002) beskriver att det finns en avsaknad av en 

modell som beskriver hur resultatenheter ska implementeras, analyseras och tillämpas i 

kommuner. 

I samband med att kommunerna decentraliserades så växte användandet av 

resultatenheter, det fanns en uppfattning om att besluten skulle fattas av de som 

faktiskt hade kunskapen om utförandet (Brorström 1995). Användandet av 

resultatenheter innebar att det ekonomiska ansvaret spreds ut, den lokala förvaltningen 

fick ett större ekonomiskt ansvar än tidigare (Brorström et al. 2005). En annan 

förklaring till att resultatenheter utveckling under 80- och 90-talet kan förklaras i 

övergången från behovs- och programbaserad budgetering till rambudgetering. 

Tidigare hade verksamheterna fått en budget efter behov, den kunde justeras om 

kostnaderna ökade i verksamheten. I rambudgeteringen fick verksamheterna anpassa 

sina kostnader efter de resurser som fanns tillgängliga inom ramen (Hellström 2002). 

Utformningen av resultatenheter i kommuner kan skilja sig mellan olika verksamheter. 

Det finns tre olika definitioner av kommunala resultatenheter, den första typen är 

organisatorisk enhet med kostnadsansvar, enheten får ett anslag vid årets början som 

enheten ska hålla sig inom (Montin 1995). I den företagsekonomiska litteraturen 

påminner denna typ av enhet en kostnadsenhet (Hellström 2002). Den andra typen av 

enhet stämmer bättre överens med hur den företagsekonomiska litteraturen beskriver 

en resultatenhet, eftersom enheten har både intäkts- och kostnadsansvar. Den tredje 

typen är en helt fristående investeringsenhet (Montin 1995). Hellström (2002) anser att 

det finns en begreppsförvirring angående vad en resultatenhet egentligen står för. 
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Brorström et al.(2005) beskriver att det finns två olika varianter av resultatenheter i 

kommunala verksamheter, fiktiv- och verklig resultatenhet. I den fiktiva 

resultatenheten är sambandet mellan intäkter och kostnader inte fullständigt. Intäkten 

hos en fiktiv resultatenhet utgörs av en schabloniserad intäkt i form av kommunbidrag. 

Kommunbidraget förhandlas fram i samband med budgetering mellan enheten och 

den centrala ledningen. Förutom den schabloniserade intäkten finns även egna intäkter 

som enheten kan skapa själv. Skillnaden med en verklig resultatenhet är att intäkterna 

har direkt koppling till kostnaderna. Intäkterna kan komma från externa parter, men 

även från andra enheter inom organisationen. Intäkter kopplas till prestationer vilket 

förhoppningsvis leder till ökad produktivitet (Brorström et al. 2005).  

2.5. Skillnader på offentliga och privata organisationer 

För det första så har offentliga organisationer en folkvald ledning, ledningen i 

offentliga organisationer svarar mot medborgarna. I en privat organisation svarar 

ledningen inför en styrelse som utgår från aktieägarna. I en offentlig organisation så 

handlar organisationen på uppdrag av politiskt valda organ och organisationen är styrd 

av lagar och regelverk. För det andra så skiljer sig de två olika organisationstyperna 

med att offentliga organisationer är multifunktionella. Det innebär att de har flera olika 

parametrar som kan vara motstridiga att ta hänsyn till, t.ex. politisk styrning, 

medbestämmande av anställda, öppenhet, offentlighet i beslutprocesser, neutralitet, 

tjänstekvalité och kostnadseffektivitet. Det är mycket svårt att visa hänsyn till alla 

kriterier samtidigt, men samtidigt skapar det en flexibilitet i organisationen. För det 

tredje skiljer sig offentliga och privata organisationer med att offentliga organisationer 

inte verkar på en marknad med fri konkurrens (Christensen et al. 2005).  

Det finns teorier om att skillnader på offentliga och privata organisationer inte är så 

fundamentala som det ibland beskrivs. Skillnaderna avfärdas som stereotyper enligt 

denna teori. Teorin beskriver att storlek, uppgifter och teknologi påverkar 

organisationerna mer än om de är privata eller offentliga. Den nya reformrörelsen, 

NPM, tonar också ner skillnaderna på organisationstyperna och förklarar att 

organisationsmodeller och styrformer är överförliga mellan privata och offentliga 

organisationer. Det finns alltså två olika typer av studier, den ena som beskriver att 

offentliga organisationer är speciella och därmed måste verka inom egna regler och 

organisationsformer, sedan finns den andra teorin som anser att organisationstyperna 

har viktiga gemensamma drag och därför kan finnas under samma regler och 

styrningsmodeller (Christensen et al. 2005).  
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2.6. Kommunallagen  

Kommuner ska enligt lagen följa de uppgifter som staten ger dem. Kommuner har rätt 

att demokratiskt och självständigt planera, besluta och genomföra sin verksamhet. 

Kommuner har ett krav på sig att verksamheten ska vara effektiv, det innebär att 

kommuner ska utföra uppgifter med kvalité samtidigt som resurser används så 

sparsamt som möjligt. Utvecklingen av kommuners organisations- och styrform har 

således präglas av att finna effektiva organisations- och styrformer (Brorström et al. 

2005). En kommun får driva näringsverksamhet om det går ut på att tillhandahålla 

allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i kommunen och att det drivs 

utan vinstsyfte (SFS 1991:900). 

2.7. LOV - Lag om valfrihetssystem 

LOV är ett valfrihetssystem som infördes 2008, det fungerar som ett alternativ till 

LOU – Lag om offentlig upphandling som reglerar hur inköp av varor och tjänster ska 

gå till i offentliga organisationer (SKL 2009). I Lagen om valfrihetssystem (SFS 

2008:962) regleras hur en kommun eller ett landsting ska gå till väga om de vill 

konkurrenspröva sina verksamheter genom att överlåta valet av leverantör av hälsovård 

och socialtjänster till brukaren eller patienten. Vill en kommun införa valfrihet och 

öppna för privata alternativ till de kommunala verksamheterna är LOV avsett att 

fungera som ett verktyg för det (SKL 2009). Det centrala i LOV är att alla utförare ska 

ersättas på samma sätt och det medför att de enbart konkurrerar med kvalité. 

Kommunen ska godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de krav som 

ställs för verksamheten. Det är sedan den enskilde medborgaren som själv kan välja 

fritt mellan alla leverantörer som blivit godkända (SFS 2008:962).   

2.8. Institutionell teori 

Den institutionella teorin kan ses som ett effektivt verktyg att använda sig av när en 

organisations relationer till omvärlden ska analyseras och hur idéspridningen ser ut 

mellan olika organisatoriska fält. Ett organisatoriskt fält är det fält en organisation 

verkar i, t.ex. transportbolag eller kommuner (Blom & Grape 2006).   

Istället för vad tidigare forskning har försökt se, vad som skiljer organisationerna åt har 

DiMaggio & Powell (1983) undersökt varför organisationer inom samma fält är så lika 

varandra. Det finns tre mekanismerna som ligger bakom institutionell likformighet 

(isomorfism) enlig DiMaggio & Powell (1983):  

 Tvingande isomorfism är när svagare organisationer drabbas av anpassningskrav från 

starkare organisationer. Johansson (2006) tar upp ett exempel där en ny 
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banklagstiftning gjorde att olika banksektorer som tidigare var skilda mellan olika fält, 

affärsbanker och sparbanker, hamnade under samma fält.  

 Mimetisk isomorfism är när organisationer försöker efterlikna och imitera andra 

organisationer som är framgångsrika.  

 Normativ isomorfism är när personal med gemensam utbildningsbakgrund riktar sina 

organisationer åt samma håll. 

Likformigheten mellan organisationer kan också förklaras med att organisationer inom 

samma fält vill förknippas med den identitet det fältet medför, t.ex. vad organisationen 

sysslar med och vilka andra organisationer de vill jämför sig med (Sevón 1996). Trots 

detta skapas det inte alltid en total likformighet mellan alla organisationer inom fältet, 

en organisation avviker i viss mån medvetet från andra för att skapa en unik identitet. 

Organisationer kopierar inte hela organisationsidéer rakt av, det sker ofta istället genom 

en översättning av idéerna till de lokala förhållanden och de förutsättningar som finns. 

Organisationsidéerna är inte heller helt konkreta och strikt formulerade i sina 

rekommendationer och formuleringar så dessa kan preciseras på olika sätt. Detta 

medför att organisationer inom samma fält ändå kan skilja sig mellan varandra i viss 

mån (Johansson 2006). 

Det är sällan det kommer helt nya tankar och idéer om hur en organisation ska styras, 

det är oftast så att flera idéer flyter ihop och tar en ny form som sedan blir en ny idé 

inom ett nytt område (Johansson 2006). Giddens (1996) förklarar det som att när en 

idé flyttas från sitt ursprung bäddas den ur och de lokala omständigheterna tas bort, 

när sedan idén inhämtas av en annan aktör i ett annat fält återinbäddas de lokala 

omständigheterna för att passa det lokala fältets särdrag. Vissa idéer är ospecificerade 

och abstrakta, det medför att det blir ett stort utrymme för fri översättning och lokala 

tolkningar. Andra idéer är däremot mer specificerade och konkreta vilket minskar 

möjligheten för lokala tolkningar och idéerna kopieras istället rakt av (Giddens 1996). 

Idéer som flyttas mellan olika organisatoriska fält, som t.ex. de ändringarna som skett 

inom den offentliga sektorn där användningen av företagsliknande former har hämtats 

in från den privata sektorn, har ett större utrymme för att kunna göra omtolkningar av 

de grundläggande idéerna. När istället liknande organisations fält, t.ex. när det bara 

flyttas geografiskt mellan länder fast inom samma fält minskar utrymmet för att lokalt 

omtolka idéerna (Erlingsdóttir 1999).  

Idéer hämtas hem både för att organisationen vill passa in i sin grupp men också skilja 

ut sig från den. Inom ett organisatoriskt fält finns det organisationer som antingen vill 

vara trendsättare eller modeföljare. Att en idé börjar användas vid ungefär samma 

tidpunkt hos flera organisationer samtidigt kan förklaras med att organisationer är 

modeföljare (Johansson 2006). 
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2.9. Källkritik 

I den teoretiska referensramen har vetenskapliga artiklar, litteratur och lagar använts. 

De vetenskapliga artiklar som använts är granskade och håller en hög vetenskaplig 

kvalité även lagar är granskade och anses vara tillförlitliga. Vi är medvetna om att 

litteraturen inte kan anses lika trovärdig, eftersom det finns risk att tlitteraturen kan 

vara vinklad för att gynna t.ex. författare eller företag. Men eftersom forskningen om 

resultatenheter i kommuner inte är så omfattande har det varit nödvändigt att använda 

en del litteratur för att ge en bättre helhetsbild. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs varför en kvalitativ metod har använts. Vidare beskrivs studiens 

tillvägagångssätt, datainsamling, urval, databearbetning, etik och trovärdighet. 

3.1. Val av ämne 

Valet av ämne föll på ett område som intresserade oss båda. Vi är båda intresserade av 

ekonomistyrning och fick upp intresset om utvecklingen inom den offentliga 

organisationen när vi läst om NPM. Genom artikelsökning inom området NPM och 

rådgivning med vår handledare valde vi att fokusera och fördjupa oss på 

resultatenheter i kommuner. 

3.2. Vetenskaplig ansats 

”I de fall där vi vill få individens syn på klart definierade förhållanden är en deduktiv 

metod lämplig, medan en induktiv metod passar där vi är mer osäkra på vad som är 

relevanta förhållanden” (Jacobsen 2002, s. 45). Studien genomfördes med en ansats 

som är mer öppen och ligger närmare den induktiva än den deduktiva ansatsen. 

Studien ska vara öppen för data som samlas in, det är respondentens verklighet som 

ska undersökas och inte vår tolkning av verkligheten. En induktiv ansats är när 

uppsatsen går från empiri till teori, forskaren går alltså ut i verkligheten nästan helt utan 

förväntningar och samlar in all relevant information. Verkligheten ska bilda 

utgångspunkten för teorin. Då det är svårt att gå ut och samla information med helt 

öppet sinne och utan fördomar kommer informationen att bli avgränsad antingen 

implicit eller explicit (Jacobsen 2002). Vi är därför medvetna om att det inte kommer 

gå att göra en ren induktiv ansats utan målet är att den ska vara så öppen som möjligt. 

Den ska vara öppen för att tidigare forskning inte ska styra studiens resultat, istället är 

det respondenternas svar som ska ligga till grund för studiens resultat. 

3.3. Vetenskaplig metod 

Valet av vetenskaplig metod föll på att göra en kvalitativ studie. Den kvalitativa 

metoden valdes då studiens problemställning är explorativ, det vill säga att den går på 

djupet och koncentrerar sig på ett fåtal enheter, och enligt Jacobsen (2002) passar då en 

kvalitativ metod bäst. Det finns flera fördelar med att använda sig av en kvalitativ 

metod, det är bland annat att respondenten blir styrd så lite som möjligt, intervjuaren 

ställer inga fasta frågor med givna svarskategorier. Intervjun ska vara öppen och det ger 

möjligheten att respondenten kan ge sina egna unika detaljer kring ämnet. Andra 

fördelar är att det är flexibelt, det ger en möjlighet att ställa följdfrågor om det behövs 

en djupare förståelse och det är möjligt att ändra problemställningen efterhand som vi 
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får en bättre förståelse vad vi behöver ta reda på. Undersökaren får även en närhet till 

respondenten och det skapar en mer öppen dialog under intervjun (Jacobsen 2002). 

Jacobsen (2002) nämner även några nackdelar med den kvalitativa metoden, den är 

väldigt resurskrävande, det tar ofta lång tid att göra intervjuer, och det blir mycket och 

komplext material att behandla när intervjuerna är genomförda.  

Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att tänka på generaliseringsproblemet som kan 

uppstå när kvalitativ metod används där endast ett fåtal personer medverkar. Vi är 

medvetna att generaliseringsproblem kan uppstå då vi måste tänka på om kommunerna 

är representativa. Alternativet till den kvalitativa metoden är den kvantitativa metoden, 

här mäts verkligheten med hjälp av siffror och sker ofta genom mätinstrument i form 

av frågeformulär med givna svarsalternativ. Den passar bäst till en testande 

problemställningen där det är önskvärt att gå på bredden och undersöka många 

(Jacobsen 2002). 

I studien används något som Jacobsen (2002) benämner små-N-studier. Med små-N-

studier innebär det att endast ett fåtal enheter väljs ut att intervjuas, ofta inte fler än 

fem eller tio stycken . Denna mängd gör det möjligt att gå på djupet med varje enhet 

och få en rik och detaljerad beskrivning av fenomenet som undersöks (Jacobsen 2002). 

Denna metod passar oss därför väldigt bra då vi vill få en bra beskrivning av vårt 

fenomen men även kunna gå på djupet.  

3.4. Datainsamling 

Data kan samlas in på två olika tillvägagångssätt. Sekundärdata är data som inte direkt 

tas från källan, den är insamlad av andra och ofta insamlad för ett annat ändamål och 

för en annan problemställning. Primärdata är informationen som samlas in för första 

gången, den kan fås in via bland annat intervjuer eller frågeformulär. Datainsamlingen 

blir på det sättet skräddarsytt för studiens problemställning (Jacobsen 2002).   

3.4.1. Sekundärdata  

Den teoretiska referensramen har samlats in genom vetenskapliga artiklar, litteratur, 

internet och lagbok. För att finna materialet har databaserna Emerald Management 

Plus, Google Schoolar, Business Source Premier, Science Direct samt Karlstads 

universitetsbiblioteks egen sökmotor OneSearch använts. Källorna har kritiskt 

granskats, vi har alltid försökt att använda oss av aktuella källor och alltid gått tillbaka 

till grundkällan.   
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3.4.2. Primärdata  

Primärdata har samlat in via öppna individuella intervjuer. Det innebär att data samlats 

in från en respondent i taget i form av ord, meningar och berättelser. Det sätter få 

begränsningar på vad den respondenten som blir intervjuad kan säga (Jacobsen 2002). 

Den passar bra då studien använder sig av små-N-studier med få respondenter som 

intervjuas. Intervjuerna har skett ansikte mot ansikte mellan oss som undersökare och 

respondenter. Detta har både varit tids- och kostnadskrävande med tanke på att det 

inneburit att vi har rest runt till flera kommuner i Värmland. Alternativet hade varit 

telefonintervjuer men det går inte att bortse från fördelarna med att mötas ansikte mot 

ansikte för att få en ökad tillförlitlighet på insamlad data. Några av fördelarna Jacobsen 

(2002) nämner med att intervjua ansikte mot ansikte är att det är lättare att tala om 

känsliga ämnen, det ger ökat förtroende samt att det är lättare att ställa öppna frågor.   

En intervju kan vara mer eller mindre öppen. En öppen intervju bör till en viss grad 

vara strukturerad för att styra den i rätt riktning (Jacobsen 2002), något som även kallas 

för en semistrukturerad intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Våra 

intervjufrågor bestod av öppna frågor men skulle samtidigt följa en strukturering som 

ledde mot vår problemställning om resultatenheter. Innan intervjuerna genomfördes så 

skapades ett frågeformulär med en översikt av de ämnen som skulle beröras i intervjun. 

Inledning av intervjun var mer strukturerar för att leda in respondenten att svara mot 

studiens syfte för att sedan bli mer öppen så respondenten kunde svara fritt på frågor 

och det ger en större möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. För att vara 

delaktiga och engagerade under intervjun på det som respondenterna berättade, så 

spelades intervjun in och endast kortare anteckningar fördes. 

3.5. Urval 

Urvalskriteriet som låg till grund för urvalet av kommuner var att de skulle använda sig 

av minst två resultatenheter. Vi såg det även som en fördel om kommunerna varierade 

i storlek för att få en bättre bild av fenomenet. Med storlek avser vi antalet invånare i 

kommunen. Av bekvämlighetsskäl valde vi att koncentrera oss på kommuner som låg i 

närheten av vår studieort, Karlstad.  

Det har varit viktigt att respondenten har haft kunskap om resultatenheter då det är en 

öppen intervju och vi vill få så djupa och uttömmande svar som möjligt. 

Respondenterna som medverkade i studien har haft den positionen som varit 

förutsättningen för denna kunskap, de har varit personer med god ekonomisk insyn i 

kommunen t.ex. ekonomichef och controller. 
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3.6. Databearbetning 

I dataanalysen är det omöjligt att redovisa allt material som tagits fram från den 

kvalitativa insamlingen av materialet (Rennstam & Wästerfors 2011). Studiens 

inspelade material från intervjuerna transkriberades först ordagrant. För att få en 

överskådlig bild över all data som transkriberats behövde informationen kodas, det 

innebär att den systematiseras och reduceras. Kodningen sker i två steg, begreppen 

som är intressanta utifrån vår problemställning ska tas ut samt att dessa ska 

kategoriseras (Hartman 2004). Det är viktigt att välja ut de begrepp från intervjuerna 

som tydligast illustrerar det fenomen som ska belysas förklarar Rennstam och 

Wästerfors (2011). Frågorna som användes under intervjun kan användas som 

kategorier. Under varje kategori förs sedan in vad varje respondent har sagt (Jacobsen 

2002). Våra kategorier valdes utifrån vårt frågeformulär och fördelades upp i sju 

kategorier: definition av resultatenheter, enheter som används som resultatenheter, för- 

och nackdelar med resultatenheter, resultatenheters frihet att köpa och sälja internt, så 

behandlas över- och underskott, interprissättning och påverka sina intäkter. Har en 

respondet inte svarat på en fråga som ligger till grund för kategorin finns den inte 

representerad under den kategorin. 

3.7. Validitet och reliabilitet 

Kvalitén på data som samlats in måste granskas kritiskt. Det råder delade meningar om 

det är möjligt att göra en sådan utvärdering när en kvalitativ metod används, då det är 

svårt att göra om en intervju på exakt samma tillvägagångssätt igen. För att ändå 

försöka se validiteten på den insamlade data finns det två punkter att undersöka, den 

interna giltigheten och den externa giltigheten (Jacobsen 2002). 

Intern giltighet beaktar i vilken grad den data som samlats in svarat på det studien 

önskade få fram. Att kontrollera om rätt källor används samt om de haft förmågan att 

svara på frågor om det som studerats är en viktig del av den interna giltigheten. Andra 

risker som kan påverka den interna giltigheten är när intervjun skedde. Tiden för 

intervjun har en stor betydelse för giltigheten. Efterhand som intervjuer görs får 

undersökaren mer kunskap och får en bättre inblick om vad den söker efter. 

Information som samlas in i slutet tenderar därför att vara bättre, men den kan även ha 

gjort undersökaren mer blind för nya aspekter då de bara söker aspekter som bekräftar 

det de tidigare fått fram (Jacobsen 2002).  

Extern giltighet handlar om överförbarhet och om informationen kan överföras till 

andra sammanhang och generaliseras.  En viktig aspekt som den externa giltigheten 

handlar om är hur respondenterna valts ut. Den kvalitativa metoden gör det svårt att få 

ett representativ urval då de går på djupet och det endast går att nå ett fåtal 
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respondenter. Dessutom finns det en risk att det blir ett snett urval om det medvetet 

väljs ut vilka respondenter som ska vara med. Generalisering är trots det inte omöjligt, 

men den måste underbyggas med bra argument. Återkommer samma synpunkter hos 

flera respondenter går det att hävda att det är ett generellt drag hos respondenterna. 

Det går dock inte att vara helt säker på att det är ett representativt stickprov. Det går 

inte att bevisa men det går däremot att göras sannlikt att resultatet kan generaliseras 

(Jacobsen 2002). 

Reliabilitet handlar om den data som samlats in är tillförlitlig och går att lita på. 

Jacobsen (2002) förklarar några faktorer som kan inverka på detta. Den första är att 

den som undersöker kan ha en effekt på den som undersöks, något som kallas 

intervjuareffekt. Det beror också på var intervjun äger rum och om den som intervjuas 

har blivit informerad i förväg om vad intervjun kommer handla om så den haft 

möjlighet att förberedda sig. Sist är hur registrering av data från intervjuerna skett. 

Risken är att väsentlig information inte kom med när anteckningar fördes (Jacobsen 

2002). 

3.7.1. Studiens trovärdighet 

De personer som intervjuats har haft en sådan position i kommunen som gör att de 

haft bra insyn på de flesta frågor studien önskade få svar på, dock var vissa av 

respondenterna relativt nya inom positionen och kunde inte svara på alla frågor lika 

utförligt. Vi är medvetna om riskerna med att undersökningen förändrats över tid och 

att intervjuerna därför kan sett olika ut, därför har samma intervjufrågor med endast 

mindre justeringar använts i alla intervjuer. Intervjuerna har skett både på 

respondenternas arbetsplats och på annan plats, vi ser inte att det har påverkat 

respondenternas möjlighet att svara på frågor. För att respondenterna ska ha kunnat 

förbereda sig inför intervjun har de fått information om vad intervjun ska handla om i 

förväg. Risken med att någon information skulle missas under intervjuerna 

eliminerades genom att hela intervjun spelades in och transkriberades sedan ordagrant. 

Då frågorna inte berörde några känsliga ämnen är vår förhoppning att respondenterna 

svarade öppet och ärligt på våra frågor.   

3.8. Etiska överväganden  

Intervjuerna har skett frivilligt och de som har intervjuats har fått information om 

studien och dess syfte, två delar som är viktigt enligt Jacobsen (2002). Den första 

kontakten med respondenterna skedde via telefon där de informerades om studien 

samt fick svara på frågan om de var intresserade att ställa upp på en intervju. Vid ett 

senare tillfälle kontaktades de som var intresserade via telefon för att boka in ett datum 

för intervju, där kunde de boka in en tid direkt i telefon eller återkomma med datum 
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via e-post. Vi anpassade oss efter de tider som respondenterna hade möjlighet att 

mötas samt att vi åkte till dem för att underlätta så mycket som möjlig. I inledningen av 

intervjun informerades respondenterna återigen om studiens syfte samt om intervjun 

fick spelas in. Efter intervjun tackades respondenter för att de tagit sig tid att svara på 

våra frågor. Ingen av de intervjuade har bett om att få vara anonym.   
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4. Empiri 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av valda kommuner och en presentation av respondenter. 

Vidare presenteras studiens empiri med utgångspunkt från intervjuerna. Empirin presenteras utifrån 

utvalda kategorier. 

4.1. Presentation av kommunerna  

I tabell 1 presenteras utvalda kommuner och respondenter. De olika kolumnerna är 

valda för att ge en bild över kommunernas storlek. Informationen är hämtad från 

kommunernas senast tillgängliga årsredovisningar. Alla kommuner i denna studie ligger 

inom Värmlands län där den minsta kommunen som representeras har 12 000 invånare 

medan den största har 87 000 invånare. Intervjun med Christian från Hagfors kommun 

skedde på Karlstad universitetsbibliotek, övriga intervjuer skedde i respektive 

kommuns kommunhus. De intervjuades bakgrund skiljde sig åt där några endast 

arbetat inom den offentliga sektorn och där andra hade arbetat både inom den 

offentliga och privata sektorn.  

Tabell 1. 

Kommuner Befolkning Anställda Skatteintäkter 

(mkr) 

Respondenter 

Arvika 

kommun 

26 000 2 000 925,5 Marie-Louise Sahlin-

Nilsson (controller) 

Hagfors 

kommun 

12 000 1 000  468,5 Christian Westas 

(ekonomichef) 

Hammarö 

kommun  

15 000 1 050 684 Helen Gustavsson 

(ekonomichef) 

Karlstad 

kommun 

87 000 7 500 3 418 Lars Sätterberg 

(ekonomidirektör) 

Kil    

kommun 

12 000 800 438,6 Wibecke Ivarsson 

(ekonomichef) 

Kristinehamn 

kommun 

24 000 1660 905 Morgan Persson 

(ekonomichef) 

(Arvika kommun 2013; Hagfors kommun 2013; Hammarö kommun 2013; 

Karlstad kommun 2012; Kil kommun 2012; Kristinehamn kommun 2012.)  
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4.2. Definition av resultatenheter 

Här presenteras hur respondenterna definierar en resultatenhet.  

Arvika kommun 

En enhet kan benämnas som resultatenheter om de har internhandel och att de tar 

betalt för sina varor eller tjänster, samt att de riggar sin verksamhet utifrån volym. Det 

krävs också att resultatenheten kan föra över resultat mellan åren för att det ska vara en 

resultatenhet fullt ut anser Marie-Louise.  

Hagfors kommun 

Christian anser att en resultatenhet innebär att varje enhet har ett ekonomiskt eget 

ansvar och att enheterna ska stå till svars för sitt resultat. Enheterna ska kunna beskriva 

och förklara sitt utfall, de har ett redovisningsansvar vid ekonomisk uppföljning. De 

ska även vid prognosuppföljning kunna förklara varför det kommer gå på ett annat sätt 

än vad de tidigare trott innan. För att ha ekonomiskt ansvar så krävs det att de även har 

ett personalansvar. Intäkter, kostnader och personalansvar hänger ihop anser Christian.  

Hammarö kommun 

Resultatenhet är när en enhet kan uppnå ett resultat, om en enhet får en budget så ska 

enheten kunna handskas med den. Helen anser också att enheten ska kunna driva in 

pengar och nämner att detta sker internt på Hammarö kommun. 

Karlstad kommun 

Lars anser att det råder en viss begreppsförvirring om begreppet resultatenheter, hur 

stor frihet har den enskilde enheten egentligen? Lars anser att det finns två olika typer 

av resultatenheter, dels den interna säljorganisationen och dels kommunens egentliga 

kärnverksamhet.   

Kil kommun 

Resultatenheter är när en enhet säljer en tjänst eller produkt till en annan enhet inom 

kommunkoncernen förklarar Wibecke. 
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4.3. Enheter som används som resultatenheter 

Här presenteras vilka enheter som respondenterna ser som resultatenheter inom deras kommun. 

Arvika kommun 

I Arvika kommun använder de inte begreppet resultatenhet, de enheter som påminner 

om vad andra kommuner definierar som resultatenheter väljer Marie-Louise att 

benämna som nollverksamheter eller intäktsfinansierade. De enheter som Marie-Louise 

talar om är de enheter som inte är anslagsfinansierade utan som är helt eller delvis 

intäktsfinansierade.  

Marie-Louise förklarar att kostenheten och Ingestrands Camping är intäktsfinansierad 

till 100 procent. IT-enheten är nästan helt intäktsfinansierad, där är det endast chefen 

som är anslagsfinansierad. Simhallen är ett mellanting eftersom den är 

anslagsfinansierad till 50 procent och övriga 50 procent ska vara intäktsfinansierad. 

Marie-Louise nämner även bemanningscentralen inom vård och omsorg som kan ses 

som en viss typ av resultatenhet, det är en vikariepol som har personer inom vård och 

omsorg som de tar betalt för. 

Hagfors kommun 

I Hagfors kommun förklarar Christian att resultatenheter används väldigt mycket, de 

har nio ansvarsblock som de benämner som resultatenheter som dessutom har 

underliggande enheter som t.ex. kost, fastighet och städ. De nio ansvarsblocken är: 

1. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 

2. Barn- och bildningsutskott  

3. Kommunstyrelsen projekt 

4. Miljö och byggnämnd  

5. Individ- och omsorgsutskott  

6. Samhällsbyggnadsutskott 

7. Välnämnden  

8. Övriga 

9. Kommunstyrelsen, övrigt   

Enheter som använder internhandel är kostenheten som ligger under 

samhällbyggnadsutskottet. Miljö och byggnämnden ger ut tillstånd för bygglov, där har 

de en form av internfakturering berättar Christian. De har även en bilenhet som arbetar 

med interndebitering. Hagfors kommun har 150 tjänstebilar som används av olika 

enheter, framförallt hemtjänsten, det finns en fordonsansvarig och de enheter som har 

en bil ska betala 1/150 av dennes lön. Fastighetsenheten och VA använder sig också av 

interndebitering. VA är dock lite speciellt då det följer en egen lag. ”När jag pratar om 
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resultatenheter så pratar jag om att ha kostnadsansvar, de är få som har så mycket 

intäkter” säger Christian. 

Hammarö kommun 

Hammarö kommun använder IT- och fastighetsenheten som resultatenheter. Både IT- 

och fastighetsenheten ska ha ett resultat som går plus minus noll. Tidigare användes 

även kostenheten och lokalvårdsenheten som resultatenheter, men Hammarö kommun 

valde för några år sedan att sluta använda kost- och lokalvårdsenheten som 

resultatenheter eftersom styrformen inte passade dessa enheter berättar Helen. 

Karlstad kommun 

Lars berättar att IT-enheten benämns som en resultatenhet hos Karlstads kommun, 

den ska vara helt avgiftsfinansierad internt, samma gäller för lokalförsörjningen. Lars 

förklarar också att VA-enheten är avgiftsfinansierad fullt ut, men att det är en annan 

variant. Skattebetalarna ska inte betala för VA, utan det är de som använder vatten och 

avlopp som betalar en VA-avgift. 

Lars nämner också enheter som både kan påverka sina intäkter och kostnader inom 

den skattefinansierade verksamheten så är även barn & ungdom och vård & omsorg en 

viss form av resultatenheter. Dessa enheter finansieras med anslag från 

kommunledningen, de kan möjligen påverka sitt resultat med att ta in fler barn eller 

elever. 

Kil kommun 

Kil kommun använder sig av två resultatenheter, IT- och kostenheten förklarar 

Wibecke. Kostenheten säljer mat till andra enheter inom kommunen såsom förskolan, 

skolan och äldreomsorgen. IT-enheten innefattar all IT-verksamhet, t.ex. att 

tillhandahålla datorer och telefoner för kommunens verksamheter. De är även på väg 

att göra om fastighetsenheten till en resultatenhet och skapa hyresavtal berättar 

Wibecke. 

Kristinehamn kommun 

I Kristinehamn kommun används IT- och kostenheten som resultatenheter berättar 

Morgan. Detta för att fördela kostnaderna på ett bra sätt. Morgan nämner även VA 

och renhållning som en resultatenhet, VA har en separat redovisning som gäller enligt 

VA-lagen. 
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4.4. För- och nackdelar med resultatenheter 

Här presenteras vilka för- och nackdelar som respondenterna ser med att använda sig av 

resultatenheter.   

Hagfors kommun  

Christian förklarar att det som är bra med resultatenheter är att det blir som småföretag 

i den totala verksamheten, anställda känner sig mer delaktiga. Det skapar en 

småföretagarkänsla där de involverade känner att de kan bidra både positivt och 

negativt, de känner sig delaktiga och avgörande. Fördelen med att arbeta med många 

resultatenheter som Hagfors kommun gör är att det engagerar en större del av de 

anställda. 

Du får en mer flexibel organisation där det är nära till besluten, de som har en grupp på 

tio personer som har en chef som känner att det är bara att gå till närmaste chefen 

istället för att gå två steg upp, blir att man känner sig mer delaktig, man känner också att 

min chef som jag har här verkligen har rätt att besluta saker. 

Fördelen med resultatenheter där internhandel förekommer anser Christian är att det 

sköts av proffs, t.ex. fastighetsavdelningen ska sköta alla fastigheter. Christian beskriver 

att om en enhet slösar med värme och inte sköter sin fastighet så ska det drabba den 

enheten och inte hela kommunen. 

Nackdelen kan vara att det kräver kunskap hos fler människor, de behöver förstå vad 

ekonomiskt ansvar innebär. Dessutom blir det mer arbete med internkontroll, desto 

fler som arbetar med pengar, desto större risk för svinn är det förklarar Christian. 

Christian anser att det inte finns så många nackdelar med att ha resultatenheter, det 

finns mest fördelar. Christian ser en risk i att det är svårt för chefen att engagera de 

anställda om gruppen är för stor. En grupp på 30 personer är för många, 10-15 

personer är mer optimalt. Christian anser också att en anställd ska ha möjlighet att 

avancera, men att det är svårt att få till inom framförallt vården, där är det inte många 

som känner sig så delaktiga. 

Hammarö kommun 

Helen anser att resultatenheter kommer från den privata sektorn och att tanken med 

resultatenheter är att skapa prismedvetenhet och kostnadseffektivitet. Helen berättar 

att enheterna är mer uppmärksamma för vad de betalar för. Helen ger ett exempel att 

enheterna har blivit mer noga med att stänga användarkonton när praktikanter slutar, 

annars är det sådant som kostar och som IT-enheten måste ta betalt för. 
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Problemet kan vara om skolan väljer att dra ner på städ för att t.ex. ha råd med en till 

lärare berättar Helen. Problemet med kost- och lokalvårdsenheten som tidigare 

användes som resultatenheter beskriver Helen så här: 

När kost- och lokalvårdsenheten skulle göra sina besparingar så började de även titta 

på verksamheter som de inte själva ägde. Kostenheten ifrågasatte om vissa råvaror 

behövdes, de ville pruta på den delen som de inte ägde i sin förvaltning. Numera får 

t.ex. lokalvårdsenheten städa utifrån mätningar och annat, det har blivit mer lugn och 

ro.  

Karlstad kommun 

Resultatenheter innebär att det blir ett slags decentraliserat ansvar, att enheterna ska få 

ett större helhetsansvar för sin verksamhet och kunna påverka sin ekonomi så mycket 

som möjligt förklarar Lars. Lars nämner också att syftet är en större 

kostnadsmedvetenhet. Öka medvetandegraden och att få en syn över om enheterna 

har lyckats. Lars förklarar också att det finns en fördel med att enheter får ta med sitt 

resultat från år till år, det stimulerar ett sparande och ett ekonomiskt ansvarstagande. 

Det skapar också ett mer långsiktigt tänk, istället för att göra sig av med alla pengar i 

slutet på året så får de behålla det. Är det en fullständig marknad så ska det även vara 

fullständig konkurrens och att de får välja vart och med vilka de vill göra affärer med. 

Det kanske vi inte vill rakt av i alla områden utan vi vill ha kvar viss kompetens inom 

kommunen berättar Lars. Lars anser också att det finns en risk att enheten blir för liten 

och bara tänker på sig själva och att det kan gå ut över andra enheter i organisationen. 

Kil kommun 

Wibecke förklarar att fördelen är att kostnaden blir väldigt synlig för de som ska köpa 

och det skapar en kostnadsmedvetenhet. När resultatenheter infördes var syftet fyra 

tydliga mål som skulle uppfyllas, kvalitetshöjning, kostnadseffektivisering, höja 

yrkesstoltheten och få nöjda kunder. Wibecke anser att det blivit bättre sedan 

resultatenheter infördes och nämner att kvalitén har blivit bättre. Grundtanken är att 

verksamheterna ska kunna konkurrensutsättas, då innebär det att varje resultatenhet 

måste ha koll på varenda liten krona. Resultatenheterna blir ofta ifrågasatta, t.ex. 

”varför kostar det så här mycket?”, då måste de kunna förklara sina priser. Så länge det 

inte finns en prislapp är ingen medveten om vad saker kostar. Om det t.ex. sätts ett 

pris på ett hyresavtal så kanske det går att kräva mer i underhåll, det blir tydligare vilka 

krav som kan ställas, det blir samma sak som på den privata marknaden anser Wibecke. 

”Det är dit vi vill komma, att få koll på kostnaderna” säger Wibecke. 

Nackdelen är att de som beställer kanske är missnöjda med att det kostar, tidigare hade 

de en viss summa pengar och alla kringkostnader försvann i övriga kostnader så de 
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kunde egentligen aldrig se vad det kostade. När de använder internprissättning blir det 

väldigt tydligt vad det kostar och många blir förvånade att det kostar så mycket. Men 

det mesta har egentligen blivit bättre berättar Wibecke. 

Kristinehamn kommun 

Morgan anser att idén med resultatenheter är hämtad från den privata sektorn och att 

syftet är öka kostnadsmedvetenheten och effektiviteten. Fördelar med resultatenheter 

är att synliggöra vad det kostar t.ex. vad något kostar per timme eller portion säger 

Morgan. 

Morgan talar om att de tidigare använde sig av systemet att resultatenheter fick ta med 

sig sitt resultat mellan åren, men att det var något som de gick ifrån eftersom det inte 

gick att hantera eftersom det skapades väldigt stora pengar här och där. T.ex. kunde 

äldreomsorgen ha ett stort underskott och det blev löjligt att behöva ta med sig 

underskottet till nästkommande år anser Morgan. Det blev väldigt massa räknande och 

mycket diskussioner. 

 

4.5. Resultatenheters frihet att köpa och sälja externt 

Här presenteras vilka friheter resultatenheterna i respektive kommun har att köpa och sälja till 

externa aktörer.   

Arvika kommun  

Samtliga enheter i kommunen som efterfrågar IT och kost ska handla från kommunens 

IT- och kostenhet, allt ska handlas internt berättar Marie-Louise. Däremot har Arvika 

kommun en liten del av kostenheten som säljs extern till friskolan, men det är inte så 

att det riggas någon extra verksamhet eller bemannar något extra för den försäljningen. 

”Vi måste akta oss väldigt noga så att vi inte går ut på den marknaden, det ska vara 

konkurrensneutralt” säger Marie-Louise. ”Med tanke på den bemanning som finns nu 

så räcker den knappt till för vår egen verksamhet, samtidigt har de varit så att vi inte 

ska ge oss ut på den privata marknaden” berättar Marie-Louise. I simhallen har Arvika 

kommun ett gym i källarplan men det är viktigt att hålla det enkelt så att det endast 

betraktas som ett komplement och ska inte konkurrera med de två större gymmen i 

Arvika säger Marie-Louise. 

Hagfors kommun 

Christian berättar att enheterna inte har rätt att köpa in material eller konsulter, det 

finns en annan inköpshierarki. T.ex. så ska all mat köpas internt från kostenheten. Det 
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bestämdes när vi gjorde upphandlingen.  Det är inte så att varje skola ska sitta och leta 

priser per måltid, det är inte effektivt anser Christian. Det fungerar så att kostenheten 

handlar upp de råvaror enligt ett centralt avtal med flera kommuner, det är sådana avtal 

som överklagas hela tiden, för de är många som vill sälja sina råvaror. Kostenheten i 

Hagfors kommun säljer inget externt. Christian berättar dock att hemtjänsten köper sin 

mat på annat håll enligt upphandling, de köper mikromat från ett privat företag. 

Hammarö kommun 

Det finns inga bestämmelser om att enheterna ska handla av varandra, men det är en 

oskriven regel att enheterna ska handla med varandra och inte köpa in av en extern 

aktör berättar Helen. Samtidigt berättar Helen att de säkert finns de som köper in egna 

datorer istället för att köpa via IT-enheten, men att det nog är väldigt sällsynt. 

Karlstad kommun  

Enheterna har ganska stor frihet att köpa externt i Karlstad kommun. Det är några få 

områden som vi har bestämt att det ska gå en viss väg berättar Lars. Där vi har sagt att 

vi ska ha en gemensam organisation, som t.ex. på IT-enheten där har de inte möjlighet 

att gå ut externt. Däremot kan enheten ha en diskussion internt om hur de 

konkurrensutsätter och se till att de är effektiva. Men enheterna kan inte välja att köpa 

IT och kost från någon extern aktör, där har vi tagit ett aktivt val men vi måste finna 

vägar för att se till att enheter verkligen är effektiva förklarar Lars.  

Kil kommun 

Allt är kommunalt i Kil kommun och om det skulle handlas från någon annan så blir 

det ett politiskt beslut. Det fungerar inte så att en förskola kan välja att plötsligt handla 

från någon annan, det är politiskt styrt berättar Wibecke. Wibecke berättar vidare att 

det finns något som kallas utmananderätt, det innebär att en privat aktör kan utmana 

kommunen att de kan leverera t.ex. kost mycket billigare, men för att detta ska 

användas så måste kommunen införa utmananderätt och de har de inte gjort på Kils 

kommun. Det är bra med konkurrens, men det är viktigt att tänka på kvalitén och på 

vilket utbud vi kan välja på anser Wibecke. 

Kristinehamn kommun 

IT-enheten har monopol i Kristinehamn kommun berättar Morgan, det är inga enheter 

som får köpa IT från en extern aktör. Det är nästan samma upplägg på kostsidan, där 

finns det samma tänk att det endast ska köpas från en central enhet, men Morgan 

berättar att det i mindre omfattning kan ske att enheterna t.ex. lagar egen frukost. 

Varken IT- eller kostenheten säljer varor eller tjänster externt.  
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4.6. Så behandlas över- och underskott 

Här presenteras hur resultatenheternas över- och underskott behandlas i respektive kommun.  

Arvika kommun  

Marie-Louise förklarar att om kostenheten och bemanningscentralen får överskott så 

fördelas det tillbaka till köparna, så de får inte behålla resultaten mellan åren. De har 

haft en grundtanke att de på kost skulle få behålla över- och underskott, har de haft ett 

stort överskott kan de satsa på fortbildning eller liknande men det måste vara klart 

innan bokslut förklarar Marie-Louise.  

Hagfors kommun 

Går kostenheten plus så fördelas inte överskottet ut, utan där får de behålla överskottet 

förklarar Christian. Övriga enheter ska gå plus minus noll och får inte ta med sig sitt 

resultat. ”Vi funderar på att ändra systemet då enheterna tappar motivation om de inte 

får behålla resultatet” säger Christian. 

Hammarö kommun 

På Hammarö kommun får enheterna inte ta med resultat mellan åren, resultaten 

hamnar i kommunens bokslut berättar Helen. 

Karlstad kommun 

Tanken med enheterna är inte att de ska gå med vinst, det ska egentligen vara en noll 

finansiering. Men Lars berättar att enheterna får ta med sig sina resultat till nästa år, 

pengarna dras inte tillbaka. Som exempel berättar Lars att om en skola får ett positivt 

eller negativt resultat så får skolan ta med sig resultatet till nästa år. Lars förklarar att 

enheterna endast ska ta med sig resultatet om de själva har kunnat påverka resultatet. 

Externa faktorer som kan spela in och som inte är medräknade i budgeten behöver 

därför justeras och avvägas när året är slut. Har det varit samma förutsättningar som 

när budgeten las så har enheterna rätt att ha kvar pengarna.  

Kil kommun 

Wibecke förklarar att alla enheter ska gå plus minus noll och det ska inte vara någon 

stor vinst på bekostnad av några andra enheter. Om det blir vinst för en enhet fördelas 

den tillbaka till deras kunder förklarar Wibecke. ”Karstad har en rullande budget, de tar 

med årens resultat till nästkommande, vi jobbar med ett budgetår i taget. Ingen får ta 

med sig vinster.” berättar Wibecke. 
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Kristinehamn kommun 

Morgan förklarar att under- och överskott i VA följer med mellan åren, underskottet 

ska täckas genom att taxan höjs och överskottet ska falla tillbaka till abonnenterna. Har 

inte ett underskott lyckats betalats efter tre år får skattekollektivet täcka in. Det är 

samma med överskott, de har tre år på sig att reglera det tillbaka till abonnenterna. 

Morgan förklarar också att kost har en egen liten variant då de får behålla en viss del av 

sitt reslutat när de går plus. Hälften får de behålla och hälften går tillbaka till deras 

kunder.      

 

4.7. Interprissättning  

Här presenteras hur internpriserna för resultatenheterna i respektive kommun sätts.  

Arvika kommun  

Marie-Louise förklarar att IT- och kostenheten är intäktsfinansierade och använder sig 

av självkostnadsprincipen. Kostenheten räknar ut en kostnadsbudget som sedan 

fördelas på varje portions som säljs ut till verksamheterna. IT-enheten tar betalt med 

ett pris per dator som ska täcka alla deras kostnader. Detta håller på att göras om och 

Marie-Louise förklarar att de försöker hitta en lösning på hur det ska gå till, 

kommunikationen har byggts ut så mycket med all ny elektronik som har kommit, 

många har nu surfplattor och den gamla prissättningen fungerade inte optimalt. Marie-

Louise berättar att de tidigare även har haft fastigheter inom förvaltningen som 

använde självkostnadsprincipen som internpris på hyror. Detta har nu bolagiserats och 

Arvikas bostadsbolag har tagit över fastigheterna.  

Hagfors kommun 

Christian beskriver att de har byggt upp en interndebitering inom fastighets-, städ- och 

kostenheten. Det använder det inte inom IT-enheten men det är något de jobbar med 

att ta fram. Christian berättar att de använder sig av en form av 

självkostnadskalkylering utan påslag. Inom kostenheten beräknas det på löner, 

lokalhyra, utrustning och inköp som sedan fördelas ut per portion. Christian säger 

”Det är ganska enkelt och standardiserat, så jag tror inte vi skiljer oss från någon annan 

kommun där”. Inom fastighetsenheten fördelas kostnaden ut per kvadratmeter, där 

ingår det löner för vaktmästare, administration för fastigheter samt ett visst underhåll. 

Vill enheterna få reparationer utförda utöver vanligt underhåll så faktureras även det 

från fastighetsavdelningen. Christian förklarar att VA ”lever sitt eget liv”, de ska gå plus 
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minus noll enligt lag varje år. När det gäller VA och avfall faktureras även kommunen 

för det de köper, de är sin egen kund, så där debiterar de sig själva förklarar Christian.  

Hammarö kommun 

I grund och botten sätts priserna med självkostnadsprincipen. När det gäller 

internhyror blir äldre fastigheter billigare för att de är avskrivna, det blir inte så höga 

kapitalkostnader med avskrivning och ränta berättar Helen. Inom fastighetsenheten 

sätts hyran per kvadratmeter, det är schabloner som används när t.ex. fastighetschefen 

ska fördelas ut per kvadratmeter förklarar Helen. 

Karlstad kommun 

Lars berättar att IT-enheten ska vara helt avgiftsfinansierad internt. Här betalar 

enheterna för en bastjänst och om de vill ha något mer så får enheten betala mer. Lars 

berättar att lokalförsörjningen som drivs av teknik och fastighetssidan ser ungefär ut på 

samma sätt. De har fasta kostnader och driftkostnader som ska täckas genom hyror. 

Lars förklarar att internpriserna sätts genom en diskussion mellan enheterna där de 

kommer fram till en gemensam modell. Fördelen med detta ser Lars att enheterna 

själva får en förståelse hur de själva kan påverka kostnaderna, annars blir det bara en 

utdelning av kostnader. Detta diskuteras i arbetsgrupper med både köpare och säljare 

internt för att få fram prismodeller.  

Kil kommun 

Wibecke berättar att de använder sig av självkostnadsprincipen i IT- och kostenheten. 

Wibecke förklarar att det ska de alltid göra, de ska inte ta ut någon vinst. Det är 

enhetscheferna tillsammans med ekonomerna som sätter priserna. Kostenheten baserar 

sitt pris på behovet som finns och räknar baklänges på hur stora personal- och 

råvarukostnader kommer bli utifrån det beräknade behovet, sedan räknar de även med 

overheadkostnader som t.ex. transport av maten. Utifrån detta delas den totala 

kostnaden upp och fördelas ut per portion. När det gäller IT-enheten sköter de alla 

datorer och övrig teknik, i deras kostnader ska även drift och service räknas in som 

sedan fördelas ut per produkt, t.ex. per dator eller telefon. Wibecke förklarar att 

fastighetsenheten som ska bli en resultatenhet har tagit fram internhyror, även de 

utifrån självkostnadsprincipen, där alla kostnader ska tas med. 

Kristinehamn kommun 

Morgan förklarar att i internhandeln som är mellan VA och kommunens centrala 

administration används självkostnadsprincipen, VA har ingen egen administration och 

de behöver därför köpa in dessa tjänster från kommunens centrala administration. Då 
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VA är ett abonnentkollektiv som har full kostnadsteckning, och för att följa VA-lagen 

är det viktigt att alla kostnader som VA har drabbar användarna av VA och inte 

skattekollektivet. Morgan förklarar att priset baseras på en form av 

självkostnadsprincip och ger ett exempel på att VA måste betala för just de timmar han 

själv ägnar för just VA så att inte dessa timmar betalas av skattebetalarna. 

Morgan förklarar också att IT- och kostenheten använder sig av 

självkostnadsprincipen. Även här köper enheterna in viss central administration för att 

priserna ska bli så rätt som möjligt, men här säger Morgan att de inte har hittat exakt 

rätt. När det gäller IT-enheten beskriver Morgan att alla kostnader samlas ihop och 

läggs sedan ut som ett pris per anläggning, t.ex. en dator eller en skrivare. Här räknas 

alla kostnader in, tekniker, servrar, applikationer, felsökning och service. Morgan 

förklarar också att det finns lite olika prissättning beroende på om det är en 

administrativ dator eller en skoldator.  

Även vid fastighetssidan där enheter hyr internt används självkostnadsprincipen 

berättar Morgan, priserna här baseras på kapitalkostnader, driftskostnader och visst 

underhåll. Morgan beskriver att löneadministrationen som är ett samarbete mellan 

några grannkommuner använder sig av självkostnadsprincipen. Här fördelas alla 

kostnaderna de har ut på alla löner, de skickar sedan en avgift till kommunerna för 

varje lön som betalts ut.    

 

4.8. Påverka sina intäkter 

Här presenteras hur resultatenheterna i respektive kommuns kan påverka sina intäkter. 

Arvika kommun  

Marie-Louise förklarar att deras kostenhet säljer portioner externt till friskolor, men det 

finns inget avtal så de vet inte hur det bli från termin till termin. Skolan kan också 

påverka sina egna intäkter i viss mån om de lyckas få fler elever förklarar Marie-Louise.  

Hagfors kommun 

Christian förklarar att en liten del av äldrevården är prestationsbaserad om de gör något 

extra, pengar som kommer från exempelvis socialstyrelsen, men det är en sådan liten 

del av deras totala budget så den är inte mycket att jobba med. Barn- och 

bildningsutskottet kan också jobba med intäkter, men inte internt utan det är från bl.a. 

migrationsverket. Under barn- och bildningsutskottet ligger delen ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar. Om kommunen tar emot fler flyktingar kan de påverka 

sina intäkter och det är något de aktivt kan jobba med berättar Christian. Resultatet 
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påverkar hela barn- och bildningsutskottet. Gymnasiet kan också aktivt jobba med att 

få in fler elever, kommer det en elev från en annan kommun så får vi pengar från den 

kommunen. ”Skolan har mycket lättare att jobba med intäkter än vad omsorg har. Om 

vi ser på omsorgen, så ser vi nästan inga intäkter där, utan bara kostnader” berättar 

Christian. Fiktiva och interna intäkter jobbar de inte med på skola och omsorg, utan 

där räcker det att jobba med kostnader förklarar Christian. 

Karlstad kommun 

På barn & ungdom och på gymnasiet sker en resursfördelning som i stor utsträckning 

bygger på hur många barn och elever som går där och de skulle på så sätt kunna ta in 

fler elever för att öka sina intäkter förklarar Lars.  
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras studiens empiri utifrån den teoretiska referensramen. Studiens empiri 

kommer att jämföras hur resultatenheter beskrivs i litteraturen samt tidigare forskning om 

resultatenheter i kommuner. Studiens empiri kommer även analyseras tillsammans med institutionell 

teori.  

5.1. Definition av resultatenhet och i vilka enheter de används 

De flesta kommuner av de vi intervjuade definierade resultatenheter som de enheter 

som köper och säljer varor och tjänster internt inom kommunen, t.ex. IT-, kost- och 

städenheten, alltså inte de enheter som sysslar med kärnverksamheten utan snarare kan 

ses som stödenheter till kärnverksamheten. I teorin benämner Brorstöm et al. (2005) 

de enheter som en typ av verklig resultatenhet, enheter som inte finansieras av en 

schabloniserad intäkt utan intäkterna skapas internt. Christian vid Hagfors kommun 

anser att en resultatenhet är en enhet som har ett eget ekonomiskt ansvar och 

personalansvar, det krävs alltså inte internhandel. Lars från Karlstad kommun anser att 

det finns två olika typer av resultatenheter, antingen de enheter som används vid 

internhandel och även de enheter som berör kärnverksamheten. Marie-Louise från 

Arvika kommun tillägger att en enhet bör kunna ta med sitt resultat mellan åren för att 

anses som en fullvärdig resultatenhet. Den självklara skillnaden mellan kostnadsenhet 

och resultatenhet är ansvaret över både intäkt och kostnadssidan är det egentligen 

ingen av respondenterna som tydligt nämner. Respondenternas beskrivning av 

resultatenheter som använder sig av internhandel påminner om det som Brorström et 

al. (2005) och Abrahamsson & Johansson (2013) benämner som verkliga 

resultatenheter, enheterna har visserligen ingen naturlig koppling till den externa 

marknaden, utan är enheter som handlar internt inom företaget. Det märks även när 

respondenterna beskriver vilka enheter som används som resultatenheter, en röd tråd 

är att IT- och kostenheten används hos de flesta av kommunerna som resultatenheter, 

enheter som inte har någon handel med den externa marknaden. Det är i Hagfors 

kommun som flera enheter benämns som resultatenheter med det beror på att 

Christan definierar resultatenheter som enheter med eget ekonomiskt ansvar, vilket 

passar in på t.ex. barn & bildning och samhällsutbyggnadsutskottet. Det är enheter som 

påminner mer om vad teorin beskriver som fiktiva resultatenheter, enheter som inte 

har en direkt koppling mellan intäkter och kostnader. Intäkterna består främst av ett 

kommunbidrag. 

5.2. För- och nackdelar med resultatenheter 

En fördel som Abrahamsson och Johansson (2013) beskriver i teorin är att 

resultatenheter skapar intäkts- och kostnadsmedvetenhet, kostnadsmedvetenhet är 
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något som flera av respondenterna beskriver att resultatenheterna medför i deras 

kommuner. En annan fördel som Anthony och Govindarajan (2001) beskriver i teorin 

är att organisationen får en översyn över hur varje enhet fungerar, enligt Lars så får 

Karlstad kommun en bra översyn hur enheterna har lyckats, i övrigt är det ingen som 

nämner det som en fördel med resultatenheter bland respondenterna. Anthony och 

Govindarajan (2001) tar också upp fördelen med att det skapas en organisation där 

besluten fattas av de som faktiskt har kunskapen om utförandet. Det är något som 

Christian nämner som en fördel i Hagfors kommun, han säger att fördelen där 

internhandel förekommer är att det sköts av proffs t.ex. när fastighetsenheten ensam 

sköter fastigheterna. Christian säger också att resultatenheter skapar flexibilitet, 

delaktighet och en småföretagaranda.  

Abrahamsson och Johansson (2013) beskriver att nackdelarna med resultatenheter är 

att det finns en risk att resultatenheterna fokuserar för mycket på årets resultat, på 

bekostnad av den långsiktiga utvecklingen i organisationen. Det är ingen större fara då 

resultatet ändå inte får tas med över åren hos de flesta kommuner, det är framförallt i 

Karlstad kommun som resultaten är överförliga. Däremot kan en annan nackdel bli 

aktuell som Abrahamsson och Johansson beskriver (2013) eftersom resultatet fördelas 

ut vid bokslut så finns det en risk att enheterna väljer att spendera ett eventuellt 

överskott i slutet av året, det är något som Christian från Hagfors kommun pratar om. 

Enligt Lars från Karlstad kommun så finns det också en risk att enheterna tänker på sig 

själva istället för på hela organisationen. 

5.3. Resultatenheters frihet att köpa och sälja externt 

Enligt lagen får kommuner driva näringsverksamhet om den går ut på att tillhandahålla 

allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i kommunen och att det drivs 

utan vinstsyfte (SFS 1991:900). Eftersom enheterna ska vara plus minus noll 

verksamheter finns det ingen anledning för kommuners enheter att köpa eller sälja 

externt om inte syftet är att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster. Det 

är också något som avspeglas i kommunernas agerande, kommuner väljer att handla 

internt med sina resultatenheter, det beror på olika anledningar. Marie-Louise berättar 

att Arvika kommun måste vara försiktiga att gå ut på den privata marknaden, eftersom 

kommunen ska vara konkurrensneutral. Christian från Hagfors kommun förklarar att 

kostenhetens styrs av upphandlingen och att det är ineffektivt om enskilda skolor ska 

leta billigare privata alternativ. Wibecke berättar att det krävs ett politiskt beslut om 

enheter på Kil kommun vill handla ifrån privata aktörer istället för kommunens 

enheter. Men det finns några få undantag från internhandel, Lars berättar att enheterna 

i Karlstad kommun har ganska stor frihet att köpa externt, det är några få områden 

som de vill behålla internt. I Arvika kommun är det en liten del av kostenheten som 
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säljer externt till en privatskola, men det är bara en ytterst liten del av verksamheten. I 

teorin beskriver Christensen et al. (2005) att skillnaden mellan just offentliga och 

privata organisationer är att offentliga organisationer inte verkar på en marknad med fri 

konkurrens, det är också så Morgan vid Kristinehamn kommun beskriver IT-enheten, 

de har monopol i Kristinehamn kommun. I Deans (1955) förutsättningar för en 

resultatenhet så är ett av kriterierna att en enhet ska ha tillgång till olika marknader, 

enheten ska själv få välja vart enheten ska köpa eller sälja sina varor och tjänster. En 

förutsättning som kommunerna inte lever upp till. 

5.4. Så behandlas över- och underskott 

De flesta av respondenterna förklarar att över- och underskott inte får överföras 

mellan åren, resultatet ska istället fördelas tillbaka till kommunen eller de enheter som 

har handlat med resultatenheten. Christian från Hagfors kommun förklarar att det 

finns en risk att enheterna tappar motivationen om resultatet inte får behållas inom 

enheten, därför funderar Hagfors på att ändra systemet så att resultatenheterna får 

behålla sitt resultat mellan åren. Det är endast i Karlstad kommun som enheter får 

behålla sitt resultat mellan åren. Risken med att enheterna inte får ta med sig resultatet 

mellan åren som också beskrivs i nackdelar med resultatenheter är att enheterna kan 

välja att spendera ett eventuellt överskott i slutet av året istället för att låta hela 

kommunen ta del av överskottet. Ett agerande som Brorström et al. (2005) beskriver 

som en nackdel som resultatenheter kan medföra, resultatenheten agerar för enhetens 

bästa istället för organisationen som helhet. Frågan om enheterna ska få behålla sitt 

resultat kan anses irrelevant eftersom kommuner ska drivas utan vinstsyfte (SFS 

1991:900). Det innebär att enheterna ska vara plus minus noll verksamheter och tanken 

är att ett över- eller underskott inte ska uppstå.  

5.5. Internprissättning 

Abrahamsson & Johansson (2013) anser att det är viktigt att internprissättningen är 

utförd på ett bra sätt för att resultatenheterna ska fungera. De nämner att det finns 

olika prissättningsmodeller, självkostnad, marginalkostnad och marknadspris. Utifrån 

respondenternas svar så är det framförallt självkostnadsprincipen som används i 

kommunerna. Det förklarar Wibecke från Kil kommun med att enheterna inte ska ta ut 

någon vinst. Det är enhetscheferna tillsammans med ekonomerna som sätter 

internpriserna, det är viktigt att alla kostnader är medräknade så att det ger en rättvis 

bild. Christian beskriver interprissättningen som ganska enkel och standardiserad. Det 

är Karlstad kommun som skiljer något med hur priserna sätts. Lars förklarar att 

internpriserna i Karlstad kommun sätts genom en diskussion mellan enheterna där de 

kommer fram till en gemensam modell, en slags avtalsbaserat prismodell. Fördelen 



41 

 

med detta ser Lars som att enheterna själva får en förståelse hur de själva kan påverka 

kostnaderna, annars blir det bara en utdelning av kostnader. Detta diskuteras i 

arbetsgrupper med både köpare och säljare internt för att få fram prismodeller. I Deans 

(1955) förutsättningsmodell för resultatenheter krävs det att intäkter och kostnader ska 

kunna värderas i monetära termer, det är en förutsättning som alla kommuner lever 

upp till då den interna prissättningen sker i kronor. Deans (1955)  förutsättning om att 

vinstmaximering krävs, kan inte följas av kommunernas resultatenheter då majoriteten 

av internprissättningen sker i en form av självkostnad där syftet är att gå plus minus 

noll.  

5.6. Påverka sina intäkter 

I teorin beskriver Brorström et al. (2005) att resultatenheter har ansvaret över både 

intäkter och kostnader, till skillnad från kostnadsenheten som endast ansvarar över 

kostnaderna i enheten. En ökning av kostnader i resultatenhet kan alltså kompenseras 

med en ökning av intäktssidan. Utifrån empirin så förklaras det att enheter som inte är 

intäktsfinansierade i en kommun är anslagsfinansierade, det innebär att det är 

skattemedel och generella statsbidrag som finansierar verksamheten. Det blir alltså 

svårt att påverka sina intäkter för enheterna i kommunen, det som kan påverka är om 

skolor försöker få in fler elever för att i sin tur få en högre skolpeng, då kan de öka sina 

intäkter berättar Lars från Karlstad kommun. Christian berättar att Hagfors kommun 

arbetar med att skapa intäkter externt, i Hagfors kommun arbetar de aktivt med att ta 

emot flyktingar vilket leder till en intäkt från migrationsverket. När vi analyserar den 

form av enheter som påminner om verkliga resultatenheterna där internhandel mellan 

enheterna förekommer, som t.ex. IT- och kostenheterna så kan de inte påverka sina 

intäkter eftersom priserna sätts med självkostnadsprincipen, det är inte meningen att 

skapa intäkter på några andra enheters bekostnad. 

5.7. Institutionell teori  

I teorin förklaras det att NPM infördes i den offentliga sektorn för att den skulle bli 

mer lik den privata sektorn (Hood 1995). Ett begrepp som både Wibecke, Morgan och 

Christian använder sig av är ”kunder” när de talar om de som köper något från en 

resultatenhet. ”Kund” är ett begrepp som blivit allt mer vanligt och har ofta ersatt det 

tidigare begreppet ”brukare” inom den offentliga sektorn efter införandet av NPM 

som en följd att bli mer företagsliknande (Almqvist 2006). Dock används inte 

begreppet ”kund” när respondenterna talar om kommunens invånare. Införandet av 

NPM och resultatenheter förklaras i teorin att det även skapar en decentralisering av 

den offentliga organisationen (Lundqvist 1998). Något som Lars förklarar som att 

enheterna får ett större helhetsansvar och Christian går ännu längre och benämner det 
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som att det blir som små företag inom organisationen när ansvaret decentraliseras. 

Morgan och Helen nämner att de båda tror att idén med resultatenheter är hämtad från 

den privata sektorn, med huvudsyftet att öka kostnadsmedvetenheten och 

effektiviteten.  

I teorin förklaras dessa likheter utifrån den institutionella teorin där det beskrivs hur 

idéer kan föras över mellan olika organisatoriska fält (Blom & Grape 2006). När det är 

som i det här fallet att en kommun vill öka sin kostnadsmedvetenhet och effektivitet 

kan det förklaras med mimetisk isomorfism. En kommun försöker efterlikna en annan 

organisation från ett annat fält som är framgångsrikt, i det här fallet den privata 

sektorns resultatenheter. Att vi ser en relativ stor skillnad mellan resultatenheter i den 

privata sektorn och den offentliga sektorn har sin förklaring i att när idéer flyttas 

mellan olika fält så skapas ett utrymme och ett behov av att vissa delar av idén ändras 

för att den ska fungera i det nya fältet (Johansson 2006). Att väldigt få av de 

intervjuade kommunerna ger möjlighet till sina resultatenheter att sälja externt är en 

sådan skillnad, den förklaras inte med att de medvetet ändrat teorin om resultatenheter 

utan att de blir styrda av kommunallagen då de inte får konkurrera på den externa 

marknaden. Utöver det att en resultatenhet definieras olika mellan den privata sektorn 

och i en kommun skiljer det sig även mellan de kommunerna vi intervjuade på hur de 

definierar sina resultatenheter.  
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6. Slutsats 

Avslutningsvis knyts empiri och analys tillsammans med studiens frågeställning och syfte. Vidare ges 

förslag till vidare forskning. 

6.1. Studiens slutsats 

Studiens syfte var att öka förståelsen och se på djupet hur kommuner använder sig av 

resultatenheter samt förklara varför användandet av resultatenheter ser ut som det gör i 

kommuner. I vår kartläggning av resultatenheter i kommuner så kommer vi fram till att 

definitionen av resultatenheter skiljer sig något mellan kommunerna, det finns alltså 

flera olika resultatenhetstyper under begreppet resultatenhet. I teorin framgår det vissa 

kriterier för hur en resultatenhet ska användas i en privat organisation, men det framgår 

även att det finns flera olika varianter av resultatenheter som är utformade på olika sätt, 

det är något som vår studie styrker. I vår studie har vi kommit fram till att den 

vanligaste typen av resultatenhet i en kommun är de enheter som säljer internt inom 

kommunen. De vanligaste enheterna för internhandel är IT-, kost- och 

fastighetsenheten. Vidare kan vi konstatera att det är självkostnadsprincipen som 

används i regel när priserna bestäms. Det kan förklaras med att målet för enheterna är 

ett plus minus noll resultat. Vår studie tyder på att den stora fördelen med 

resultatenheter i kommuner är att det skapar en kostnadsmedvetenhet hos 

resultatenheterna och de enheterna som handlar med resultatenheterna. Vidare kan vi 

notera att kommuners resultatenheter har svårt att påverka sina intäkter. Att kunna 

påverka sina intäkter är något som beskrivs i teorin som en väsentlig del hos 

resultatenheter. Vår studie tyder på att resultatenheter i kommuner sällan får ta med sig 

över- eller underskott mellan åren. Förklaringen till att resultatenheter används på det 

viset som vi har beskrivit förklarar vi med institutionell teori där idén med 

resultatenheter i kommuner är hämtat från den privata sektorn. En viktig slutsats är att 

resultatenheter inte kan användas på samma sätt i den offentliga sektorn som i den 

privata sektorn, det förklarar vi med att när idéer flyttas mellan olika fält så skapas ett 

utrymme och behov av att vissa delar av idén ändras för att den ska fungera i det nya 

fältet (Johansson 2006). Sammanfattningsvis kan studien konstatera att användandet av 

resultatenheter skiljer sig mellan den privata och offentliga sektorn.   

6.2. Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att göra en studie som omfattade en större del av kommunerna för 

att se om värmländska kommuners användande av resultatenheter är representativt för 

övriga Sverige. Då vår studie omfattar sex kommuner i ett och samma län, en relativt 

liten studie med tanke på att det finns 290 kommuner i Sverige. Alternativt vore det 
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intressant att se effekterna och användandet av andra styrverktyg som är utvecklade i 

den privata sektorn men som implementerats i den offentliga sektorn. 
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8. Bilaga 

8.1. Intervjuformulär 

 På vilket sätt använder ni ekonomistyrning i er kommun? 

 I vilken utsträckning använder ni er av resultatenheter? 

 När började ni använda er av resultatenheter? 

 Hur ser användandet av resultatenheter ut i er kommun? 

 Varför infördes resultatenheter? / Varför används resultatenheter? 

 Vad användes innan? 

 Vilka för- och nackdelar medför resultatenheter? 

 Förekommer internhandel mellan enheter? 

 Om ja, hur sätts internpriserna? 

 Skulle resultatenheter kunna användas på fler enheter enligt dig? 

 Hur stor frihet har enheterna? T.ex. får de själva välja externa leverantörer? 

 Hur hanteras över- och underskott i resultatenheterna? 

 Finns det regelverk som ni måste ta hänsyn till? Hur påverkar de er? 
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