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Förord 
 

Denna studie är ett examensarbete som genomförts under vårterminen 2019 vid 

Linköpings Universitet. Studien behandlar kommunala bolags utmaningar vid 

ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. 

 

Vi vill börja med att rikta ett tack till respondenterna från Hyresbostäder i Norrköping 

AB och Norrköpings kommun för deras deltagande, utan er tid och engagemang hade 

denna studie inte varit möjligt. Vidare vill vi även tacka vår handledare och opponenterna 

som bidragit med nya infallsvinklar gällande vår uppsats. 

 

Vi vill även tacka familj och vänner som har motiverat oss från start till mål! 

 

Fortsättningsvis vill vi önska er en trevlig läsning.  

 

Linköping 2019-05-27 

 

 

 

Romina Chanko          Marsel El-Bazi 

 

 

________________________   ________________________                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

Sammanfattning 
 

Titel: Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål-En 

fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB 

 

Författare: Romina Chanko och Marsel El-Bazi 

 

Handledare: Robert Jonsson 

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, kommunala bolag, Hyresbostäder, utmaningar, hållbarhet 

 

Bakgrund: Hållbarhetsaspekterna har blivit allt mer omdiskuterade i dagens samhälle. 

Därför är det viktigt för företag att visa sitt engagemang i dessa frågor. Användningen av 

ekonomistyrning möjliggör att verksamheter mer framgångsrikt uppnår hållbara mål. 

Tidigare studier har däremot visat att det finns en brist på mätsystem och praktiska 

exempel av verksamheters användning av ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.  

 

Syftet: Syftet med studien är att öka förståelse för hur ekonomistyrning används för att 

kunna identifiera utmaningar för kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå 

hållbara mål. 

 

Metod: Denna kvalitativa studie utgår från det hermeneutistiskt tolkningsperspektiv med 

en abduktiv ansats. En fallstudie har genomförts på Hyresbostäder i Norrköping AB 

genom dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Studien visar att direktiven från Norrköpings kommun är otydliga och 

misslyckas att förklara hur, varför och vem som ska uppnå målen. En utmaning för 

Hyresbostäder är att bidra till allmännytta och agera på affärsmässig grund, vilket kan 

leda till motsägelsefulla målsättningar. Det finns även begränsade resurser och en 

intressekonflikt som leder till en obalans mellan hållbarhetsaspekterna. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

Abstract  
 

Title: Challenges in financial control to achieve sustainable goals - A case study by 

Hyresbostäder in Norrköping AB 

 

Authors: Romina Chanko and Marsel El-Bazi 

 

Supervisor: Robert Jonsson 

 

Keywords: Financial management, municipal companies, rental housing, challenges, 

sustainability 

 

Background: Sustainability aspects have become increasingly debated in today's society, 

so it is also important for companies to show their commitment to these issues. The use 

of financial management enables businesses to more successfully achieve sustainable 

goals. Previous studies have, however, shown that there is a lack of measurement systems 

and practical examples of municipal companies use of financial control to achieve 

sustainable goals.  

 

Purpose: The purpose of this study is to increase understanding of how financial control 

is used to identify challenges for municipal companies in financial control to achieve 

sustainability goals.  

 

Method: This qualitative study is based on a hermeneutical perspective with an abductive 

approach. A case study has been carried out at Hyresbostäder in Norrköping AB through 

document studies and semi-structured interviews. 

 

Conclusion: The study shows that the directives from the municipality of Norrköping are 

unclear and fail to explain how, why and who should achieve the goals. A challenge for 

Hyresbostäder is to contribute to public benefit and act on a commercial basis, which can 

lead to contradictory objectives. There is as well limited resources and a conflict of 

interest that leads to an imbalance between the sustainability aspects. 
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Kapitel 1- Inledning 

_______________________________________________________________________ 

Följande kapitel introducerar läsaren för studiens problembakgrund och problemformulering vilket 

mynnar ut till studiens syfte samt forskningsfråga. Därefter presenteras studiens forskningsbidrag, 

avgränsning och en definition av hållbara mål. Kapitlet avslutas med en disposition för att 

tydliggöra studiens upplägg.  

________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Dagens ohållbara resursförbrukning i stora delar av världen ställer krav på en hållbar utveckling 

(Dagens nyheter, 2018). Mänskligheten står inför stora utmaningar då förbättrad teknologi, ökad 

befolkning och klimatförändringar gör det omöjligt att kringgå miljöfrågor (Nilson & Ovle, 2013).  

Meningen med hållbarhet enligt Blackburn (2012) är att använda resurser på ett förnuftigt sätt och 

samtidigt upprätthålla respekt för alla levande varelser. Denna modell kallas 2R och sägs ligga till 

grund för hållbarhetsarbetet utifrån ett organisationsperspektiv med fokus på långsiktighet och 

välmående för samhället. Enligt World Commision on Environment and Development (1987) 

definieras hållbarhet som följande: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(WCED, 1987, s.8) 

 

Ökade krav från omvärlden på ansvarstagande vad gäller hållbar utveckling är en utmaning som 

försvårar verksamhet och styrning för företag (Ammenberg, 2004). Det har blivit viktigare i större 

utsträckning att stoltsera och profilera sig som hållbara (Svensk Handel, 2015). Företag som inte 

integrerar hållbarhetsaspekterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt tenderar att få problem när det 

gäller att möta intressenternas förväntningar (Jannesson, Hahn & Hök, 2016). De företag som arbetar 

med hållbarhetsfrågor i syfte att enbart framstå som legitima riskerar att få kritik vid granskning. För 

att det ska anses vara uppriktigt ska företag inneha någon slags identifikation och mätningssystem 

som gör det enklare att följa upp och utvärdera hållbarhetsredovisning (Epstein & Buhovac, 2014). 

Med direktiv från Europa Unionen (EU) ska större företag från verksamhetsåret 2017 

hållbarhetsrapportera (Svensk Handel, 2016). Lagändringen i årsredovisningen (2016:947) avser 

företag som uppfyller mer än ett gränsvärden under det två senaste räkenskapsåren vilka är:  
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➢ minst 250 anställda,  

➢ att balansomslutningen överskrider 175 miljoner kronor samt  

➢ en nettoomsättning på 350 miljoner kronor.  

 

För att FN:s 17 globala miljömål ska uppnås måste alla aktörer vara delaktiga och ta sitt ansvar. I mål 

12 vid namn hållbar konsumtion och produktion framgår det att hänsyn till hållbarhetsaspekter kan 

ge sociala-, ekonomiska- och ekologiska fördelar. De fördelarna är konkurrenskraftighet, 

näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och därmed en 

minskad fattigdom. Delmål 12.6 påstår att företag ska uppmuntras att implementera hållbara metoder 

samt integrera hållbarhetsinformation i sin rapportering (Regeringskansliet, 2015). Merchant och Van 

der Stede (2007) betonar att genom ekonomistyrning kan företag mer framgångsrikt uppnå hållbara 

mål. Ekonomistyrning skapar förutsättningar som kan hindra motgångar och minimera 

intressekonflikter mellan medarbetarna (Merchant & Van der Stede, 2007). Vidare kan 

ekonomistyrningen även identifiera potentiella möjligheter och risker som verksamheten står inför 

(Adams & McNicholas, 2007; Gond, Grubnic, Herzig & Moon, 2012). Gond et al. (2012) menar att 

en korrekt tillämpning av ekonomistyrning kan styra arbetet mot hållbarhet. Riccaboni och Leone 

(2010) betonar att en verksamhet bör integrera formell- och icke formell styrning för att framgångsrikt 

uppnå hållbara mål. 

 

En ökad befolkning (Nilson & Ovle, 2013) sätter ett högt tryck på bostadsmarknaden där allt fler 

människor söker boende. Norrköpings kommun äger 960 fastigheter av de 29800 totala i Norrköping 

(SCB, 2018) och just nu råder det låg vakansgrad i kommunen (Norrköping, 2018a). För att hantera 

den ökade befolkningen i Norrköping behöver kommunen bygga 1000 nya boenden årligen till 2025. 

Enligt översiktsplanen för Norrköping ska framtida bostäder utvecklas på ett långsiktigt och hållbart 

sätt (Norrköping, 2018a). För att uppnå en hållbar utveckling ska det finnas en balans mellan de tre 

hållbarhetsaspekterna vilka är social, ekonomisk och ekologisk (Hedenus, Persson & Sprei, 2018). 

Kommunala bostadsbolag har ett ansvar att bidra med allmännytta och samtidigt agera på 

affärsmässig grund vilket kan skapa motsägelsefulla målsättningar samt utmaningar vid 

ekonomistyrning (Kickert, 2001; Thomasson, 2009). Det är således intressant att Syftet med studien 

är att öka förståelse för hur ekonomistyrning används för att kunna identifiera utmaningar för 

kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. 
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1.2 Problemformulering 

 

För att bemöta den ökade befolkningen bör Norrköpings kommun tillsätta bostäder för att främja 

bostadsförsörjningen (Norrköping, 2018a). Ett verktyg för att styra verksamheter att uppnå sina 

målsättningar är genom ekonomistyrning (Picard & Reis, 2002). För att använda och utveckla ett 

ekonomistyrningssystem krävs en ökad förståelse av verksamhetens styrningsarbete (Picard & Reis, 

2002). Skillnaden mellan kommunala och privata bostadsbolag är att det kommunala bostadsbolaget 

ska agera på affärsmässig grund och samtidigt skapa allmännytta för samhället (Thomasson, 2009). 

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska kommunala bostadsbolag 

verka i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga principer. I ABL (2005:551) är syftet med bolaget att 

generera vinst till aktieägarna. Om bolaget har ett annat syfte än att generera vinst ska det framgå i 

bolagsordningen (2005:55). Enligt SABO är “allmännyttans uppgift att bygga och förvalta 

hyresbostäder för alla står fast, men förändringar i omvärlden ställer allmännyttan inför stora 

utmaningar. Idag handlar det framför allt om bristen på bostäder, segregationen, behovet av 

bostäder för äldre, bostadsöverskottet i kommuner med minskande befolkning samt konsekvenser av 

klimatförändringar” (SABO, 2017, s,10). Enligt Thomasson (2009) och Svekom (2001) finns det 

utmaningar med att kombinera styrtekniker från kommunal- och privata sektorn. Detta menar 

Thomasson (2009) och Kickert (2001) kan skapa motsägelsefulla målsättningar samt utmaningar vid 

styrning för att uppnå uppsatta mål. 

 

Enligt Sharma och Gadenne (2011) har användningen av ekonomistyrning visat sig vara en utmaning 

inom kommunala bolag. Detta beror på att det kan vara problematiskt att förstå och mäta hur 

kommunala verksamheter fungerar då det finns flera mål av kvalitativa slag (Christensen, 2005). 

Ekonomistyrning främjas av tydliga och genomförbara direktiv (Kaplan & Norton, 1996) men inom 

kommunala bolag kan direktiven vara bristfälliga och otydliga (Erlingsson, Fogelgren, Olsson, 

Thomasson & Öhrvall, 2016). Enligt Erlingsson et al., (2016) har studier påvisat att det finns 

utmaningar vid måluppfyllelse eftersom direktiven från kommun inte är tillräckligt konkretiserade 

för implementering i bolagets målsättningar. Likt Kaplan och Norton (1996) menar Erlingsson et al., 

(2016) att bristerna kan minimeras genom en tydlig ekonomistyrning, syfte och målsättning vilket i 

sin tur kan främja uppföljning och utvärdering vid måluppfyllelse. Alvesson och Svensson (2008) 

hävdar att om direktiven inte är tillräckligt tydlig kommer måluppfyllelse bli lidande. För att på bästa 

sätt implementera direktiv ska hela verksamheten vara införstådda genom hela styrprocessen 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). Det finns utmaningar för en kommunkoncern som består av flera 

verksamhetsområden att styra och uppnå gemensamma mål. Detta eftersom varje enhet styrs utifrån 
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egna normer, värderingar och arbetsprocesser (Brorström, Haglund, Solli & Westerback, 2014) vilket 

kan hämma verksamheter att styra mot hållbara mål eftersom hållbarhetsarbetet främjas av 

samhörighet och samarbete (Heinrup & Schultz, 2017). 

 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) hävdar att det är en stor skillnad mellan ekonomistyrning i teori 

och praktik samt att det finns för lite dokumenterat om företags faktiska agerande. Harrison och 

Freeman (1999) påstår likt Ax, Johansson och Kullvén (2009) att trots befintliga teorier är det svårt 

att anta vilket mätsystem som ska användas på grund av kritiska problem såsom tillförlitlighet och 

relevans. Liknande aspekter tas upp av Geng, Fu, Sarkis och Xue (2012) som menar att en av de 

kritiska frågorna är hur prestationen i ett mätsystem uppskattas eftersom det saknas prestationsmått 

för beslutsfattare. Enligt Geng et al. (2012) kommer detta att vara ett befintligt problem eftersom 

företag arbetar med hållbarhet på olika sätt, vilket gör att det blir komplicerat att applicera ett 

universellt mått. En förklaring till att det saknas mätsystem kan vara att hållbar utveckling är ett 

relativt nytt område i akademisk forskning (Crane, McWilliams, Matten, Moon & Siegel, 2009). 

Dessutom är hållbarhet svårare att mäta (Kullvén, 2015) särskilt den sociala aspekten i jämförelse 

med finansiella mätetal såsom ekonomiska aspekten (Aggarwal, 2011) vilket kan resultera i obalans 

mellan hållbarhetsaspekterna och skapa utmaningar med att nå hållbara mål (Hedenus, Persson & 

Sprei, 2018). Likt Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar Arjaliès och Mundy (2013) att det finns 

begränsad forskning inom ekonomistyrning i relation till hållbar utveckling.  

 

Stor del av tidigare studier är genomförd på större företag (Burke & Jarret, 2004) och privat sektor 

(Sciulli, 2011). Aktualiteten för hållbarhet har fått ökad betydelse därför är det viktigt för 

verksamheter att implementera hållbarhet i sin styrning (Arjaliès & Mundy, 2013). Denna studie 

kommer differentiera sig från tidigare studier då den fokuserar på en svensk kontext och på ett 

kommunalt bostadsbolag för att uppnå hållbara mål. Ett kommunalt bostadsbolag, i detta fall som 

studiens fallföretag har Hyresbostäder ett samhällsansvar och uppgifter att skapa “[…] hållbara samt 

prisvärda bostäder för alla […]” (Hyresbostäder, a, u.å.). Som kommunalt bolag har Hyresbostäder 

ett samhällsansvar att skapa prisvärda samt hållbara bostäder för alla och samtidigt agera under 

affärsmässiga principer som avser att generera vinst. Problemformuleringen har visat att det är ett 

samhällsaktuellt ämne med begränsad information som denna studie avser att uppmärksamma. Målet 

med denna studie är att besvara studiens syfte och forskningsfråga för att fylla den teoretiska 

kunskapslucka som problemformuleringen upplyser om. 
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1.3 Syfte och forskningsfråga  

 

Syftet med studien är att öka förståelse för hur ekonomistyrning används för att kunna identifiera 

utmaningar för kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. Syftet med studien 

har mynnat ut i följande forskningsfråga: 

 

➢ Vilka utmaningar finns vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål i kommunala bolag? 

 

1.4 Forskningsbidrag  

 

Vid den litteraturgenomgång som genomfördes av uppsatsskrivarna upptäcktes en kunskapslucka. 

Hållbara mål i anslutning till ekonomistyrning har studerats inom verksamheter men då inom andra 

kontexter än vad denna studie avser. Tidigare studier har belyst den privata sektorn och visat att det 

finns begränsad forskning inom kommunala bolag. Denna studie differentierar sig från tidigare 

studier då den ämnar undersöka kommunala fastighetsbolag inom svensk kontext. Detta 

forskningsområde är intressant att studera då ekonomistyrningen i kommunala bolag tar hänsyn till 

både allmännytta och affärsmässighet. Syftet med studien är att öka förståelse för hur 

ekonomistyrning används för att kunna identifiera utmaningar för kommunala bolag vid 

ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Denna studie avgränsas inom ramen för det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping 

AB med avsikt att genomföra en fallstudie. Studien fokuserar på kommunala bostadsbolag eftersom 

det kan vara problematiskt att klara av allmännyttans krav och samtidigt agera på affärsmässiga 

grunder. Studien fokuserar på den taktiska nivån men strategisk- och operativ nivå har även upplysts 

för att skapa ett sammanhang och helhetsförståelse för forskningsämnet. För att förstå och synliggöra 

Hyresbostäders utmaningar har även dess genomförande och användandet av ekonomistyrning belyst 

med avsikt att skapa ett sammanhang för studiens innehåll. Studiens avsikt är inte att besvara om 

hållbara mål uppnås utan att öka förståelse och identifiera utmaningar för kommunala bolag vid 

ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.  
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1.6 Hållbara mål- En definition  

 

För att förtydliga vad studien avser med hållbara mål kommer det att definieras i följande avsnitt. 

Agenda 2030 är en handlingsplan framställd av FN vilket ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 

innefattar 17 globala mål som alla länder ska arbeta mot. Dessa mål är i sin tur baserade och 

balanserade mellan de tre hållbarhetsaspekterna vilka är social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet 

(Regeringskansliet, 2019). Norrköpings kommun har implementerat de globala målen i sina 

styrdokument och deltar i dagslägen i ett projekt vid namn Glokal för att uppnå hållbar utveckling 

(Norrköping, b, 2019). För att uppnå hållbar utveckling bör det uppstå balans mellan de tre 

hållbarhetsaspekterna (se figur 5). 

 

Moderbolaget Norrköpings rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra 

dotterbolagen (Norrköping, y, u.å.). För att uppnå Agenda 2030 krävs samarbete mellan landsting, 

regioner och kommuner inklusive kommunägda bolag (Regeringskansliet, f, u.å.). Ovanstående 

information syftar till att hållbara målen genomsyras av Agenda 2030 vilket i sin tur baseras på 

sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsaspekterna.  

 

1.7 Uppsatsens disposition 

 

➢ Kapitel 1- Inledning  

Kapitlet presenterar studiens problembakgrund samt problemformulering vilket mynnat ut i studiens 

syfte och forskningsfråga. Inom kapitlet inkluderas även studiens forskningsbidrag, avgränsning samt 

en definition om vad som avses med hållbara mål i denna studie. 

 

➢ Kapitel 2-Metod 

Avsnittet beskriver studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt beskriver tillvägagångssättet 

och genomförandet. I vetenskapliga metoden diskuteras, forskningsansats, forskningsstrategi, 

forskningsdesign, tolkningsperspektiv och god forskningssed. Därefter förklaras val av teori samt val 

av empiri. Innan sammanfattning av analysen diskuteras metodkritik. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning i både en figur samt text.  

 

➢ Kapitel 3-Teoretisk Referensram 

Avsnittet tydliggör ekonomistyrning som begrepp, utmaningar vid olika styrmedel samt utmaningar 

vid hållbarhetsarbete. Relevanta teorier inom ramen för ekonomistyrning, olika styrmedel och 
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hållbarhetsarbete har valts ut och redogjorts. Syftet med den teoretiska referensramen är att tydliggöra 

användbara teorier för att kunna besvara studiens forskningsfrågor.  

 

➢ Kapitel 4-Empirisk Referensram 

Följande kapitel presenterar material från insamlade dokumentstudier samt intervjuer med 

representanter från Norrköpings kommun och Hyresbostäder.  

 

➢ Kapitel 5-Analys 

Avsnittet kopplar samman det empiriska underlaget för att analyseras med hjälp av teorin. Analysen 

är uppdelad efter de kapitel som den teoretiska- och empiriska referensramen utgår ifrån med avsikt 

att skapa en röd tråd genom uppsatsen.  

 

➢ Kapitel 6-Slutsats  

Avslutningsvis presenteras studiens slutsats baserat på den gjorda analysen med avsikt att besvara 

forskningsfråga. Avsnittet avslutas med att redogöra studien självkritik och förslag till fortsatt 

forskning. 
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Kapitel 2- Vetenskapliga metoder 

_______________________________________________________________________ 

Följande kapitel presenterar vilken typ av studie och metod som uppsatsskrivarna kommer att 

använda. I detta kapitel kommer val av metod och litteratur att presentera hur teoretiskt och empiriskt 

material har samlats in samt vilka kriterier, kvaliteter och etiska aspekter som tas i beaktande. 

Kapitlet avslutas med en övergripande sammanfattning som belyser uppsatsens tillvägagångssätt. 

________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsansats 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan det vara ansenligt att betrakta förhållandet mellan teori och empiri 

utifrån en forskningsansats. Detta eftersom den abduktiva ansatsen har en stor inverkan på 

förhållandet och relationen mellan teori och empiri (ibid). En abduktiv metod minimerar risken för 

kunskapsluckor genom studien då det möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt vilket avser att successivt 

öka förståelse mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet (Bryman & Bell, 

2017; Alvesson & Sköldberg, 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) hävdar att det är vanligt att 

använda den abduktiva ansatsen vid forskningsstudier som fokuserar på ett enskilt fall. Vid en 

abduktiv ansats är forskaren inte låst i sitt arbetssätt då de teoretiska och empiriska delarna kan 

justeras under studiens process, vilket inte är fallet vid en deduktiv eller induktiv ansats (ibid). Denna 

studie kommer att använda den abduktiva ansatsen eftersom studien avser att undersöka ett enskilt 

fall och arbetar parallellt mellan olika avsnitt i studien. En abduktiv ansats undersöker teorins 

gångbarhet i praktisk verklighet genom att använda befintliga teorier för att förstå empiriska data kan 

man finna nya teorier som är relevanta för studien (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

 

Den abduktiva tillvägagångssättet omfattar både deduktiv- och induktiv ansats vilket kan uppfattas 

som ett helt eget moment (Alvesson & Sköldberg, 2017). Deduktivt angreppssätt utgår från befintliga 

teorier och leder till hypoteser som sedan testas och kan användas för att förklara insamlade data från 

empirin. Induktivt tillvägagångssätt utgår från empirin och försöker finna samband för nya teorier 

(David & Sutton, 2016). Vid en abduktiv ansats riskerar forskaren att präglas av tidigare forskning 

och personliga värderingar vilket kan påverka studiens resultat (Patel & Davidson, 2011). Alvesson 

och Sköldberg (2017) menar att den abduktiva ansatsen inte låser sig till förutbestämda teorier utan 

har ett förutsättningslöst arbetssätt. För att säkerställa en giltig slutsats har uppsatsskrivarna ett 

objektivt ställningstagande genom hela studien. 

 



 
 
 

 
 

9 

2.2 Forskningsstrategi 

 

Den kvalitativa forskningsmetodiken fokuserar på att öka förståelsen kring ett relativt outforskat 

ämne och ge kunskap om de kvaliteter som forskningsfrågan karaktäriseras av (Bryman & Bell, 2017; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; Justesen & Mik-Meyer, 2011). För denna studie är det inte 

relevant att ange frekvenser eller mäta företeelser, vilket den kvantitativa forskningsstrategin avser 

att göra (Bryman & Bell, 2017). Det är istället intressant att använda en kvalitativ metod för att 

uppfylla studiens syfte och forskningsfråga vilket avser att öka förståelse för hur ekonomistyrning 

används för att kunna identifiera utmaningar för kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå 

hållbara mål (Bryman & Bell, 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Patel och Davidsson (1994, 

s,99) har den kvalitativa studien som ambition att “[...] försöka förstå och analysera helheten”. Likt 

Patel och Davidsson (2011) menar Dubois och Gadde (2002) att ett kvalitativt tillvägagångssätt bidrar 

till ökad förståelse för icke kända företeelser och ämnen.  

 

Frånsett att den kvalitativa forskningsstrategin står i linje med studiens syfte som avser att öka 

förståelse och identifiera är den även kompatibel i förhållande till studiens forskningsdesign, 

tolkningsperspektiv och intervjuform. Studiens intervjuform är av semistrukturerad karaktär som 

avser att ge utrymme för följdfrågor där respondenten kan göra egna tolkningar och värderingar 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa metoden är därmed 

lämplig då studien även ämnar genomföra semistrukturerade intervjuer för att komma närmare och 

förstå hur respondenterna tolkar sin sociala verklighet (Starrin & Svensson, 1994). Då denna studie 

dessutom utgår från det hermeneutiska tolkningsperspektivet är det relevant att använda den 

kvalitativa metoden för att frambringa det djup och insikt som denna studie ämnar tillföra (Starrin & 

Svensson, 1994). Den kvalitativa forskningsstrategin går hand i hand med fallstudie som 

forskningsdesignen då den kvalitativa metoden avser att öka förståelse (Patel & Davidsson, 2011; 

Dubois & Gadde, 2002) och fallstudien ämnar djupdjupstudera inom forskningsfältet (Dyer, Godfrey, 

Jensen, & Bryce, 2015). Den kvalitativa forskningsdesignen är förenlig med studiens syfte samt 

resterande metodval genom denna studie.  
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2.3 Forskningsdesign 

 

Det är viktigt att separera forskningsstrategi och forskningsdesign då strategin är mer generaliserbar 

medan design utgör strukturen för studiens innehåll (Bryman, 2015). Enligt Yin (2007) styr studiens 

syfte och forskningsfrågan vilken forskningsdesign som bör användas. Bryman (2015) hävdar att en 

fallstudie har som avsikt att öka förståelse genom att djupstudera ett fall. Likt Bryman (2015) menar 

Dyer, Godfrey, Jensen och Bryce (2015) att en fallstudie beskrivs som en intensiv studie där ett fall 

granskas i detalj. Studiens syfte är att öka förståelse för hur ekonomistyrning används för att kunna 

identifiera utmaningar för kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. För att 

förstå dem utmaningar som finns vid ekonomistyrning är det vitalt med helhetsförståelse för hur det 

kommunala bolaget även använder ekonomistyrning. Studiens syfte ligger i linje med fallstudie som 

val av forskningsdesign då den avser att öka förståelse för att kunna identifiera utmaningar (Bryman, 

2015). Yin (2007) menar att en fallstudie granskar företeelser i sin verkliga miljö, vilket är relevant i 

denna studie för att förstå sambandet mellan den teoretiska och empiriska kontexten.  

 

Fallstudiens representativitet har kritiserats då undersökningar kan komma ifrån det studien avser att 

undersöka. För att uppnå representativitet ska undersökningarna studera det studien avser (Yin, 

2007). För att säkerställa att studien besvarar forskningsfrågan har uppsatsskrivarna vid varje 

sammanfattning utgått ifrån att besvara forskningsfrågan med det befintliga materialet från kapitlet. 

Vid utformning av frågeschema har det dessutom tagits hänsyn till den teoretiska referensramen 

vilket har utgått från studiens forskningsfråga. För att uppfylla studiens syfte samt forskningsfråga 

besvaras har val av metod och val av teori utsetts från det som är mest lämpligt i förhållande till 

studiens syfte. Ytterligare anses det enligt Yin (2007) att en fallstudie inte enbart utgörs av ett urval. 

Då Norrköpings kommun har en omfattande kommunkoncern och äger Hyresbostäder är det 

intressant att inkludera hela styrprocessen. Då Hyresbostäder får direktiv från Norrköpings kommun 

kommer Norrköpings kommun att tas i beaktande vid denna studie för att förstå helheten. 
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2.4 Tolkningsperspektiv 

 

Med avsikt att besvara studiens syfte är hermeneutik ett lämpligt tolkningsperspektiv att använda för 

att få tillgång till information från tidigare forskare och intervjupersonernas egna uppfattning av den 

sociala verkligheten. Då denna studie ämnar ge utrymme för respondenterna att själva tolka och 

resonera sina svar är det relevant att utgå från det hermeneutistiska perspektivet. Studien utgår från 

att förstå människors handlingar och beteende med avsikt att besvara studiens forskningsfråga 

(Bryman, 2015). 

 

Hermeneutik ämnar analysera en text med avsikt att därefter förmedla upphovsmannens syfte med 

texten. För att uppfylla hermeneutikens syfte som tolkningsperspektiv ska helheten studeras och inte 

enbart en del av texten eller teorin. Genom att studera helheten och specifika delar möjliggörs 

förståelse samt tolkningar vilket är väsentligt inom hermeneutiken (Westlund, 2009). Enligt Westlund 

(2009) ska hermeneutik efterlikna en spiral som gräver sig djupare i förståelse. Andersson (2014) 

menar att hermeneutik inte handlar om att förklara utan att förstå forskningsfältet. Hermeneutiken är 

kompatibel till studiens syfte som avser att öka förståelse för hur ekonomistyrning används för att 

kunna identifiera utmaningar för kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. 

Hänsyn har tagits till både delar och helheten av den offentliga verksamhetens arbetsprocesser med 

avsikt att förklara, tolka och förmedla forskningsämnet baserad på nyckelpersoners uppfattning av 

den sociala verkligheten.  

 

Enligt Westlund (2009) är det viktigt att förtydliga forskarnas förkunskap inom området för att läsaren 

ska få insyn i hur forskarna har förhållit sig till forskningsfrågan och syftet. Fortsättningsvis handlar 

det om att reflektera kring den förförståelse som forskarna besitter. Författarnas förkunskap inom 

kommunala bolag är begränsad då uppsatsskrivarna inte tidigare har studerat den typ av verksamhet. 

Detta gör att uppsatsförfattare är mer mottagliga för information från respondenternas infallsvinklar.  

 

2.5 God forskningssed  

 

För att uppfylla god forskningssed i denna studie kommer hänsyn till kvalitetskriterier och etiska 

kriterier att tydliggörs i följande avsnitt. Kvalitetskriterierna utgår ifrån Gubas och Lincolns (1985; i 

Bryman, 2015) kriterier medan de etiska kriteriernas utgångspunkt är Vetenskapsrådet vilket är en 

svensk myndighet som avser att öka förståelse för forskningens samhällsnytta (Vetenskapsrådet, 

2019).  
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2.5.1 Kvalitetskriterier 

 

Enligt Bryman (2015) är det viktigt att utgå från kriterier vid bedömning av studiens undersökningar 

för att säkerställa att ett kvalitativt arbete följs. Gubas och Lincolns (1985; i Bryman, 2015) påstår att 

det finns två kriterier som är väsentliga för att uppnå kvalité i en forskningsstudie vilka är 

tillförlitlighet och äkthet. Begreppet tillförlitlighet är uppdelat i fyra ytterligare delkriterier vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Gubas och Lincolns (1985; i Bryman, 2015) 

kriterier är relevanta för denna studie då studien ämnar ge information om hur forskare och 

intervjupersoner tolkar sin sociala verklighet. Dessa kriterier har tagits i beaktande för att bidra med 

hög trovärdighet och äkthet genom hela studien. 

 

Tillförlitlighet handlar om att skapa en absolut sanning i den sociala verkligheten som forskaren avser 

att avslöja och dra slutsatser som bygger på god forskningssed. För att säkerställa trovärdighet har 

intervjufrågorna varit öppna för att inte styra svaren och respondenterna har även fått erbjudande att 

ta del av transkriberad information för att säkerställa korrekt tolkning, vilket även kallas 

respondentvalidering. Enligt Gubas och Lincolns (1985; i Bryman, 2015) innebär överförbarhet 

huruvida resultatet går att genomföra ut olika tidsperspektiv i en annan eller samma kontext. Geertz 

(1973; i Bryman & Bell, 2017) menar att överförbarhet handlar om att bidra med en tät beskrivning 

av verkligheten för att tillgodose läsaren med material som gör det möjligt att bedöma studiens 

giltighet. I studien kommer täta beskrivningar att redogöras för att tillgodose läsaren med material för 

att bedöma studiens giltighet. Under intervjuerna har respondenterna fått möjlighet att djupgående 

och utförligt beskriva sin uppfattning av verkligheten, vilket har bidragit med empiriskt material för 

att besvara studiens syfte och frågeställning. Pålitlighet handlar om att forskarna ska inneha ett kritiskt 

förhållningssätt för att bedöma tillförlitlighet vid ett undersökningstillfälle. Detta kan säkerställas 

genom tydliga samt fullständiga redogörelser av studiens processer genom att information presenteras 

och görs tillgänglig för andra. Sistnämnda kriteriet är konfirmera som innefattar att studiens avsikt 

genomförs i god tro (Bryman, 2015). Denna studie anses vara i linje med god tro med avsikt att 

återspegla en bild av verkligheten utan dold agenda genom att inneha ett neutralt tillvägagångssätt 

och objektivt förhållningssätt (Bryman & Bell, 2017). Under litteratur och empirisk genomgång 

kommer det framgå att intervjuer och teorier inte påverkas av subjektiva värderingar. 

 

Det andra kriteriet vid namnäkthet handlar om att undersökningen ger en rättvis bild av verkligheten 

och att studien besvarar ändamålet. För att uppnå kriteriet äkthet har författarna varit objektiva genom 

hela studien för att påvisa och ge en rättvis bild av den sociala verkligheten. Alvesson och Sköldberg 
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(2017) betonar att det är väsentligt att utgå från kvalitativa kriterier för att uppfylla studiens syfte. 

Denna studie kommer genomföras i linje med Gubas och Lincolns (1985; i Bryman, 2015) 

kvalitetskriterier för att säkerställa en rättvis bild av verkligheten.  

 

2.5.2 Etiska kriterier 

 

För att säkerställa god forskningssed har denna studie genomförts i enlighet med de etiska kriterierna 

vid namn av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. God forskningssed är 

viktigt för att säkerställa individens integritet samt risker under studiens gång. För att uppfylla 

informationskravet blir respondenten informerad om deras deltagandet i förhållande till studien och 

att detta sker på fri vilja. I enlighet med samtyckeskravet får respondenterna själva avgöra om de vill 

delta i en intervju samt vad de kan besvara i förhållande till studiens ändamål och om de vill besvara 

frågorna. För att respondenterna ska känna sig bekväma med att besvara frågeschemat har det på 

förhand skickats ut till samtliga respondenter. Frågeschemat har dessutom anpassats efter 

respondentens befattning för att få ett bättre flyt vid intervjuerna. I förhållande till 

konfidentialitetskravet i denna studie kommer uppsatsskrivarna vara måna om tystnadsplikt som 

omfattar etiskt känsliga frågor samt att informationen kommer behandlas konfidentiellt. Det 

sistnämnda är nyttjandekravet som menar att insamlad information enbart får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Liknande är Mertons Cudos-krav som menar att det finns 

fyra kriterier att ta hänsyn till vid god forskningssed. Cudos-kraven innefattar att samhället har rätt 

att ta del av forskningsresultatet, enbart nödvändiga personuppgifter från respondenten skall 

efterfrågas, ingen dold agenda bakom studien och att bibehålla ett kritiskt tillvägagångssätt 

(Vetenskapsrådet, 2017). Denna studie kommer genomföras i enlighet med vetenskapsrådets 

rekommendationer för att säkerställa en god forskningssed.   

 

I samband med GDPR lagstiftningen har uppsatsskrivarna fått nya regler att förhålla sig  till för att 

skydda respondenternas personuppgifter. Linköpings Universitet presenterar ett antal riktlinjer som 

uppsatsförfattare bör förhålla sig till för att på bästa sätt hantera personuppgifter. Enbart nödvändig 

information kommer att presenteras och transkribering av intervjuer sker i ett särskilt system som 

enbart uppsatsskrivarna har tillgång till och där åtkomst nekas efter studiens slut. Detta sker med 

avsikt för att säkerställa respondentens integritet. Studien har uppfyllt de fyra olika kriterierna genom 

att informera respondenten om studiens syfte och att fråga om samtycke vid medverkan. Vidare 

kommer etisk känslig information att behandlas konfidentiellt och insamlad information kommer 

enbart användas i forskningssyfte. 
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2.6 Val av teori 

 

Vid litteraturgenomgången ville uppsatsskrivarna få en överblick över det aktuella- samt historia läget 

inom hållbarhet, ekonomistyrning och kommunal sektor. Syftet med en litteraturgenomgång är att 

skapa trovärdighet genom att redovisa den kunskap som forskarna besitter (Bryman & Bell, 2017). 

För att skapa uppfattning om forskningsfältet har uppsatsskrivarna främst använt Unisearch från 

Linköpings universitet, Google scholar och även litteratur från biblioteket. Sökningarna har baserats 

på begrepp såsom hållbarhet, ekonomistyrning, kommunal styrning, utmaningar samt kommunala 

bolag på. Dessa sökparametrar användes i olika kombinationer på både svenska och engelska. Enligt 

Bryman och Bell (2017) ska det finnas sökparametrar för att uppnå en mer lyckad 

litteraturgenomgång. 

 

Vid insamling och inläsning av litteraturen framgår det att studierna i större utsträckning fokuserar 

på privat kontext och att det finns begränsad information inom kommunal kontext, detta särskilt inom 

kommunala bostadsbolag som denna studie avser att fokusera på. Vid litteratursökningar justerades 

träffarna inom ramen för företagsekonomi men även årtal för att få en överblick över det aktuella- 

samt historia läget. Studiens huvudfråga är omfattande vilket resulterade i att sökningar fick tusentals 

träffar men genom att göra en avancerad sökning reducerades träffarna till hundratals. Vid val av 

relevanta artiklar iakttogs inledningen och sammanfattningen med avsikt att få en översyn över 

innehållet. Om artikeln var relevant för studiens syfte valdes samtliga delar ut. Följde 

rekommendationer från Linköpings universitet där vi ombads att tillägga handbok och reviews i 

sökorden för att få tillgång till flera studier inom forskningsfältet. Linköpings universitet har även ett 

brett utbud av litteratur inom kategorierna företagsekonomi, hållbarhet, kommunal styrning, 

utmaningar samt kommunala bolag vilket har bidragit med en bred överblick samt relevant 

information för denna studie vad gäller det aktuella och historiska tillståndet. Alla källor har granskats 

kritiskt även i enstaka fall har källor av mindre akademisk karaktär används på grund av begränsade 

studier inom styrning i kommunala bolag (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vid tillfällen då mindre 

akademiska studier används har hänsyn tagits till trovärdighet. Studiens eftersträvan har alltid varit 

att använda primärkällor i den mån de har varit möjliga att hitta, för att minimera risk för 

feltolkningar.  

 

Vid val av teorier har relevanta studier inom forskningsfältet bevarats och sedan mer ingående 

studerats för att ge en korrekt återgivning av innehållet. Detta för att förbereda en välgrundad teoretisk 

referensram med relevant data för att i senare skede analysera förhållandet mellan teorin och empirin. 
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Teoriavsnittet har för enkelhetens skull delats upp efter dess innehåll inom ramarna för 

ekonomistyrning som begrepp, utmaningar vid olika styrmedel och utmaningar vid hållbarhetsarbete. 

I samtliga teoriavsnitt har utmaningar inkluderats då det ligger i linje med studiens syfte. Det är dessa 

huvudområden som denna studie fokuserar på för att uppfylla studiens syfte och forskningsfråga.  

 

2.7 Val av empiri 

 

I följande sekvens tydliggörs val av fallföretag, respondenter, intervjuutformning samt 

dokumentstudie med avsikt att förtydliga studiens tillvägagångssätt vid val av empiri.  

 

2.7.1 Val av fallföretag 

 

Då studiens avsikt är att studera kommunala bolags utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå 

hållbara mål är det relevant att studera ett bolag som arbetar med hållbarhet. Norrköpings kommun 

har antagit Agenda 2030 genom att tillhöra projektet Glokal Sverige som handlar om att arbeta med 

globala mål för att uppnå hållbar utveckling i kommuner samt regioner i Sverige (Norrköping, b, 

2019). Inom Norrköpings kommunkoncern togs det hänsyn till årsredovisningslagens gränsvärden då 

verksamheter som enbart uppfyller minst två gränsvärden av tre (se 1.1) behöver 

hållbarhetsrapportera. Hyresbostäder är ett intressant fallföretag då de har ett ansvar att bidrag med 

allmännytta och samtidigt agera på affärsmässig grund (Thomasson, 2009). Norrköpings kommun 

utfärdar en hållbarhetsrapport för hela koncernen men för att säkerställa att det valda bolaget har ett 

visst hållbarhetsarbete togs det hänsyn till årsredovisningslagens gränsvärden. Inom Norrköpings 

kommunkoncern är Hyresbostäder en av de två verksamheter som uppfyller gränsvärden och bör 

hållbarhetsrapportera (Norrköping, e, 2018). Hyresbostäder utgör ett tydligt fallföretag inom 

hållbarhet eftersom deras viktigaste uppgift är att “[…] bygga och tillhandahålla hållbara och 

prisvärda bostäder för alla […]”. (Hyresbostäder, a, u.å.). I och med att det råder en låg vakansgrad 

i Norrköpings kommun (Norrköping, a, 2018) gör Hyresbostäder till ett intressant och relevant 

fallföretag. Hyresbostäder är det valda fallföretaget för denna studie och för att skapa en helhet för 

studien har även Norrköpings kommun belysts då de äger 100 procent av Hyresbostäder (Norrköping, 

y, u.å.).  
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2.7.2 Val av respondenter 

 

Denna studie har tillämpat icke-sannolikhetsurval där ett urval utgörs av de som är mest lämpade att 

besvara intervjuguiden. Det finns tre slag av icke-sannolikhetsurval vilka är bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och kvoturval (Bryman, 2015). I denna studie har det skickats ut en intervjuförfrågan 

via mail och genom telefonsamtal till Hyresbostäder och Norrköpings kommun där uppsatskrivarna 

frågar om att få komma i kontakt med personer som är relevanta för denna studie (se exempelvis 

bilaga 2). Detta kan efterlikna snöbollsurvalet där uppsatsskrivarna tar kontakt med personer från 

företaget som sedan kopplar oss vidare till andra som är adekvata för att uppfylla studiens syfte 

(Bryman, 2008).  

 

Studien har medfört en viss avgränsning vid val av respondenter, där intervjupersoner ska besitta 

kunskap och erfarenhet för att kunna besvara studiens intervjufrågor. Studiens kriterier vid val av 

respondenter är att de ska arbeta för Hyresbostäder eller Norrköpings kommun och inneha en position 

med erfarenheter som gör det möjligt att besvara studiens intervjufrågor. Eftersom Hyresbostäders 

styrning präglas av beslut från kommunen var det relevant att genomföra intervjuer med Norrköpings 

kommun för att förstå förhållandet mellan dem men även helheten av Hyresbostäders styrning.  

 

Avsikten var från början att genomföra intervjuer med en person åt gången men eftersom flera 

respondenter önskade att genomföra gruppintervju så tilläts det i denna studie. Billinger (2005) menar 

att gruppintervjuer möjliggör att respondenterna tar större utrymme vilket är väsentligt i denna studie 

då deras olika befattningar tillsammans ger djupare svar på frågorna som ställs. Wibeck (2010) påstår 

att det möjliggör diskussioner då respondenterna kan inneha olika åsikter. Empiriinsamlingen går 

även snabbare att samla in då samma information ges på ett tillfälle snarare än flera (Larsson, Lilja 

& Mannheimer, 2005). Kvale och Brinkmann (2014) anser att en nackdel med gruppintervjuer är att 

respondenten kanske inte vågar dela med sig av information med rädsla för andra deltagares reaktion.  

 

Nedanför har intervjupersonerna sammanställts för att förtydliga tid och rum vid intervjuerna (Se 

tabell 1). 
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Plats  Befattning  Intervjuns datum  Intervjuns tid i 

minuter 

Norrköpings kommun  Representant A från 

Utredning- och 

utvecklingsenheten 

2019-03-12 70 min 

Hyresbostäder  Representant B från 

ledningen 

2019-03-20 60 min 

Hyresbostäder  Representanter C1 och 

C2 från ledningen 

2019-03-22 60 min 

Norrköpings kommun Representanter D1 och 

D2 från 

koncernavdelningen 

2019-03-25 60 min 

Tabell 1- Sammanställning av respondenterna (Egentillverkad)  

 

Målet med empirin är att samla in data fram tills empirisk mättnad uppfylls. Därför har antal 

respondenter inte valts på förhand, utan vi genomför intervjuer med nyckelpersoner och styr 

empiriinsamlingen med avsikt att uppnå mättnad. Empirisk mättnad innebär att det inte längre 

tillkommer mer kunskap under empiriinsamlingen (Bryman & Bell, 2017). Informationen från 

intervjuerna har i hög utsträckning liknande resonemang gällande vilka utmaningar som finns vid 

ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål och inte skiljt sig åt nämnvärt mellan respondenterna. 

Vid tredje intervjun var det märkbart att det inte tillkom någon ny information därför drar vi slutsatsen 

att det har varit tillräckligt med fyra intervjuer.  

 

2.7.3 Utformning av intervju 

 

Syftet med intervjuer är att “[…] viss information ska utväxlas mellan parter […] “(Bryman, 2015, 

s. 202). Enligt Justesten och Mik-Meyer (2012) är det vanligt att genomföra intervjuer vid en 

kvalitativ forskningsstrategi. Det finns olika slags intervjuformer vilka är strukturerad-, 

semistrukturerad- och ostrukturerad form. Strukturerad form innebär att man har ett frågeschema som 

strikt följs medan en ostrukturerad form är motsatsen till de riktlinjer som krävs för att uppnå ett 

informellt tillvägagångssätt. En semistrukturerad intervjuform innebär att det finns ett frågeschema 
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som är generellt formulerat och där ordningsföljd varierar (Bryman, 2015). Enligt Justesen och Mik-

Meyer (2012) styrs intervjuformen av de svar som efterfrågas. För att fånga respondentens intresse 

samt skapa ett djup vid intervjuerna så är det önskvärt att låta respondenten styra riktningen under 

intervjun vilket den semistrukturerade intervjuformen tillåter (Bryman, 2002).  

 

Syftet med en semistrukturerad undersökning är att forskaren har ett formulär på förhand vilket gör 

det enklare att koppla an till forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2017). Forskarna plockar frågor efter 

respondentens styrning av intervjun med avsikt att inte komma ifrån ämnet (Bryman, 2008). Enligt 

Bryman (2015) möjliggör den semistrukturerade undersökningen en mer flexibel intervjuform då 

respondenten styr riktningen vilket skapar ett djup. Detta skapar ett brett utrymme för respondenten 

att ta initiativ vilket minimerar risken för att värdefull information går förlorad. Det är viktigt att 

frågornas ordningsföljd är naturliga och relevanta för att säkerställa ett flyt i samtalet. För att inte 

påverka respondenternas resonemang har frågeschemat formulerats med icke ledande frågor 

(Bryman, 2015). Intervjufrågorna bygger på teorierna i syfte att skapa djupare förståelse för 

utmaningarna vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. Då denna studie är baserad på en 

abduktiv forskningsansatsen är det naturligt att intervjufrågor har formulerats med inslag av studiens 

teoretiska referensram för att förstå empiriska data och möjliggöra nya relevanta teorier (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Varje frågeschema har anpassats efter respondenternas befattning för att 

möjliggöra en mer djupgående intervju. Trots olika frågescheman kan respondenternas resonemang 

kopplas samman då de diskuterade relativt liknande. 

 

Intervjuerna har genomförts via personliga möten för att möjliggöra djupare intervjuer, därför har 

telefonintervjuer uteslutits i denna studie då det finns svårigheter att djup studera via sådan dialog 

(Frey, 2004; i Bryman, 2015). Detta eftersom det är enklare för respondenten att avsluta samtalet vid 

en telefonintervju och det finns även risk för anslutningsproblem samt att samtalet blir opersonligt 

med avseende på osynligt kroppsspråk (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.7.4 Dokumentstudie 

 

Dokumentstudier som en vetenskaplig metod gör det möjligt att ta del av befintlig information som 

uttrycks i verbal kommunikation, tryckt skrift och bildform (Patel & Davidson, 2011). 

Dokumentstudie kan beaktas som en kommunikationsenhet där organisationen rapporterar viktig 

information vilket både interna och externa intressenter kan ta del av. Dokumentstudier är en 
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kostnadseffektiv metod för att få fram djupgående och stora mängder data på ett effektivt sätt 

(Guthrie, Petty, Yongvanich & Ricceri, 2004). 

 

Genom att sammanställa informationen i en dokumentanalys kan relevant data utvärderas (Bowen, 

2009). Enligt Scott (1990) kan ett dokument granskas enligt fyra följande bedömningskriterier vilka 

är autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Kriterierna kan användas vid val 

av källor för att säkerställa dokumentets pålitlighet och relevans. Denna studie har tagit hänsyn till 

dessa bedömningskriterier genom att kontrollera källans publicering och innehåll för att säkerställa. 

Detta element omfattar vetenskaplig metod som möjliggör utvärdering och analysering av empiriska 

data för att på ett adekvat sätt uppfylla studiens syfte. 

 

Dokument som har studerats från Norrköpings kommun och Hyresbostäder är styrdokumenten vilket 

tydliggörs i tabell 2 nedan. Vid undersökning av dokumenstudier togs det hänsyn till information från 

Norrköpings kommuns samt Hyresbostäders för att skapa en helhet i studiens forskningsfråga då 

Hyresbostäder får direktiv från kommunen. Efter första intervjun hos Hyresbostäder fick vi möjlighet 

att ta del av interna styrdokument såsom affärsplan och verksamhetsplan vilket även har inkluderats 

i studiens dokumentstudie.  

 

Följande tabell kommer förtydliga de dokument som studerats i denna studie här nedan:  

Dokument  Titel  

Dokument 1 Kommunala bolag (Norrköping, y, u.å.) 

Dokument 2 Så styrs de kommunala bolagen (Norrköping, r, 
u.å.)  

Dokument 3 Årsredovisning 2018 (Hyresbostäder, o, 2018) 

Dokument 4 Om oss (Hyresbostäder, b, u.å.)  

Dokument 5 Exempel på det vi gör (Hyresbostäder, c, u.å.)  

Dokument 6 Affärsplan 2030 (Hyresbostäder, u, 2018) 

Dokument 7 Verksamhetsplan 2019 (Hyresbostäder, e, 
2018) 

Dokument 8 Aktivitetsplan (Hyresbostäder, d, 2018) 
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Dokument 9 Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun 

(Norrköpings kommun, a, 2018) 

 

Dokument 10 Hållbarhetsrapport 2018 Norrköpings kommun  

(Norrköpings kommun, b, 2019) 

Dokument 11 Hållbarhetsrapport 2017 Norrköpings kommun  

(Norrköpings kommun, c, 2018) 

Dokument 12 Värdegrund (Hyresbostäder, h, u.å.) 

Dokument 13 Budgetförutsättningar 2019. (Norrköping, t, 

2018) 

Tabell 2- Översikt för dokument i dokumentstudien (Egentillverkad). 

 

2.7.5 Bearbetning och analys av datan  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) analysmetod har använts vid bearbetning och analys av data. 

Analysmodellen inkluderar tre steg vid namn sortera, reducera och argumentera. Innan sortering av 

empiriskt material har genomförts kommer transkribering av intervju att prioriteras för att upptäcka 

eventuella frågor inför kommande intervjuer (Patel & Davidson, 2011). För att underlätta 

transkriberingen har en ljudinspelning genomförts efter godkännande från respondenten. Vid 

transkribering har en ordagrann nedskrivning utförts av den enskilde respondentens berättelse, detta 

för att förhindra felciteringar och feltolkningar (Bryman, 2015). I denna studie har inte många 

citeringar använts men trots det har en noggrann transkribering utförts med avsikt att enklare jämföra 

respondenternas resonemang utan att lyssna om på inspelningarna för att klargöra vad som sagts. Vid 

transkribering av intervjuer kommer meningsuppbyggnad att anpassas till det skriftliga språket utan 

att påverka innebörden av informationen. Detta eftersom det muntliga språket inte alltid är passande 

i skriftliga formuleringar (ibid.). Efter transkribering genomförs en sortering av det empiriska 

materialet i förhållande till indelningen i frågeschemat (se exempelvis bilaga 2). Rennstam och 

Wästerfors (2015) betonar att en sortering är grunden för en bra analys (Rennstam & Wästerfors, 

2015). 

 

I enlighet med teorin av Rennstam och Wästerfors (2015) utfördes en kodning efter den struktur som 

följs i den teoretiska referensramen vilka är (3.1) ekonomistyrning som begrepp (3.2) utmaningar vid 
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olika styrmedel, (3.3) utmaningar vid hållbarhetsarbete. Teorin har legat till grund för frågeschemat 

vilket även gör det lättförståeligt för läsaren. Efter sortering har en reducering av det empiriska 

underlaget genomförts med avsikt att enbart inkludera relevant information för studien. Information 

som inte tillför något till studiens syfte utelämnades att framföras. Sistnämnda fasen vid namn 

argumentering avser att stärka analysen med insamlad material (Rennstam & Wästerfors, 2015). I 

detta stadie, vilket är analysen, kopplas teori och empiri samman med avsikt att uppfylla studiens 

syfte och forskningsfråga. Material som tillhör avsnittet ekonomistyrning har kopplats an med teori 

från samma avsnitt och likaså med samtliga avsnitt. Denna struktur har använts genom hela empirin 

och analysen med avsikt att bibehålla en röd tråd genom hela uppsatsen. 

 

2.8 Metodkritik 

 

Genom hela metoden har uppsatsförfattare i högsta mån haft ett kritiskt förhållningssätt för att påvisa 

medvetenhet och motivera kring val av metod. Den kritik som inte behandlas i ovanstående avsnitt 

kommer presenteras här men även en fördjupning av tidigare resonemang gällande metodkritik.  

 

För att vidhålla trovärdighet och relevans i empiriska data har val av respondenter utgått från att 

personerna besitter adekvat erfarenhet och information inom fallföretaget som denna studie ämnar 

studera. Samtliga respondenterna från Hyresbostäder har en befattning inom ledningsgruppen, vilket 

i efterhand kan verka ensidigt. Detta hade kunnat motverkas genom att intervjua flera respondenter 

inom olika nivåer i företaget. Men eftersom studien berör ekonomistyrning, hållbarhet, 

verksamhetsstyrning och målstyrning är det inte vem som helst inom företaget som kan besvara våra 

frågor. Vi kontaktade kundtjänsten via telefon samt mail där vi vart vidarebefordrade till andra 

relevanta profiler för studien. Samtliga respondenter från Hyresbostäder sitter i ledningen vilket kan 

motiveras av att ledningen besitter större kännedom och kunskap inom verksamhetsstyrning än någon 

annan i verksamheten.   

 

De genomförda intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket har fördelar samt nackdelar.  

Alvesson (2003) och Wengraf (2006) menar att semistrukturerade intervjuer kan vara tidskrävande i 

jämförelse med andra intervjustrukturer. Det finns svårigheter med att på förhand veta vad 

respondenter kommer resonera kring vilket kan ta mer tid än förväntat. Förberedelserna vid en 

semistrukturerad intervju är även tidskrävande (Wengraf, 2006). I vårt fall tog förberedelserna mer 

tid än förväntat eftersom det formerades olika frågescheman för varje intervjutillfälle för att 

säkerställa ett flyt i samtalet och att frågorna är relevanta med avseende på respondenternas 
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befattning. Ibland krävdes det mer tid för respondenterna att besvara någon fråga vilket 

uppsatsskrivarna på förhand var förberedda för då markeringar hade gjorts på de väsentligaste 

frågorna. Vi fick även möjlighet att kontakta samtliga respondenter efter intervjuerna om vi behövde 

något förtydligande.  

 

Wengraf (2006) hävdar även att semistrukturerade intervjuer har en risk att komma ifrån ämnet då 

respondenterna själva har en möjlighet att styra samtalet. Det är samtidigt respondentens styrning av 

intervjun som möjliggör mer djupgående information än exempelvis vid en strukturerad intervju 

(Wengraf, 2006). Vid ett tillfälle i denna studie har detta märkts av särskilt då det blev ett stort fokus 

på hållbarhet och mindre på styrningsarbetet. Om insamlad empirisk information inte fyllde någon 

funktion i denna studie har det valts att uteslutas. För att förhindra risken av bortkastad information 

har frågeschemat skickats till samtliga respondenter innan intervjun. Detta skapade en möjlighet för 

respondenterna att på förhand kunde förbereda sig inför vilka frågor som skulle ställas under 

intervjun. Något som uppmärksammades under intervjuerna var att samtliga respondenter var väldigt 

pålästa från att ta med eget material som uppsatsskrivarna fick ta del av till att ha noterat egna punkter 

i frågeschemat för att belysa. Vid ett tillfälle var respondenten väldigt påläst och all information 

framkom på under första frågan vilket påverkade planeringen och strukturen på intervjun, men 

tillräckligt med information framkom av respondenten för att besvara syftet och forskningsfrågan.  

 

Som tidigare nämnts har uppsatsskrivarna inte varit i kontakt med kommunala bolags arbete tidigare 

vilket var en omställning. Enligt vår hypotes tog det lite längre tid att förstå de kommunala bolagens 

styrning på grund av mängden av styrdokument, otydligt att hitta på hemsidan men främst vår egna 

förståelse om kommunal styrning. Detta tror vi har gjort att vi har haft ett mer objektiv förhållningssätt 

genom studiens gång vilket möjliggjort en rättvis presentation av den sociala verkligheten.  
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2.9 Sammanfattning av metod 

 
Figur 3- Sammanfattning metod (Egentillverkad). 

 

För att skapa en djupare förståelse för utmaningar i ekonomistyrning hos kommunala bolag har en 

kvalitativ forskningsstrategi antagits, där fenomenet lättare kan synliggöras. En fallstudie har 

genomförts som ämnar att analysera ett specifikt fall, därav av är den abduktiva forskningsansatsen 

lämplig (se figur 3). Studien genomsyras av det hermeneutiska synsättet med avsikt att bidra med 

förståelse för hur verkligheten är konstruerad och som förklarar en del av helheten som successivt 

fördjupas inom ämnesområdet. Figur 3 visar dessutom att studien förhåller sig till god forskningssed 

som innefattar kvalitets- och etiska kriterier för att säkerställa ett kvalitativt arbete. 

 

För att uppfylla studiens syfte och forskningsfråga kommer denna studie att använda intervjuer och 

dokumentstudier (se figur 3) för att bidra med empirisk information. Val av empiri utgör en väsentlig 

del av denna studie då den bidrar till en praktisk bild av den sociala verkligheten i organisationen. 

Det är även relevant att inkludera teoretiska aspekter för att kunna tolka den nya empirin. Genom den 

abduktiva forskningsansatsen kommer studien att alternera inom olika avsnitt i studien för att 

successivt öka förståelse mellan tidigare information och den information som uppkommit. Den 

abduktiva processen korrigerar och förfinar teorin under studiens gång för att bättre passa det 

empiriska materialet. Vetenskapliga metoder är utvalda med avsikt att besvara studiens 

forskningsfråga med avsikt att uppfylla den kunskapslucka som upplyses i problemformuleringen (Se 

1.2) samt forskningsbidrag (Se 1.4).  
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Kapitel 3- Teoretisk referensram 

_______________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras teorier kopplat till tre huvudrubriker som innefattar ekonomistyrning som 

begrepp, utmaningar vid olika styrmedel och utmaningar vid hållbarhetsarbete. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning där utmaningarna tydliggörs efter huvudrubrikerna. 

________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Ekonomistyrning som begrepp  

 

Synen på ekonomistyrningens terminologi har utvecklats och förändrats sedan 1970 talet som därefter 

fick en mer frekvent betingelse. Tidigare bestod ekonomistyrning av sådana mål som kan mätas 

finansiellt men idag kan även icke finansiella mått inkluderas i begreppet (Greve, 2014). Detta synsätt 

stöds av Parment (2010) samt Ax, Johansson och Kullvén (2015) som upplyser om att definitionen 

av ekonomistyrning är relativt bred i sin omfattning. Det är vanligt att företagets ekonomiska mål har 

sin tyngdpunkt på det finansiella mätetalet eftersom det är enklare att mäta, samtidigt har en 

utveckling för de icke-finansiella termer ökat (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Greve (2014) påstår 

att brist på tydlighet inom ekonomistyrning skapar ett antal utmaningar mellan forskningsresultatet 

och utformningen av ekonomistyrningsprocessen. En bredare definition av ekonomistyrning kan 

refereras till Nationalencyklopedin: “Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och 

dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål” (2018; citerat i Ax, Johansson & Kullvén, 2015, 

s.13). Likt Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar Parment (2010) att ekonomistyrning är en 

medveten åtgärd som underlättar arbetet för att uppnå verksamhetens målsättningar. 

 

Ekonomistyrning ämnar effektivisera organisationens beslutprocesser, men trots fördelarna är det 

stora investeringar som fordras innan det kan förbrukas i den dagliga verksamheten. Ibland kan det 

krävas att ekonomistyrningens rutiner omorganiseras för att anpassa sig till verksamhetens processer 

(Carlson, 2004). Det finns utmaningar med ekonomistyrning då befattningshavare styr och styrs av 

olika riktlinjer, därav finns det en mängd faktorer som kan påverka förutsättningarna för att forma 

styrning. Vidare menar Ax, Johansson och Kullvén (2015) att ekonomistyrning inte kan uppnås fullt 

ut enligt verksamhetens riktlinjer. Detta då organisationen bestå av befattningshavare med egna 

intressen och begränsningar. Istället kan ekonomistyrning användas som ett verktyg för att minimera 

skillnaden mellan vad som är det önskade utfallet och vad som är troligt om den inte existerade. Likt 

Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar Merchant och Van der Stede (2007) att det alltid finns risk 

för misslyckande vid ekonomistyrning, då det är näst intill omöjligt att medarbetare alltid presterar 
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optimalt och att kontrollsystemen är fullkomligt säkra. Vid implementering av hållbara mål är det 

viktigt att vara medveten om eventuella utmaningar för att bemöta dem på bästa sätt (Parment, 2010). 

 

Vision och mål är väsentligt för att styra verksamheten i en riktning som avser att uppfylla hållbarhet. 

Vid utformning av styrsystem bör det finnas en vision, en handlingsplan och förståelse för 

verksamheten samt omvärlden för att uppnå målen (Solli, 1991). Likt Solli (1991) menar Parment 

(2010) att det är viktigt att inneha kunskap och information om organisationens utveckling för att 

främja implementering av hållbara mål i sin styrning. För att uppnå ett adekvat styrsystem är det 

väsentligt att använda både formella- och informella styrmedel (Parment, 2010). Ekonomistyrning 

innefattar instrumenten: planering, genomförande, uppföljning och utvärdering som används för att 

arbeta mot målsättningar (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).  

 

Ekonomistyrning kan utgå från olika nivåer såsom strategisk, taktiskt och operativ som speglar olika 

tidsperspektiv. Den strategiska nivån är mer kvalitativ då den omfattar hypoteser om framtiden 

(Andersson, 2014). Taktisk nivå innebär att förverkliga styrning för att uppfylla långsiktiga mål 

genom att konkretisera de till ett kortare tidsspann. Operativ nivå handlar om att fokusera på den 

löpande verksamheten och uppfylla den taktiska planeringen på kort sikt. Mer exemplifierat är 

strategisk nivå den med längst perspektiv, taktisk nivå är delmål av den strategiska sistnämnda är 

operativ nivå som har det kortaste perspektivet utifrån den löpande verksamheten (Almqvist, Graaf, 

Jannesson, Parment & Skoog, 2016). I komplexa organisationer är det inte ovanligt att målen för de 

olika nivåerna motsäger varandra (Christensen, Laegreid, Roness & Rovik, 2005). Inom kommunal 

kontext kännetecknas målen dessutom som vaga och generella (ibid.). Detta kan vara till följd av att 

det är svårt att definiera målen då det finns flera aktörer inblandade i styrningen (Hatch, 2002). Det 

är viktigt att målen överensstämmer med varandra för att minimera risk för ineffektiv 

resursanvändning, att målen inte uppnås, ökade kostnader och minskad flexibilitet (McAdam, Hazlett 

& Galbraith, 2014). Andersson (2017) betonar att den taktiska modellen är mest välutvecklade genom 

att processen analyseras, värderas och mäts innan beslut fattas. Enligt Andersson (2017) så finns det 

utmaningar med den taktiska beslutsnivån som berör beslutssituationer. Författaren menar att det 

finns skillnad mellan de fastställda förutsättningarna och det verkliga utfallet. För att skapa ett 

holistiskt perspektiv nämns alla nivåerna då olika nivåerna hänger ihop och påverkar varandra 

(Andersson, 2017) men denna studie avser att fokusera på den taktiska nivån då den nivån innefattar 

en blandning av den operativa och strategiska nivån. Den taktiska nivån är lämplig då studien inte 

har avgränsat de hållbara målen inom ett visst tidsspann eftersom hållbarhet är en konstans 

balansgång mellan de tre hållbarhetsaspekterna (Hedenus, Persson & Sprei, 2018).  
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3.1.1 Utmaningar vid ekonomistyrning 

 

Idag bedriver många svenska kommuner olika former av affärsverksamheter såsom stiftelser men 

oftast i bolagsform. Den mest förekommande bolagsformen är aktiebolag (Almqvist, 2006) därav kan 

ekonomistyrning mellan kommunala- och privat bolag uppfattas liknande i sin utformning men inte 

i sin sociala verklighet (Johanson & Scholes, 2001). Den kommunala sektorn hanterar olika 

verksamheter som omfattar flera perspektiv och kompetenser (Brorström et al., 2014). De kommunala 

bolagen ska säkerställa att ekonomistyrningen är av allmännytta för att tillgodose befolkningens 

nödvändigheter (Johanson & Scholes, 2001). Utifrån ett politiskt perspektiv är allmännytta en 

belöning som erhålls efter ett välformulerat ramverk där relevant information tillgodoser medborgare 

(Nozick, 1974). En utmaning för kommunala bolag är att mäta och definiera allmännyttan eftersom 

det är många intressenter involverade. Kommunala bolag har dessutom mer diversifierade medel i 

form av offentlig makt och finansiering genom skattemedel samt avgifter (Johanson & Scholes, 

2001). Tabell 4 illustrerar avvikelsen mellan företag och kommunala bolag ytterligare då de har olika 

styrmedel för att uppnå målen.  

 

 Företag  Kommun  

Mål  Pengar  

(Vinst i kronor)  

Verksamhet  

(Vinst i nytta) 

Styrmedel Verksamhet  

(Service) 

Pengar  

(Skatter & avgifter) 

Tabell 4- Mål- och styrmedel struktur (Egentillverkad baserad på RKR, 2011).  

 

Thomasson (2009) menar att det inte finns ett tydligt gränsland mellan kommunal- och privat ägda 

bolag. Detta då kommunala bolag har karaktäriserande drag från den privata sektorn samtidigt som 

hänsyn bör tas till andra aspekter utöver det som finns i den privata. Hybriditeten innebär att 

organisationen blandar kommunalt och privat vilket innefattar reglering, finansiering och 

genomförande (Kickert, 2001). Kommunala bolag är en hybridorganisation vilket definieras enligt 

Kickert (2001) och Koppell (2003) (citerat i Thomasson, 2009, s.353) “[..] hybrid organizations are 

defined as organizations created in order to address public needs and to produce services that are 

public in character at the same time resembling private companies in the way they are organized and 
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managed”. Kommunala bolag kan inneha motsägelsefulla målsättningar då hänsyn tas till 

allmännyttan, vinstkrav och marknadsmekanismer vilket kan leda till svårigheter vid 

ekonomistyrningen. Hybridorganisationen kan därmed få utmaningar att forma tydliga målsättningar 

vilket ställer krav på verksamhetens styrning för måluppfyllelse (Kickert, 2001; Thomasson, 2009). 

Likt Thomasson (2009) menar Svekom (2001) att en blandningsform av styrtekniker från 

kommunala- och privata är negativt för båda bolagsformerna.  

 

Enligt Brorström et al., (2014) finns det flera områden inom kommunala bolag som berör komplexitet 

såsom differentiering, flera domäner, mål-medel-dilemma, budgetkoppling, politisk förankring och 

ordning. Kommunalt bolag har en hög grad av differentiering och lösningen på organisationens 

expansion är att dela upp dem, vilket innebär att fler enheter intar en styrande funktion som kan 

urskiljas från domänen. När organisationen fördelas i olika enheter är det viktigt att skapa 

koordination och samspel mellan enheterna. Om organisationen blir för uppdelad finns det även risk 

för utmaningar med att styra mot samma mål. Domänteorin konkretiseras som ett område med flera 

sociala enheter där varje sfär styr sina arbetsmetoder och ger upphov till skilda normer i en och samma 

organisation (Kouzes & Mico, 1979). Interaktion mellan enheterna kan sträva åt olika håll, vilken 

kan präglas av oenighet och skapa utmaningar vid ekonomistyrning (Brorström et al., 2014). Enligt 

Miller och Ahmad (2000) kan det även finnas utmaningar med att samordna enheterna eftersom det 

finns risk för bristfällig förståelse från andra aktörer. Vid uppdelning av organisationen kan det finnas 

utmaningarna med kommunikationen vilket främjas av gemensamma definitioner och att samtliga 

medarbetare är införstådda i vilka mål som verksamheten vill uppnå (Miller & Ahmad, 2000).   

 

Fortsättningsvis hävdar Brorström et al., (2014) att det finns restriktioner gällande mål och medel (se 

tabell 4) inom kommunala bolag, därför kan det också finnas begränsningar vid användning av 

styrtekniker. Mål- medel-dilemma innebär att det finns utmaningar med att följa en budgetkopplad 

plan på grund av svårigheter att utföra beräkningar för det som ska inträffa. Kommunala bolag är 

alltid politiskt förankrade då planen definieras efter demokratiska principer som avses att uppfyllas. 

Kommunala bolag har ett ansvar att skapa välfärd, sociala förutsättningar för invånarna och föregå 

som gott exempel för andra intressenter (Uggla & Elander, 2009; Borglund, Frostenson & Windell, 

2010). Det är därför intressant att studera utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål 

inom kommunala bolag. Detta då det enligt nämnda teorier kan uppstå motsägelsefulla målsättningar 

som kan leda till svårigheter vid ekonomistyrning inom kommunala bolag som har till uppgift att 

agera som ett aktiebolag och samtidigt skapa allmännytta för invånarna inom kommunen. 

 



 
 
 

 
 

28 

3.2 Utmaningar vid olika styrmedel  
 

När hållbarhet ska implementeras i verksamhetens mål är det viktigt att rätt typ av styrmedel används 

för att uppnå målen. Utformningen av styrmedlen ska baseras på verksamhetens uppbyggnad samt 

val av miljömässiga prestationer och mätningar (Lothe, Myrtveit & Trapani,1999). Inom 

ekonomistyrning finns det olika styrverktyg som är uppdelade i informella styrmedel, formella 

styrmedel och organisationskultur (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Informella styrmedel grundar 

sig i verksamhetens värderingar och kultur med avsikt att uppnå företagets uppsatta mål (Riccaboni 

& Leone, 2010). Med informella styrmedel är det enklare att styra målen för att uppnå önskad output. 

Utmaningar som kan uppkomma är risk för oklarhet vid val av tillvägagångssätt, intressekonflikt 

inom olika avdelningar och svårigheter att mäta prestationer (Anthony & Govindarajan, 2007). Det 

formella styrsystemet är mer konkreta då medarbetare får arbeta med mätbara mål och riktlinjer 

såsom finansiella mätetal vilket är enklare att följa upp (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Att arbeta 

med formella styrmedel är mer resurskrävande då mål och riktlinjer kan förändras under processen 

(Anthony & Govindarajan, 2007).  

 

För att uppnå hållbarhet inom företaget är det viktigt att arbeta med både informella- och formella 

styrmedel (Riccaboni & Leone, 2010). Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) menar att informella 

styrmedel underlättar hållbarhetsarbetet men att det är svårt att uppnå hållbara mål utan att inkludera 

formella styrmedel. Formell styrning är mer objektiv och tydlig medan den informella styrningen inte 

går att formulera lika konkret (Riccaboni & Leone, 2010). Hållbarhet är även svårare att mäta i 

jämförelse med finansiella mätetal (Kullvén, 2015). Budgetstyrning klassas som ett formellt 

styrmedel men uppfattas som en handlingsplan i ekonomiska termer för att uppnå verksamhetens mål 

(Kullvén, 2015). Budgetstyrning har som avsikt att planera för avsatta mål, koordinera inom 

verksamheten men även att kontrollera resurserna i form av kapital (Andersson, 2017). 

 

3.2.1 Utmaningar vid budgetering 

 

Budgetstyrning är ett traditionellt styrverktyg för att styra organisationen att uppnå uppsatta mål. En 

budget omfattar ekonomiska förväntningar och åtaganden för kommande perioder i form av intäkter 

och kostnader för att i senare skede jämföra resultatet med budget periodens slut, där avvikelser 

analyserar och förklaras (Anthony & Govindarajan, 2007). Styrning inom kommuner är oftast 

relaterat till budgeten och det krävs mycket resurser för att utforma dom. Budgetering är ett viktigt 

styrmedel inom kommunala bolag som används för att bidra med resursbesparingar, hantering och 
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förvaltning av resurser (Brunsson & Rombach, 1982), vilket även kan bidra med ökad 

kommunikation inom och mellan olika enheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).  En budget gör det 

enklare att prioritera hur resurserna ska fördelas över organisationen (Bergstrand, 1997). Budgetering 

bidrar till samordning och koordinering i verksamheten som ökar ansvarsfördelning och kontroll av 

prestation mellan enheterna (Ax, Johansson & Kullvén, 2009: Kullvén, 2015). Budgetering är inte 

bara ett styrmedel utan det är även en lagstiftad nödvändighet i kommuner enligt kommunallagen: 

“Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår)” 

(2017:725). 

 

Budgetering är en process med aktiviteter för att kunna mäta olika fenomen i verksamheten och utföra 

varierande former av beräkningar, beslut och bedömningar (Kullvén, 2015). Vidare menar Kullvén 

(2015) att företaget och den enskilde medarbetarens mål kan skilja sig åt vilket kan leda till tvister. 

Om budgeteringen enbart gynnar företaget kommer det inte finnas incitament för medarbetaren att 

sträva efter de uppsatta målen. En annan utmaning är att budgetering kan få ett alltför stort fokus på 

det som är mätbart och att viktiga faktorer såsom sociala aspekter får en mindre betydelse vid 

processen. Detta eftersom vid budgetering kan det exempelvis vara svårare att mäta kundnöjdhet samt 

hållbarhet till skillnad från att mäta kostnader (Kullvén, 2015). Wallander (1999) påstår att 

organisationen är låst vid hypoteser om framtiden och budgetstyrning, vilket innebär att det finns risk 

att anpassning till omvärldsförändringar inte sker i tid. Ur en kommunal kontext finns det även 

utmaningar med att följa en budgetkopplad plan då det finns svårigheter att beräkna det som ska 

inträffa (Brorström et al., 2014) I denna studie är det relevant att förklara budgetstyrning då det är ett 

traditionellt styrverktyg som används för att uppnå mål genom att budgetera för dem.  

 

Hållbarhetsarbetet främjas genom att inkludera det i alla verksamhetens existerande projekt, likaså 

budgetprocessen. Det är lättare för en verksamhet att uppnå målen om de är planerade (Gustafsson, 

Hedström & Vasilev, 2018). Budgetarbetet möjliggör att verksamheten uppnår uppsatta mål (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009). Ahlbeck och Johansson (2015) har i deras studie påvisat att 

hållbarhetsarbetet främjas av att inkludera det i budgetens befintliga poster men inte som en enskild 

hållbarhetsbudget. Detta då hållbarhetsarbetet ska framstå som en del av alla verksamhetens beslut 

och inte en sidoaktivitet. Ax och Kullven (2015) hävdar att budgetar relaterat till hållbarhet kan ske 

på olika sätt. Verksamheter kan ha budgetar relaterat till de tre olika hållbarhetsaspekterna, 

exempelvis “budget för ekologisk hållbarhet”, “budget för ekonomisk hållbarhet” och “budget för 

social hållbarhet”. Verksamheter kan även skapa en hållbarhetsbudget eller inkludera hållbarhet i 

andra poster i budgeten (Ax & Kullven, 2015). Författarna menar även att en hållbarhetsbudget ökar 
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samordning och medvetenheten i verksamheten men förenklar även måluppfyllelse och uppföljning 

av uppsatta mål (Ax & Kullven, 2015).  

 

Budgeteringsarbetet kan delas in i fyra faser följt av budgetuppställande, budgetuppföljning, 

budgetanalys och budgetanvändande. Detta för att kunna följa upp utfallet av budgeten i jämförelse 

med planen från början. I praktiken är det inte helt enkelt att dela in processen i fyra avskiljbara faser, 

utan det är mer likt en koordination mellan faserna (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Vidare menar 

Kullvén (2015) av pedagogiska skäl att det kan vara lämpligt att beakta processen i fyra enskilda 

faser. Sharma och Gadenne (2011) menar att utformningen och genomförandet av ekonomistyrning 

är komplext inom kommunala bolag. Eftersom budgetstyrning är ett formellt styrverktyg inom 

ekonomistyrning som används inom kommunala bolag med avsikt att effektivisera resurser 

(Brunsson & Rombach, 1982) är detta en relevant teori att inkludera i studien. Teorin har som avsikt 

att inkludera verksamhetens mål i sin budget för att möjliggöra måluppfyllelse på ett resurseffektivt 

sätt (Andersson, 2014). 

 

3.3 Utmaningar vid hållbarhetsarbete  

 

Hållbar utveckling kännetecknas vanligtvis av framsteg men kan arbetsprocessen mot hållbar 

utveckling vara komplex då omvärlden och marknaden är i ständig föränderlig process där något blir 

mer värdefullt eller komplicerat (Ottosson & Parment, 2016). Vidare enligt Ottosson och Parment 

(2016) uppnås hållbarhet genom att integrera tre olika dimensioner som omfattar sociala-, 

ekonomiska- och ekologiska aspekter vilka organisationer bör kombinera för att underlätta 

förutsättningarna för att uppnå hållbarhet.  

 

 
Figur 5- Venn-diagram: tre dimensioner av hållbarhet (Egentillverkad). 
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Venn-diagrammet (se figur 5) visar tre dimensioner som är sammankopplade och överlappar 

varandra, vilket visar en tydlig interaktion och en ömsesidig samverkan mellan de tre aspekterna för 

att uppnå hållbar utveckling (Hedenus, Persson & Sprei, 2018). Vidare menar Hedenus, Persson och 

Sprei (2018) att dimensionerna som illustreras i venn-diagrammet kan uppfattas som ohållbara om 

det inte går att finna synergier eftersom de är kompatibla till varandra. Ottosson och Parrment (2016) 

hävdar att det vanligare att tolka ekonomisk och hållbar tillväxt som två icke kombinerbara aspekter 

men sambandet mellan ekonomi och hållbarhet fick en minskad konfrontatorisk syn då ekonomisk 

tillväxt är möjlig även om den utgår från ett hållbart agerande. Flera forskare har kritiskt ifrågasatt 

om aspekterna går att förena utan att konflikter uppstår. Enligt Giddings, Hopwood och O'brien 

(2002) står den ekonomiska dimensionen i konflikt med de sociala och ekologiska aspekterna. 

 

Social hållbarhet handlar om att skapa ett hållbart samhälle där människors grundläggande behov 

tillgodoses och att tillgångar fördelas ömsesidigt mellan invånare (Bansal, 2005). Enligt Bansal 

(2005) är social hållbarhet en rättighet för att skapa stabil arbetsmiljö för medarbetare med rättvisa 

arbetsförhållanden som skapar förbättrad levnadsstandard vilket minskar de sociala problemen i 

samhället. Ekonomisk hållbarhet handlar om läran att hushålla med knappa resurser för att uppnå 

ekonomisk tillväxt med avsikt att tillgodose mänskliga behov utan att riskera medarbetarnas hälsa 

och materiella resurser (Ottosson & Parment, 2016). Ekonomiska aspekten har länge varit 

organisationens fokus, men i senare tid har den sociala och ekologiska aspekten fått ökad 

uppmärksamhet (De Lange, Busch & Delgado-Ceballos, 2012). Ekologisk hållbarhet innebär att 

mänskliga aktiviteter inte får ske på bekostnad av jordens resurser. Denna aspekt handlar således om 

att upprätthålla en hållbar plan som försörjer dagens och kommande generationers behov med viktiga 

nyttigheter (Hedenus, Persson & Sprei, 2018). Den öppna internationella marknaden och fria 

konkurrensen uppmuntrar organisationer att sträva efter att implementera hållbarhet i sin styrning för 

att framstå som stabila, trovärdiga och innovativa (Hedenus, Persson & Sprei, 2018). Hållbarhet är 

ett viktigt fenomen som bör prioriteras med avsikt att att tillfredsställa mänskliga behov idag utan att 

äventyra framtida generationers förmåga att möta sina behov (Parment, 2010).  

 

Ekologisk hållbarhet innebär att mänskliga aktiviteter inte får ske på bekostnad av jordens resurser. 

Denna aspekt handlar således om att upprätthålla en hållbar plan som försörjer dagens och kommande 

generationers behov med viktiga nyttigheter (Hedenus, Persson & Sprei, 2018). 
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Enligt Arjaliès och Mundy (2013) anses hållbarhetstänket vara ett nytt sätt att leda och styra en 

verksamhet. Organisationer har under längre tid varit samhällets drivande faktor inom den 

ekonomiska utvecklingen, då det i större utsträckning handlar om kraftig vinstmaximering och 

expansion. Det nya sättet att leda och styra företag ställer ökade krav på ansvarstagande i samhället 

vad gäller hållbarhetsfrågor. För att lyckas att uppnå hållbarhet ska verksamheten hitta nya hållbara 

alternativ för att växa och expandera samt inkludera hållbarhet i sin styrning (Dovleac, 2015). 

Organisationer som uppfyller gränsvärden enligt årsredovisningslagen har ett ansvar att 

hållbarhetsrapportera. Organisationers redovisning ska även ha ett antal utarbetade riktlinjer för att 

rapporteringen skall uppnå sitt syfte. En tydlig problemformulering kan gynna arbetet i längden då 

alla som är involverade i processen är medvetna om hur målet ska uppnås, därav bör målen 

identifieras och analyseras för att förbättra hållbarhetsarbetet (Deming, 1993; Bergman & Klefsjö, 

2006). Många företag misslyckas med att utvärdera utfallet vilket skapar svårigheter med att 

framgångsrikt uppnå målen (Deming, 1993). Författaren betonar att verksamheter har svårigheter 

med att formulera en tydlig problemformulering. Detta skapar utmaningar med att uppnå de uppsatta 

målen men även att förbättra framtida processer där verksamheten arbetar för att uppnå målen. Om 

verksamheten inte har en tydlig problemformulering kan det uppstå problem vid målstyrning 

(Deming, 1993).  

 

Hållbarhet bör behandlas utifrån något som ligger nära kärnverksamheten och det är viktigt att 

implementera hållbarhetsfrågor i styrsystemen som kan bryta ner långsiktiga mål till mer konkreta 

(Riccaboni & Leones, 2010). Organisationer har blivit allt bättre på att förmedla sina mål och visioner 

till andra intressenter, däremot är det svårare att mäta och förmedla social och ekologisk hållbarhet 

(Aggarwal, 2011). Teorin om budgetstyrning avser att bidra med infallsvinklar om utmaningarna som 

uppstår för kommunala bolag vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.  

 

3.3.1 Utmaningar vid hållbara mål 

  

Enligt Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018) tillkom en ny era när Agenda 2030 presenterades 

för hållbarhetsarbete med betoning på målstyrning där samverkan och integration utgör en väsentlig 

del. De globala målen främjas av att integrera hållbarhetsarbetet på internationellt, nationell, regional 

och lokal nivå kopplat till styrningsarbete. Däremot finns det utmaningar med arbetet kring de globala 

målen då det riskerar att bli en mer retorisk förändring än en implementering i praktiken (Gustafsson, 

Hedström & Vasilev, 2018). Enligt Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018) är de globala målen 

svårförståeliga vilket skapar utmaningar för kommuner att bryta ner dem. Agenda 2030 misslyckas 
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med att förklara hur de globala målen ska implementeras på regional samt lokal nivå. Å andra sidan 

utförs det en del hållbarhetsarbete kopplat till de globala målen på lokal nivå och regional nivå vilket 

gör att kunnigheten kring implementering av målen ökar (Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018). 

  

Biermann, Kanie, och Kim (2017) hävdar att utmaningen med hållbarhetsarbetet är att det finns brist 

på formella krav gällande hur de globala målen ska användas i praktiken och hur de ska rapporteras. 

Likt föregående resonemang menar Betsill och Bulkeley (2007) samt Fenton (2016) att det finns en 

lucka mellan praktiken och policys. Från tidigare hållbarhetsarbete med avseende på agenda 21 var 

det en stor utmaning att implementera de globala målen på grund av finansieringsproblem (UNDP, 

2016). En annan utmaning från tidigare hållbarhetsarbete har varit tillgång av tillförlitlig data då är 

svårt att mäta och följa upp måluppfyllelsen (Fehling, Nelson, & Venkatapuram, 2013). Fehling, 

Nelson och Venkatapuram (2013) anser även att tidigare hållbarhetsarbete har misslyckat med att 

förklara hur målen ska implementeras. En lärdom som har identifierats av Gustafsson, Hedström och 

Vasilev (2018) gällande kommuners hållbarhetsarbete är vikten av samhörighet för att tillsammans 

arbeta mot målen. Heinrup och Schultz (2017) påpekar att hållbarhetsarbetet främjas genom att 

integrera flera aktörer då en högre kvalité nås. 

  

Mulholland och Bernardo (2017) uppmärksammade bland annat vikten av att prioritera vilka mål 

man ska arbeta mot och motivera hur målen ska uppnås. Tidigare hållbarhetsarbete gällande agenda 

21 visade att det finns svårigheter för kommunen att integrera de globala målen i den ordinarie 

verksamheten på grund av dess otydlighet gällande styrning (Emilsson, 2005). Gustafsson, Hedström 

och Vasilev (2018) påstår att de globala målen är otydliga gällande hur de ska anpassas och 

implementeras på en lokal nivå. Enligt en enkätundersökning bland medlemmar hos Sveriges 

Kommuner och Landsting visade att majoriteten av kommunerna är i behov av stöd i sitt 

hållbarhetsarbete (Sveriges Kommuner & Landsting, 2017). Enligt Gustafsson, Hedström och 

Vasilev (2018) studie gällande utmaningar vid agenda 2030 i kommunal kontext har deras empiri 

visat att den främsta utmaningen är hur de globala målen ska brytas ned till delmål och skapa 

indikationer. En ytterligare utmaning som studien uppmärksammade är att konkretisera målen till 

kärnverksamheten (Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018). Denna teori är till användning för denna 

studie som avser att öka förståelse och identifiera utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå 

hållbara mål.  
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3.3.2 Utmaningar med hållbarhetsrapporten 

 

Hållbarhetsrapportering kännetecknas av de tre hållbarhetsaspekterna vilka är sociala-, ekonomiska- 

och ekologiska som tillsammans utgör en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning används för att 

redovisa företagets visioner, mål och ambitioner som är kopplat direkt till hållbar utveckling för 

interna och externa intressenter (Frostenson, 2015). Hållbarhetsrapportering fungerar mer som en 

drivkraft som förklarar företagets visioner och förbättringsarbeten inom hållbarhetsfrågor. 

Redovisningen innefattar både lokala och globala förändringar för att uppmärksamma nya aktiviteter 

som arbetar för en förbättrad handlingsplan (Westermark, 2013). Företagets globala räckvidd och 

möjligheter att påverka ställer ökade krav på aktörer att ta ansvar inom hållbarhetsaspekterna 

(Frostenson, 2015).  

  

Hållbarhetsrapporten kan tolkas på olika sätt då den breda definitionen syftar till att rapporten är en 

del av hållbarhetsarbetet vilket ofta förekommer i praktiken. Den mer snäva definitionen är att den 

ligger till grund för hållbarhetsarbetet (Frostenson, Helin & Sandström, 2013). Vidare enligt 

Frostenson, Helin och Sanström (2013) finns det tre olika roller som hållbarhetsrapporten kan 

visualisera vilka är hållbarhetsmotor, profilieringsdokument och uppföljningsdokument. 

Hållbarhetsmotor syftar till att belysa hållbarhetsfrågor och profilieringsdokument visar vad 

verksamheten strävar mot. Sistnämnda rollen är uppföljningsdokument där utfallet samt kvaliteten 

följs upp och utvärderas. Fortsättningsvis har forskare olika synsätt på hållbarhetsrapporten då en del 

ser det som ett verktyg för verksamhetens styrning medan andra menar att den fungerar som ett 

kommunikationsverktyg för externa intressenter (Frostenson, Helin & Sandström, 2013). Genom att 

synliggöra vilka förbättringsarbeten och utmaningar som verksamheten står inför kan både externa 

och interna intressenter förstå vilka riktlinjer som ska eftersträvas (Polman & Bhattacharya, 2016). 

 

Det finns utmaningar med att förmedla enkla och mätbara indikationer då hållbarhetsrapporten kan 

framstå som otydlig. Organisationer kan använda hållbarhetsrapporteringen för att framstå mer 

legitima än i praktiken (Frostenson, Helin & Sandström, 2013). Det kan finnas utmaningar med att 

hållbarhetsrapporten uppfyller kriterier för tillförlitlighet. Detta eftersom finansiella rapporter under 

en lång tid blivit granskade av professioner medan hållbarhetsrapporten inte blir granskad på samma 

sätt som de finansiella rapporterna (Michelon, Pilanato & Ricceri, 2015). Finansiella rapporten blir 

granskade av en revisor som har en högre bestyrkelsegrad än en översiktlig granskning av 

hållbarhetsrapporten (Carrington, 2014). Den senare tiden har allt fler företag valt att 

hållbarhetsrapportera vilket har skapat en bredd som inte tidigare funnits som påverkar tillförlitlighet 
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och jämförbarhet. Fler hållbarhetsrapporter skapar osäkerhet kring dess innehåll och trovärdighet då 

de inte är jämförbara (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). Kritiker menar att lagkraven för 

hållbarhetsrapportering är låga då aktörerna själva får avgöra dess innehåll (Alestig, 2015). 

Verksamheter kan därmed välja undgå att redovisa information som kan skada marknadspositionen 

(Falkenros & Salih, 2017) vilket i sin tur påverkar syftet med hållbarhetsrapporten negativt. Hahn 

och Lülfs (2014) hävdar att de negativa aspekterna även ska lyftas fram med avsikt att uppnå god 

kvalité på hållbarhetsrapporten.  

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen har samlat information gällande de utmaningar som kan uppstå vid 

ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. Utmaningarna från teoretiska referensramen har 

sammanfattats nedan: 

 

Utmaningar vid ekonomistyrning 

 

● Det finns utmaningar med att lyckas med ekonomistyrning då medarbetare inte alltid 

presterar optimalt och att kontrollsystemen inte är fullkomligt säkra. 

● För en komplex och omfattande verksamhet finns utmaningar med att få alla införstådda i 

styrningen och att definiera målen.   

● Det finns utmaningar med att styra en hybridorganisation då de ska agerar affärsmässigt 

men även leverera allmännytta vilket kan skapa motstridiga målsättningar.  

 

 

Utmaningar vid olika styrmedel 

 

● Utmaningen med informella styrmedel är att de är svåra att mäta som kan leda till risk för 

oklarhet.  

● Riktlinjer och mål förändras under arbetsgången vilket kan skapa utmaningar med formella 

styrmedel då det är resurskrävande. 

● Budgetstyrning fokuserar mer på mätbara tal vilket skapar utmaningar att inkludera och 

redovisa de sociala aspekterna. 

● Ur en kommunal kontext är det svårt att följa en budgetplan då det finns svårigheter att 

beräkna det som ska inträffa.  
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Utmaningar vid hållbarhetsarbete 

 

● Det finns utmaningar med att implementera hållbara mål i kommunala bolags styrning. 

● En utmaning är att förena aspekterna utan att det uppstår konflikt då den ekonomiska 

aspekten kan strida mot de sociala- och ekologiska aspekterna. 

● Utmaningar med hållbarhetsrapporten är att den fokuserar på mer mätbara indikationer 

vilket exkluderar kvalitativa mätetal. 
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Kapitel 4- Empiri 

_______________________________________________________________________ 

Följande kapitel introducerar läsaren till moderbolaget Norrköpings rådhus AB och förhållandet till 

dotterbolaget Hyresbostäder som denna studie avser att fokusera på. Även detta kapitel följer samma 

huvudrubriker som i teoretiska referensramen som i detta fall är utmaningar vid ekonomistyrning, 

utmaningar vid olika styrmedel och utmaningar vid hållbarhetsarbete.  

________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Norrköping Rådhus AB 

 

Följande sekvens presenterar Norrköpings kommun samt det kommunala bolaget Hyresbostäder som 

denna studie avser utföra en fallstudie på. De kommunala bolagen härstammar från en större kontext 

vilket är Norrköpings kommun, därav är det relevant att presentera relationen mellan Norrköpings 

kommun och Hyresbostäder. Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget 

Norrköping Rådhus AB med sina 12 dotterbolag. Norrköpings Rådhus AB är sedan 2008 

moderbolaget i bolagskoncernen som är helägt av Norrköpings kommun (Dokument 1). Koncernen 

bildades i syfte att samordna, tydliggöra ägaransvaret, effektivisera styrningen, kontroll, och skapa 

ett gemensamt forum för ägarfrågor samt möjliggöra resursutjämning mellan bolagen. Rådhus AB 

har som uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges framtagna 

styrdokument. Moderbolaget ska tillgodose att dotterbolagens verksamhet följer styrdokument som 

exempelvis de övergripande mål, ägardirektiv, bolagsordning och andra riktlinjer. Rådhuset 

genomför regelbundna möten för att skapa dialog inom koncernen och kontrollera att samtliga 

dotterbolagen gemensamt arbetar för att uppnå kommunens visioner, målsättningar och värderingar 

(Dokument 2). I figur 6 sammanställs bolagskoncernen med avseende för avdelningen fastigheter 

vilket är väsentligt för denna studie som avser att fokusera på Hyresbostäder i Norrköping. 
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Figur 6- Norrköpings bolagskoncern avseende fastigheter (Norrköping, y, u.å.).  

 

Respondenterna från Norrköpings kommun och Hyresbostäder hävdar detsamma som ovanstående 

information och menar att Hyresbostäder samt de resterande kommunala bolagen har som plikt att 

följa upp beslut som tas hos kommunfullmäktige. Samtliga respondenter menar även att trots 

direktiven från Norrköpings kommun har de kommunala bolagen även egna mål som inte får strida 

mot kommunens mål. C1, C2, D1 och D2 hävdar vid flera tillfällen att Hyresbostäder är ett 

kommunalt bolag som har affärsmässiga principer att förhålla sig till. Respondent C1 påstår att 

Hyresbostäder ska agera som ett aktiebolag och samtidigt skapa allmännytta. Det framgår i dokument 

6 att utmaningen för Hyresbostäder är att prioritera arbetet mellan ekonomisk lönsamhet samt skapa 

allmännytta för invånarna samtidigt.  

 

4.2 Hyresbostäder i Norrköpings AB 

 

Hyresbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som bidrar till ekonomisk-, social- och ekologisk 

hållbarhet. Enligt årsredovisningen för 2018 har Hyresbostäder i Norrköping uppgifter att ansvara, 

äga, förvalta och utveckla prisvärda bostadsområden och stadsdelar inom Norrköpings kommun 

(Dokument 3). Från figur 6 går det att utläsa att Hyresbostäder är ett dotterbolag till moderbolaget 

Norrköping Rådhus AB som är helägt av Norrköpings kommun. Hyresbostäder har för närvarande 

1200 bostäder i produktion för att möta stigande efterfrågan på bostäder (Dokument 3). Med drygt 

9800 lägenheter och cirka 300 lokaler är det Norrköpings största bostadsföretag (Dokument 4).  

 

Hyresbostäder vill vara en trygg och ansvarstagande hyresvärd genom att bidra och främja hållbarhet 

inom Norrköping. Hyresbostäder prioriterar hyresgästens åsikter, idéer och insatser vilket i sin tur 
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gynnar hållbarhetsarbetet. Hyresbostäder upplyser även att de informerar sina anställda om 

klimatfrågan genom olika möten (Dokument 5). I samband med denna studie tilldelades interna 

styrdokument som avser att tydliggöra hur Hyresbostäder arbetar för att uppnå målen. Hyresbostäder 

har interna styrdokument vid namn affärsplan, verksamhetsplan och aktivitetsplan. Planerna har olika 

tidsspann för olika mål där affärsplanen är den 5-åriga, verksamhetsplanen är den 1 åriga för samtliga 

avdelningar och aktivitetsplanen är en 1-årig för varje enskild avdelning.  

 

I dokument 5 framgår det att hållbarhet är en väsentlig och viktig del i Hyresbostäders arbete och 

dokument 6 lägger sin tyngdvikt på framtiden där hållbarhet ett återkommande begrepp genom hela 

affärsplanen. I dokument 6 definieras begreppet hållbarhet och förklaras hur Hyresbostäder ska uppnå 

hållbara mål. Hållbarhetsarbete baseras på de globala målen, vilket är agenda 2030. Hyresbostäders 

bidrag och deras uppdrag avseende hållbarhet definieras genom de tre hållbarhetsaspekterna som 

förklaras i följande figur (se figur 7):  

 
Figur 7- Hyresbostäders hållbarhetsarbete (Dokument 6). 
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I dokument 6 tas även beaktas Hyresbostäders svårigheter där de betonar att utmaningen handlar om 

att hantera bostadsbristen, sociala oron, fastighetsunderhållet och ekonomin på ett hållbart sätt. 

Dokument 6 informerar om målen och utmaningar som finns hos Hyresbostäder på 5-års sikt och en 

utmaning kan vara att prioritera arbeten mellan olika insatser det vill säga att få mest värde för 

pengarna och samtidigt skapa allmännytta för invånarna (Dokument 6). Hyresbostäders arbete enligt 

dokument 6 påstår präglas och illustreras av nedanstående figur (se figur 8): 

 
Figur 8- Hyresbostäders “hus” (Dokument 6). 

 

Figur 8 visar att Hyresbostäders varumärke bygger på fem framgångsfaktorer där väggarna hålls upp 

av två pelare som ska framställa verksamhetens värdegrund och arbetssätt. Hyresbostäders 

värdegrund (LAPD) genomsyrar allt som sker i verksamheten och Hyresbostäders arbetssätt (LEAN) 

säkerställer ett effektivt och smart arbete. Det framgår även att “Fundamentet är en strävan efter 

långsiktig hållbarhet i de tre perspektiven socialt, ekologiskt, ekonomiskt” (Dokument 6, s.16). Enligt 

dokument 12 står LAPD för lyhörd, attraktiv, pålitlig och drivande. I dokument 12 framgår det även 

att “Värderingarna genomsyrar allt vi gör och bildar den värdegrund som vårt dagliga arbete vilar 

på”. Vidare betonar Hyresvärden i dokument 6 att utvecklingen går snabbare än någonsin och 

uppgiften är att följa med i utvecklingen samt att driva den framåt utifrån ett ansvarsfullt 

hållbarhetsperspektiv. Dokument 7 innefattar insatser under 1 år som baseras på dokument 6 som 

innefattar planering under 5-år. I dokument 7, vilket är verksamhetsplanen belyser även hållbarhet 

där det framgår att “Ambitionen är att vi i varje val, beslut eller rekommendation i verksamheten ska 

ha ett hållbarhetsperspektiv” (Dokument 7, s.10) samt att “Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i de 

globala Agenda 2030-målen [...]” (Dokument 7, s.10). Dokument 8 är en aktivitetsplan som bryter 

ner målen som finns i dokument 6 samt 7 och uppmärksammar utmaningarna i varje enskild 

avdelning, i detta fall projekt och inköp som uppsatsskrivarna fick tillgång till. Målen som framgår i 
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Hyresbostäders interna styrdokument ska gå i hand med direktiven som kommer från Norrköpings 

kommun (Dokument 6-8). 

 

4.3 Utmaningar vid ekonomistyrning  

 

Utöver direktiv från Norrköpings kommun baseras Hyresbostäders styrning även på interna 

styrdokument såsom en affärsplan, verksamhetsplan och aktivitetsplaner för olika avdelningar.  

Respondenterna från Hyresbostäder menar att sina målsättningar är baserade på och i enlighet med 

de kommunövergripande målen vilket förtydligas i det specifika ägardirektivet samt interna 

styrdokument. Från intervjuerna framgår det att affärsplanen, verksamhetsplanen och 

aktivitetsplanerna enbart är tillgänglig för internt bruk. Planerna inkluderar mål som ska uppfyllas 

inom en tidsram men Hyresbostäder vision och framtida projekt lyfts även fram här. Enligt C1 bryts 

verksamhetsplanen sedan ned till delmål för samtliga avdelningar som skapar en aktivitetslista och 

aktivitetsplan med avsikt att uppnå målen.  

 

Samtliga respondenter från Hyresbostäder hävdar att ekonomistyrning är ett viktigt verktyg för att 

möjliggöra måluppfyllelse både genom informella styrmedel och formella styrmedel. Respondent B 

anser att den informella styrningen består av Hyresbostäders värdegrunder, produktindex, 

serviceindex och avvikelserapporter med avsikt att uppmärksamma avvikelser i styrningen. B påstår 

även att Hyresbostäders dagliga styrning innefattar arbetsmetoden lean1 som syftar till att vara mer 

resurseffektiv (se figur 8). Respondent C2 menar att det inte är möjligt att uppnå målen utan att 

tillämpa ekonomistyrning då Hyresbostäder arbetar mot flera olika mål på samma gång. Samtliga 

respondenter från Hyresbostäder hävdar att ekonomistyrning möjliggör måluppfyllelse. Respondent 

B poängterar att en kombination av informella- och formella styrmedel är vitalt för att uppnå hållbara 

mål. 

 

Samtliga respondenterna i denna studie är enade om att direktiven härstammar från en större kontext 

som de måste ta hänsyn till eftersom Norrköpings kommuns vision och mål även då inkluderar de 

kommunala bolagen, i detta fall Hyresbostäder. Norrköpings kommun ska alltså representera de 

kommunala bolagen och vice versa. Enligt samtliga respondenter finns det utmaningar mellan 

bolagen som handlar om att Norrköpings kommun arbetar översiktligt med vision och mål som 

inkluderar flera olika verksamhetsområden. Detta då kommunövergripande målen blir väldigt 

                                                        
1 Lean innebär enkelt uttryckt mer värde för mindre resurser i form av tid och kapital (Liker, 2009). 
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övergripande och som i vissa fall inte är relevant för Hyresbostäder. Samtliga respondenter från 

Hyresbostäder menar att de övergripande målen från kommunen inte är helt skräddarsydda gentemot 

sina verksamhetsmål. Respondent C2 menar att Norrköpings kommun inte samarbetar med 

Hyresbostäder när de exempelvis formulerade styrmodellen som ska representera hela arbetet i 

Norrköpings kommun. Vidare påstår samtliga respondenter att Hyresbostäder är ett stort och 

självstyrt bolag som klarar sig på egen hand. 

 

C1 och C2 menar att Hyresbostäder är som vilket annat aktiebolag och ska agera affärsmässigt. 

Respondenterna C1 och C2 betonar vid flera tillfällen att Hyresbostäder inte står inför mer svårigheter 

än vilket annat privat bolag inom samma bransch gör. Förutom att C1 och C2 jämför deras utmaningar 

med privata aktörer nämner de vid flera tillfällen att Hyresbostäder är självständiga och de ska 

uppfylla affärsmässighet. C1 betonar att kommunens arbete inte går att jämföra med Hyresbostäders 

bland annat för de har olika affärsform då de är ett aktiebolag. C1 menar att direktiv från Norrköpings 

kommun är väldigt övergripande och omfattar en del verksamhetsområden som inte är relevant för 

Hyresbostäder. Uppsatsskrivarna förtydligar syftet för respondent C1 och C2 avseende frågorna om 

relationen mellan Norrköpings kommun och Hyresbostäder då styrningen härstammar från en större 

kontext. C1 och C2 poängterar då att förutom direktiv från kommunfullmäktige har dem en styrelse 

som vilket annat aktiebolag. C1 menar att Hyresbostäder följer styrelsens riktlinjer i första hand trots 

direktiv från kommunfullmäktige. Respondent C2 tillägger och förtydligar “Nu inträffar det inte i 

stort sätt så, men det är inte så tydlig styrning. Vårt bolag finansierar ju heller inte av några 

skattemedel utan vi fungerar som vilket annat bolag som helst. Vi tar ju in pengar genom att göra 

affärer med våra kunder. Självklart går vi genom en kommunkoncern och vi omfattas så klart av vissa 

regler och vårt uppdrag kommer i slutändan från kommunfullmäktige”. C1 tillägger att moderbolaget 

godkänner Hyresbostäders affärsplaner och att det inte brukar motsäga direktiv från 

kommunfullmäktige.  

 

Både representant C2 från Hyresbostäder och D1 från Norrköpings kommun menar att de kommunala 

bolagen kan bli bortglömda vid formulering av de kommunövergripande målen. De övergripande 

målen är ett styrdokument som härstammar från kommunfullmäktige i Norrköpings kommun, vilka 

är politiskt förankrade för mandatperioden. I sin tur väljer samtliga bolag ut målsättningar från de 

kommunövergripande målen som är relevanta för Hyresbostäder vilka inkluderas i bolagens specifika 

ägardirektiv där bolagen ansvarar för uppföljning av målen. Samtliga respondenter menar att det är 

upp till vartdera bolag att sedan bryta ner de övergripande målen till interna verksamhetsmål. 

Respondent B hävdar att det kan vara svårt att förstå hur, varför och vem som ska uppnå vilka mål 
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vilket i sin tur skapar svårigheter att arbeta med målen. Däremot hävdar C1 och C2 att de 

övergripande målen är enkla att förstå men problemet ligger i vad som ska prioriteras för att uppnå 

balans mellan olika hållbarhets- aspekter och områden. Respondent C2 påstår att Hyresbostäder i 

dagsläget “[...] försöker bli bäst på allt [...]”. Respondenterna från Hyresbostäder menar att målen 

måste prioriteras då det är svårt att prioritera allt eftersom det kan uppstå intressekonflikt mellan 

hållbarhetsaspekterna. Fortsättningsvis påstår B, C1 och C2 att problem som uppstår under 

arbetsprocessen mot hållbarhet härstammar från målformuleringen.  

 

4.4 Utmaningar vid olika styrmedel 

 

Hyresbostäders informella styrmedel består av ett produktindex och serviceindex samt en 

avvikelserapport medan den formella styrmedel består av budgetering. Respondent B menar att den 

sociala aspekten för Hyresbostäder baseras på ett produktindex för lägenheten samt serviceindex för 

servicen. B hävdar även att indexen kan tolkas som informella styrmedel då det styr deras arbete och 

baseras på deras värderingar om att ge god service samt prisvärda och hållbara produkter i form av 

lägenheter. Dessa index består av frågor som lägenhetsinnehavare årligen får besvara genom en 

pappersenkät eller online. I sin tur används dessa index för att uppnå en viss procentsats som kan 

indikera nivån gällande Hyresbostäders produkt eller service. 

 

Produkt och serviceindexet ligger till grund för hur arbetet ska styras inom ramen för social hållbarhet 

samt skapa balans mellan arbetskraften. Respondent B hävdar att genom indexen kan Hyresbostäder 

avgöra och prioritera vilka områden som behöver mer arbetskraft för att skapa balans. Respondent B 

resonerar även att deras arbete gällande de sociala aspekterna kan förbättras om Hyresbostäder inför 

mer regelbundna kontroller på produktindex och serviceindex. Indexen genomförs en gång årligen 

och genom att skapa mer regelbundna samt lätt tillgängliga metoder via mobiltelefonen för 

hyresgästerna skulle det kunna möjliggöra en bättre mätning och uppföljning på den sociala aspekten. 

B påstår även att hela arbetsledningen “[...] knackar dörr [...]” för att lägenhetsinnehavaren ska besvara 

indexen trots att det skickas per mail till samtliga hyresgäster.  

 

En avvikelserapport är enligt respondent B, C1 och C2 ett informellt styrmedel som avser att 

månadsvis undersöka avdelningarnas arbete. En avvikelserapport består av följande frågor: vad har 

vi gjort bra, vad har vi för utmaningar, vad har hänt och vad ska vi göra. Viktiga synpunkter som 

upplyses under en avvikelserapport kan senare framföras till ledningen genom avdelningscheferna. 

Enligt B och C2 är en avvikelserapport en del av uppföljningen men agerar även som ett signalsystem 
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för att upptäcka oväntade utmaningar. Hyresbostäder kan vidta åtgärder i syfte att förbättra ett 

arbetssätt och upptäcka problem i ett tidigt stadie genom att möjliggöra intern kommunikation. 

Samtliga respondenter från Hyresbostäder poängterar att utmaningen inte ligger i användningen av 

ekonomistyrningen utan det faktum att det finns begränsade resurser och pengar, samtidigt som det 

är viktigt att skapa balans mellan olika fastighetsområden samt hållbarhetsaspekterna. Problematiken 

ligger då i att avgöra hur resurserna ska fördelas mellan de olika områdena för att skapa balans. 

Samtliga respondenter från Hyresbostäder menar även att svårigheten är att mäta den informella 

styrningen till skillnaden från den formella styrningen som är mer konkret då det handlar om 

finansiella mätetal. B poängterar att svårigheten med att mäta den informella styrningen leder till att 

den inte blir lika inarbetat i verksamhetens målsättningar.  

 

4.4.1 Utmaningar vid budgetering  

 

Enligt budgetförutsättningarna (Dokument 13) från Norrköpings kommun ska dotterbolagen upprätta 

en budget som är i enlighet med bolagets ekonomiska mål vilket förtydligas i ägardirektivet. 

Budgetförutsättningarna (Dokument 13) för Hyresbostäder ska innefatta resultaträkning, 

balansräkning och investeringar vilket upprättas enligt principen att inte vara ekonomiskt beroende 

av moderbolaget Rådhuset AB. För Hyresbostäder ska budgetarbetet och andra styrdokumentet vara 

en del av koncernens och bolagets totala planeringsprocess. Tillsammans ska samtliga styrdokument 

utgöra vad Hyresbostäder vill åstadkomma i form av uppdrag och mål för verksamheten. I 

budgetförutsättningarna (Dokument 13) fastställs det att Hyresbostäder ska inkomma med förslag på 

budget inför 2019 och en ekonomisk plan inom budgetramarna för en 3-årsperiod. De kommunala 

bolagens budget ska ligga i linje med ägardirektivet och affärsplanen. Respondent D1 menar att 

Hyresbostäder får så pass stora intäkter att de inte är i behov av verksamhetsbidrag däremot levererar 

de ett bidrag till moderbolaget vilket kan täcka förluster hos andra dotterbolag.  

 

Det framgår från dokument 7 att det i budgeten inte finns en separat post för hållbarhet. Respondent 

A, D1 och D2 från Norrköpings kommun poängterar att det kan vara en fördel att inkludera hållbarhet 

som en egen post i budgeten med avsikt att synliggöra hållbarhetsarbetet. C1 från Hyresbostäder 

hävdar att hållbarhet är något som inkluderas i alla poster i budgeten och inte som en enskild rad. 

Samtliga respondenter från Hyresbostäder menar även att hållbarhet i många fall är utgångspunkten 

i sina projekt. Respondent A från Norrköpings kommun anser att hållbarhetsarbetet ska 

uppmärksammas som en del av verksamheten och inte som en del som ligger utanför den ordinarie 

verksamheten. A menar även att hållbarhetsarbetet sker på många olika sätt men genom en 
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harmonisering och förtydligande i budgeten kan hållbarhetsarbetet uppnås mer framgångsrikt. 

Fortsättningsvis hävdar C1 och C2 från Hyresbostäder att det inte uppstår större svårigheter vid 

budgetarbetet och jämför med en annan privat aktör inom samma bransch vilka står inför större 

utmaningar. C1 och C2 menar även att de ska uppfylla affärsmässighet precis som de privata bolagen 

inom fastighetsbranschen och att utmaningarna inte skiljer sig åt mellan privata och kommunala 

bostadsbolag. C1 anser även att de privata aktörerna står inför större utmaningar vid försäljning och 

avyttring av fastigheter än vad Hyresbostäder själva gör. C1 hävdar att Hyresbostäder är lättare att 

hantera rent ekonomiskt eftersom så länge det finns en bostadsbrist går det att se framtida intäkter 

utan problem. Fortsättningsvis påstår C1 att ett privat företag som säljer något inte vet vad 

försäljningspriset kommer att vara utan de utgår endast från ett mål. C1 menar att Hyresbostäder 

arbetar på kostnadssidan av resultaträkningen då intäkterna redan är färdiga. 

 

4.5 Utmaningar vid hållbarhetsarbete 

 

Hyresbostäder arbetar med hållbarhetsfrågor för att säkerställa en klimatanpassad produktion av 

bostäder. Att bidra till social hållbarhet, allmännytta och integration gör Hyresbostäder till en stark 

samhällsaktör (Dokument 9). Enligt bostadsförsörjningen för Norrköpings kommun (Dokument 9) 

finns det riktlinjer som menar att det ska byggas 1000 bostäder årligen till 2025 för att hantera den 

ökande befolkningsmängden. C1 och C2 hävdar att Hyresbostäder har som mål att bygga cirka 200 

bostäder årligen till 2025 för att bidra till bostadsförsörjningen. Enligt C2 är hållbarhet grunden och 

utgångspunkten vid nybyggnation eftersom bostäderna ska hålla på lång sikt.  

 

Samtliga respondenter påstår att det finns utmaningar med hållbarhetsarbetet. C1 menar att det finns 

en intressekonflikt mellan resurser och hållbarhetsaspekterna eftersom problemet bottnar i fråga om 

begränsade resurser och pengar som ska fördelas mellan hållbarhetsaspekterna. I dagsläget menar 

respondent C1 att hållbarhet inkluderas i alla aspekter som Hyresbostäder arbetar med men att i 

framtiden måste hållbarhetsarbetet avgränsas och prioriteras för att fokusera på det som är viktigast. 

Respondent B, C1, C2 anser att det kan finnas svårigheter att arbeta med hållbara mål eftersom den 

ekonomiska och ekologiska biten är lättare att mäta än de sociala aspekterna.  

 

B och C1 anser att arbetet mot hållbara mål inte brister i uppföljningen eller utvärderingen utan 

snarare i målformuleringen. C1 påstår att det inte handlar om att tillföra ekonomiska verktyg eller 

fler medarbetare i verksamheten för att uppnå hållbara mål utan istället handlar det om att bli bättre 

på att sätta målen för att de ska bli lättare att förstå. Vidare menar C1 att Hyresbostäder bör prioritera 
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och fokusera på det som är viktigast då de idag arbetar med att bli bäst på flera områden. Respondent 

B påstår att målen ska tydliggöras genom att förklara hur, varför och vem som ska nå dem men enligt 

C1 är målen inte särskilt komplicerade att förstå utan att utmaningen ligger i att prioritera och 

fokusera på de mål som är viktigast. B anser att de ekonomiska- och ekologiska aspekterna i dagsläget 

är mer mätbara än de sociala aspekterna. C1 och C2 påstår att den sociala aspekten inte är särskilt 

utarbetad och bör konkretiseras samt förbättras. C1 och C2 ger exempel på det som mäts inom den 

sociala aspekten vilket är om hyresgästen känner sig trygg i sitt område, hur hyresgästen fungerar 

med sina grannar. C2 anser att det de mäter i dagsläget inom den sociala aspekten inte ä särskilt 

komplicerat men att det kanske finns saker de inte mäter och ska fundera på.  Enligt C1, C2 och B 

bör de sociala aspekterna vara mer mätbara och integrerade i målsättningarna inom kommande 

framtid med avsikt att uppnå social hållbarhet och skapa balans mellan olika områden. B menar att 

detta kan uppnås genom att genomföra mer frekventa undersökningar såsom Hyresbostäders produkt- 

och serviceindex då de möjliggör prioriteringsarbete på vad som är mest aktuellt att förbättra. 

 

4.5.1 Utmaningar med hållbarhetsrapporten 

 

EU och riksdagen beslutade att från år 2017 ska en hållbarhetsrapport framläggas årligen. Rapporten 

ska upplysa om dotterbolagens hållbarhetsarbete under året och den ska vara tillgänglig samt 

jämförbar (Dokument 10). Hållbarhetsrapporten har tagits fram för hela bolagskoncernen där en 

översyn har genomförts av ägardirektiven gällande kommunövergripande målen som ska gälla för 

samtliga bolag (Dokument 10). I hållbarhetsrapporten (Dokument 10) för Norrköpings kommunala 

bolag tydliggörs det att rapporten ska lyfta hållbarhetsfrågor i alla bolagen samt det arbete som sker 

för att bidra till hållbar utveckling. Norrköpings kommun har som en vision att 2035 vara landets 

miljö främsta kommun genom att ta hänsyn till sociala-, ekonomiska- och ekologiska dimensionen 

av samhällsutvecklingen. Enligt respondent A grundas hållbarhetsrapporten på de indikatorer som 

har tagits fram via en väsentlighetsanalys som också kan mätas. Respondent A menar att 

hållbarhetsrapporten enbart förklarar det som har hänt och inte vad som ska genomföras eller hur 

målen ska uppnås i framtiden. Likt A anser B att det finns mycket underlag för vad som ska uppnås 

men inte hur, varför och vem som ska nå målen. 

 

Enligt respondent A är utmaningarna med hållbarhetsrapporten att inkludera fler indikatorer däremot 

är hållbarhet omfattande vilket gör att det även blir en resursfråga, som samtliga respondenter även 

syftar till. Vidare påstår respondent C1 att Hyresbostäder utvärderar och följer upp arbetet bra och att 

utmaningar vid ekonomistyrningen härstammar från målformuleringen. Likaså menar C1 och C2 att 
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hållbarhetsrapporten är väldigt summarisk och nackdelen enligt C2 är att den inte målsätter framåt 

utan den presenterar bara det som har hänt under de tre senaste åren genom olika nyckeltal. C1 och 

C2 tycker inte att hållbarhetsrapporten är ett styrdokument och används inte för att uppnå målen utan 

det är den interna affärsplanen som används för att uppnå målen. Representant C2 anser att 

hållbarhetsrapporten används för att stärka varumärket och enligt C1 samt C2 bör 

hållbarhetsrapporten förbättras med avsikt att möta framtida kriterier från omvärlden. 

 

Enligt hållbarhetsrapporten (Dokument 11) framgår det att Hyresbostäder ingår i ett samarbete med 

Europeen Housing Network som består av 50 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige, England, 

Frankrike, Italien och Tyskland. I samarbetet genomförs det årlig Corporate Social Responsibility 

rapport som beskriver och redovisar hållbarhetsarbetet utifrån fem aspekter vilka är: socialt ansvar, 

samspel med intressenter, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet och god arbetsmiljö. I 

hållbarhetsrapporten (Dokument 10) framgår samma information men denna gång sker 

erfarenhetsutbyte istället för en rapport. Denna information visar att Hyresbostäder arbetar med att 

utöka hållbarhetsinformation. Rapporten som skapas i samarbetet med European Housing Network 

är inte en hållbarhetsrapport utan en presentation av hållbarhetsarbetet. Samtliga respondenter från 

Hyresbostäder har en framtidsprognos om att de kommer förändra hållbarhetsrapporten för att belysa 

de aspekter som är relevanta för dem och C1 menar att de i framtiden kommer producera en egen 

hållbarhetsrapport. Respondenter från Norrköpings kommun resonerar liknande då de menar att i 

framtiden kommer det att finnas andra riktlinjer att förhålla sig till och D1 syftar även till att det bör 

finnas tilläggande dokument om hur de hållbara målen ska uppnås. 

 

4.6 Sammanfattning av empirisk referensram  

 

Den empiriska referensramen omfattar dokumentstudier samt empirisk data om utmaningar som kan 

uppstå vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål i Hyresbostäder. Utmaningarna från det 

empiriska materialet har sammanfattats nedan: 

 

Utmaningar vid ekonomistyrning 

 

➢ Det finns utmaningar vid styrprocessen som härstammar från målformuleringen. 

➢ De kommunövergripande målen är generellt formulerade och skapar utmaningar med att 

förstå hur, varför och vem som ska nå målen.  
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➢ Norrköpings kommun är en komplex och omfattande organisation, vilket kan skapa 

utmaningar med och att få hela koncernen införstådd i styrningen och att skapa direktiv som 

omfattar koncernens alla verksamhetsområden.  
 

Utmaningar vid olika styrmedel 

 

➢ Den sociala aspekten är svårare att mäta än den ekonomiska- och ekologiska aspekten vilket 

skapar utmaningar med att uppnå balans mellan hållbarhetsaspekterna.  

➢ Utmaningar med att få hela koncernen införstådd i styrningen, detta då Norrköpings 

kommun omfattar olika verksamhetsområden.  

➢ Hållbarhetsarbetet kan främjas av att inkludera hållbarhet som en egen post i budgeten då 

hållbarhetsarbetet kan synliggöras och tydliggöras.  

 

Utmaningar vid hållbarhetsarbete 

 

➢ Det finns utmaningar med att mäta den sociala aspekten vilket även skapar svårigheter med 

att formulera målsättningar.  

➢ Svårigheter med att hushålla med knappa resurser eftersom hållbarhet är ett brett fenomen 

och det blir svårt att balansera arbetet.  

➢ Det finns utmaningar med att prioritera, fokusera och avgränsa hållbarhetsarbetet.  

➢ Det finns utmaningar med hållbarhetsrapporten som enbart förklarar vad som gjorts och inte 

vad som kommer göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

49 

Kapitel 5- Analys 

_______________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer uppsatsskrivarna att analysera den insamlade empiriska datan i relation till 

teoretiska referensramen. Strukturen är konstruerad likt mallen som följer den teoretiska 

referensramen och empiriska materialet. Uppsatsens syfte och forskningsfråga har genomgående 

drivit utformandet av analysen. Kapitlet avser att öka förståelse för utmaningar som finns i 

kommunala bolag vid användning av ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. 

________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Utmaningar vid ekonomistyrning 

 

Carlson (2004) menar att syftet med ekonomistyrning är att effektivisera beslutsprocesser för att 

uppnå målen. Dessa resonemang stöds av Hyresbostäder då C2 påstår att det inte är möjligt att 

uppfylla målen utan användning av ekonomistyrning eftersom Hyresbostäder har flera mål att arbeta 

mot. Vid intervjuerna framgår det att Hyresbostäder kombinerar informella- och formella styrmedel 

i deras arbete vilket Parment (2010) samt Ax, Johansson och Kullvén (2009) påstår är vitalt för att 

uppnå ett adekvat styrsystem. Likt Parment (2010) menar samtliga respondenter från Hyresbostäder 

att det är viktigt att vara införstådda i utmaningarna vid ekonomistyrning för att bemöta och uppnå 

hållbara mål på bästa sätt. I enlighet med föregående resonemang menar även respondenterna från 

Hyresbostäder att användning av formella- och informella styrmedel möjliggör måluppfyllelse. Även 

Ax, Johansson och Kullvén (2015) betonar att ekonomistyrning är en medveten åtgärd som 

underlättar arbetet för att uppnå målsättningar. Respondenterna från Hyresbostäder är enade om att 

det finns utmaningar vid ekonomistyrning. Likt Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar Merchant 

och Van der Stede (2007) att det alltid finns risk för misslyckanden vid ekonomistyrning eftersom 

medarbetare inte alltid presterar optimalt och att kontrollsystemen inte är fullkomligt säkra. C1 från 

Hyresbostäder hävdar att en förbättring av ekonomistyrning inte handlar om att addera flera 

ekonomiska verktyg utan problemet härstammar från målformuleringen. Respondent C2 och B 

resonerar liknande och betonar att utmaningarna i styrningen vanligtvis beror på att det brister vid 

målformuleringen.  

 

Solli (1991) hävdar att det bör finnas en tydlig vision, handlingsplan och förståelse för verksamheten 

samt omvärlden för att förenkla användning av ekonomistyrning och måluppfyllelse. Likt Solli 

(1991) menar Parment (2010) att det är väsentligt för organisationer att inneha information om 

framtiden för att främja implementeringen av hållbara mål i sin styrning. I enlighet med föregående 
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resonemang (Solli, 1991; Parments, 2010) om att inneha information om framtiden har Hyresbostäder 

interna styrdokument som agerar enligt handlingsplaner för att förverkliga måluppfyllelse. 

Respondent B, C1 och C2 påstår att Hyresbostäder arbetar med interna styrdokument inom olika 

tidsspann, vilka är 5-åriga affärsplanen, 1-åriga verksamhetsplan och 1-åriga aktivitetsplaner för 

samtliga avdelningar. De interna styrdokument har olika tidsspann vilket kan kopplas an till teorin av 

Andersson (2017) och Almqvist et.al (2016) som påstår att ekonomistyrning kan utgå från olika 

nivåer vilka är strategisk-, taktiskt- och operativ nivå. 

 

I Hyresbostäders fall är den strategiska nivån en affärsplan, taktiska nivån är en verksamhetsplan och 

operativ nivån innefattar en aktivitetsplan för samtliga avdelningar. Clive och David (1990) betonar 

att olika nivåerna i komplexa organisationer kan motsäga varandra. Denna studie har inte kunnat 

konstatera om målen inom de olika nivåerna motsäger varandra.  Likt Andersson (2017) menar 

respondent B, C1 och C2 att de olika nivåerna hänger ihop och påverkar varandra. Respondenter från 

Hyresbostäder betonar att målen inom de olika nivåerna underlättar ekonomistyrning för att uppnå 

företagets målsättningar. Mcadam, Hazlett och Galbraith (2014) poängterar att en överensstämmelse 

mellan målen minimerar risk för ineffektiv måluppfyllelse. 

 

Respondenterna från Hyresbostäder är enade om att det finns utmaningar vid utformning av 

målsättningar. En utmaning kan förklaras av Thomasson (2009) som betonar att kommunala bolag 

kan inneha motsägelsefulla målsättningar då det finns otydligheter kring hur bolaget ska skapa 

allmännytta och ekonomisk lönsamhet. Problematiken gällande ett allmännyttigt bostadsbolag är 

huruvida man ska agera enligt affärsmässiga principer och skapa allmännytta. Frågan består om 

affärsmässighet uppnås genom att hyra ut till en individ som behöver ekonomiskt stöd istället för att 

hyra ut till en individ med betalningsförmåga. Hyresbostäder fungerar som ett aktiebolag som ska 

leverera allmännytta för invånarna vilket kan jämföras med teorin om hybridorganisation (Thomsson, 

2009). Vid återkommande tillfällen menar C1 att kommunens arbete inte kan jämföras med de 

kommunala bolagen och att Hyresbostäder är ett aktiebolag med en egen styrelse. C1 poängterar att 

“om styrelsen säger att vi ska göra något annat än det kommunfullmäktige påstår. Ja, då gör vi något 

annat än vad kommunfullmäktige säger “. Problematiken med en hybridorganisation enligt Thomsson 

(2009) och Kickert (2010) är att forma tydliga målsättningar då Hyresbostäder ska agera som ett 

aktiebolag men även bidra med allmännytta vilket är vitalt för kommunala bolag. C1 och C2 anser 

att Hyresbostäder inte bemöter ytterligare utmaningar än vilken annan privat aktör inom samma 

bransch gör. Det går således att ifrågasätta Hyresbostäders målsättningar då de ska bidra till 

allmännytta och samtidigt efterlikna sättet privata bolag organiseras och hanteras.  
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C1 och C2 poängterar att Hyresbostäder ska ta hänsyn till deras interna styrelse och 

kommunfullmäktige. C2 hävdar att direktiven från kommunen är i enlighet med Hyresbostäders 

styrning men förtydligar “[...] det är inte så tydlig styrning [...]”. Svekom (2001) menar att en 

blandningsfrom av styrtekniker från kommunala och privata bolag kan vara problematiskt. Samtliga 

respondenter från Hyresbostäder anser att det finns utmaningar med direktiven från Norrköpings 

kommun och Hyresbostäder. Kommunens arbete ska representera och inkludera de kommunala 

bolagen, vilket även gäller vice versa. Norrköpings kommun arbetar mer översiktligt för att omfatta 

deras mångfaldiga koncern som även Brorström et al., (2014) menar kan bli väldigt generellt för de 

kommunala bolagen. Parment (2010) betonar att det är viktigt att hela organisationen är införstådda 

i vilka mål som finns för att underlätta styrningen och implementering av hållbara mål.  

 

Samtliga respondenter påstår att Hyresbostäder är självständiga och klarar sig utan direktiv från 

Norrköpings kommunen. Det går att ifrågasätta vilket syfte direktiven har om Hyresbostäder är 

självständiga i sina beslut. Detta då det framgår från samtliga intervjuer att det finns en indikation på 

brist av samhörighet och koordination mellan Hyresbostäder och Norrköpings kommun. Brorström 

et al., (2014) anser att föregående resonemang är förutsägbar eftersom kommunen måste omfattar 

olika verksamhetsområden i sin styrning. När en organisation delas upp är koordination och samspel 

mellan enheterna är vitalt (Brorström et al., 2014). Norrköpings kommun äger 12 bolag vilket enligt 

A kan skapa svårigheter med att få alla införstådda i styrningen. A menar likt Kouzes och Mico (1979) 

att flera enheter i en och samma organisation leder till olika arbetsmetoder samt skilda normer vilket 

kan leda till utmaningar att vara enade. Trots att Hyresbostäder får direktiv från Norrköpings kommun 

menar C1 att direktiven inte förklarar hur de ska nå målen utan att Hyresbostäder själva utformar 

olika arbetsmetoder för att uppnå sina målsättningar. Samtliga respondenter från Hyresbostäder 

menar att de själva får avgöra hur de ska nå målen. Intervjuerna med Hyresbostäder kan tolkas 

missledande i fråga om hur målen uppfattas, då det vid flera tillfällen framgår att målen är tydliga 

och välformulerade samtidig som det argumenteras om att målen bör konkretiseras och vara mer 

förklarande. Det finns en viss otydlighet gällande de övergripande målen då B menar att de bör 

konkretiseras genom att förklara hur-, varför och vem som ska nå målen vilket även C1 och C2 påstår 

men vid ett senare tillfälle argumenteras om att övergripande målen inte är särskilt komplexa att 

förstå.  
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5.2 Utmaningar vid olika styrmedel 

 

Hyresbostäder använder informella- och formella styrmedel med avsikt att uppnå deras hållbara mål. 

Respondent C2 resonerar likt Riccaboni och Leone (2010) samt Crutzen, Zvezdov och Schaltegger 

(2017) som påstår att det inte är möjligt att uppnå verksamhetens mål utan användning av 

ekonomistyrning då Hyresbostäder arbetar med många mål samtidigt. Enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2009) är ekonomistyrning uppdelat i informella styrmedel och formella styrmedel. De 

informella styrverktygen grundar sig i företagets kultur och värderingar (Riccaboni & Leone, 2010). 

Hyresbostäders informella styrmedel står i enlighet med föregående resonemang då B hävdar att deras 

värderingar genomsyrar hela organisationens arbete. Hyresbostäders fyra värderingar vilket B 

nämner är lyhörd, attraktiv, pålitlig och drivande. Riccaboni och Leone (2010) samt Crutzen et al., 

(2017) poängterar att både formella styrmedel och informella styrmedel är kompatibla till varandra 

för att uppnå hållbara mål. Detta då formella styrmedel berör finansiella mätetal vilket är mer tydligt 

medan den informella styrningen utgår från företagets värderingar och kultur (Riccaboni & Leone, 

2010). Ett informellt styrmedel hos Hyresbostäder är produktindex, serviceindex och 

avvikelserapporter medan ett formellt styrmedel är budgetering (Kullven, 2015).  

 

Hyresbostäder inkluderar egna index enkäter som mäter produkt nöjdhet och service nöjdhet hos alla 

lägenhetsinnehavare vilket styr arbetet. Dessa index genomförs årligen av hyresgästen för att 

säkerställa att lägenheten och servicen uppfyller förutbestämda procentsatser i målsättningar. B 

hävdar likt Riccaboni och Leone (2010) att index undersökningarna grundar sig i företagets 

värderingar vilket är bra service och att lägenheterna håller måttet för hyresgästen. Likt 

respondenterna från Hyresbostäder hävdar Anthony och Govindarajan (2007) att det finns svårigheter 

med informella styrmedel eftersom det inte är lika tydligt hur mätningen ska genomföras. Respondent 

B från Hyresbostäder betonar att hela arbetsledningen “[...] knackar dörr [...]” för att hyresgästerna 

ska besvara index undersökningar. Som förmedlats från respondent B, C1 och C2 ligger dessa index 

undersökningar till grund för det arbete som utförs inom deras fastighetsområden. Det kan ifrågasättas 

om arbetsmetoden “knacka dörr” är en tidseffektivt och kostnadseffektiv metod att genomföra för att 

samla in information från hyresgästerna. Enligt respondent B ligger indexen till grund för bland annat 

den sociala hållbarhetsaspekten. Ett annat informellt styrmedel är avvikelserapporten som fungerar 

som en intern undersökning av arbetet till skillnad från produkt- och service indexen som riktar sig 

till externa kunder. 
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Samtliga respondenter från Hyresbostäder uttrycker att det kan vara problematisk vid mätning av 

sociala hållbarhetsaspekten till skillnad från mer finansiella mätetal. I enlighet med det empiriska 

materialet från Hyresbostäder menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) att den formella styrningen 

är mer konkret vilket medför enklare mätningar i jämförelse med informella styrmedel. I 

Hyresbostäders fall kan mer mätbara metoder avseende informella styrmedel innebära att den sociala 

hållbarhetsaspekten blir mer inarbetat i företagets målsättningar. Enligt B kan den sociala 

hållbarhetsaspekten vara mer inarbetad i målsättningarna genom att införa mer regelbundna 

mätningar i mindre form av produktindexet samt serviceindexen hos hyresgästerna. Samtliga 

respondenter från Hyresbostäder arbetar med att utveckla den sociala hållbarhetsaspekten inom 

kommande framtid genom att införa mer regelbundna mätningar menar respondent B. Respondent B, 

C1 och C2 påstår även att hållbarhetsarbetet är under en förändringsfas. 

  

Ett mer konkret styrverktyg är budgetstyrning vilket tillhör kategorin för formella styrmedel 

(Kullven, 2015) och har avsikt att budgetera för framtida mål som avses att uppnås (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) består budgetarbetet av olika delar 

och budgetuppföljning samt budgetanalys är väsentliga för att analysera avvikelser och utfall. 

Empirin har visat att Hyresbostäder arbetar kontinuerligt med uppföljning i alla sina projekt. C1 

hävdar att det genomförs en månadsuppföljning av budgetens utfall i alla delar av verksamheten med 

avsikt att främja framtida processer. I budgeten för Hyresbostäder finns det ingen separat post för 

hållbarhet men C1 och C2 menar att det inkluderas i andra rader. Enligt Ax, Johansson och Kullvén 

(2015) finns det flera olika sätt att arbeta med hållbarhet och budgetering. A, C1 och C2  hävdar även 

att det är en fördel om hållbarhet inkluderas mer i den ordinarie verksamheten snarare än en del utanpå 

verksamheten. Föregående resonemang står i enlighet med Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018) 

samt Ahlbeck och Johansson (2015) då hållbarhet främjas av att inkludera det som en del i alla 

verksamhetens projekt, likaså budgeten. Ax, Johansson och Kullvén (2015) hävdar att hållbarhet går 

att inkludera i budgetens befintliga poster vilket Hyresbostäder gör.  

 

C1 och C2 påstår att de inte har svårigheter med budgetarbetet och kan jämföras med en annan privat 

aktör inom samma bransch som påstår bemöta mer problem vid budgetarbetet. Likt Ax, Johansson 

och Kullvén (2009) menar C1 och C2 att den formella styrningen är mer konkret. C2 hävdar att alla 

mätningar som har med pengar att göra är mycket enklare att mäta än informella styrmedel såsom 

den sociala hållbarhetsaspekten. C1 menar så länge det finns en bostadsbrist är Hyresbostäders 

intäkter enkla att beräkna. C1 förtydligar med att påstå att privata aktörer arbetar med både 

intäktssidan och kostnadssidan medans Hyresbostäders intäkter redan är beräknade och att deras 
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fokus är på kostnadssidan. Efter påståendet om att det inte finns svårigheter med budgeteringen 

poängterar C1 att “vi gör det inte för att det är lätt utan vi gör ju det för att det är svårt”. C1 hävdar 

även att Hyresbostäders arbete går ut på att hantera oväntade händelser och att utmaningen med 

ekonomistyrning är att balansera resurser i form av arbetskraft och kapital då den har begränsningar 

att förhålla sig till. Brunsson och Rombach (1982) syftar till att många kommunala bolag använder 

sig av budgetstyrning för att effektivisera resurser. Enligt dokument 6 är Hyresbostäders arbetsmetod 

lean vilket även respondent B bekräftar. Med Brunsson och Rombach (1982) resonemang borde 

budgeten för Hyresbostäder spela en vital roll vid resurseffektivisering. Sharma och Gadenne (2011) 

hävdar även att ekonomistyrning är komplex inom kommunala bolag. Denna studie kan inte 

konstatera att det finns svårigheter med Hyresbostäders budgetarbete på grund av varierande 

påståenden. Det går att ifrågasätta C1 och C2 påstående om att det inte finns svårigheter vid 

budgeteringen. Detta eftersom begränsade resurser och oväntade händelser inte går hand i hand, då 

det inte går att förutspå vad som skall ske. 

 

5.3 Utmaningar vid hållbarhetsarbete 

 

Enligt respondenterna B, C1 och C2 kan hållbarhetsarbete utläsas från Hyresbostäders affärsplan och 

verksamhetsplan. Likt Ottosson och Parment (2016) menar respondenterna från Hyresbostäder att 

hållbarhet utgörs av en social, ekonomisk och ekologisk aspekt som ska kombineras för att uppnå 

hållbara mål. Enligt respondenterna från Hyresbostäder ska affärs- och verksamhetsplanen förklara 

vilka målsättningar som finns i verksamheten för att uppnå hållbara mål.  Affärsplanen och 

verksamhetsplanen kan uppfattas vara mer generellt förklarande gällande hur målen ska uppnås. 

Aktivitetsplanen är mer detaljerad och enligt respondenterna från Hyresbostäder använder samtliga 

avdelningar en aktivitetsplan för att uppnå mål med ett tidsspann på 1-år, medan aktivitetsplanen är 

baserad på övriga planer. Trots att det finns korta och långsiktiga styrdokument hos Hyresbostäder 

som tar hänsyn till direktiven från Norrköpings kommun så menar respondenterna B, C1 och C2 att 

styrdokumenten bör bli bättre på att förklara hur och varför målen ska uppnås. Deming (1993) betonar 

att det finns svårigheter med att forma en tydlig problemformulering vilket skapar utmaningar med 

att uppnå målsättningar. Från teoretiska referensramen framgår det att hållbarhet bör behandlas 

utifrån något som ligger nära kärnverksamheten och att implementera hållbarhetsfrågor i styrsystemet 

som kan bryta ner långsiktiga mål till mer konkreta (Riccaboni & Leones, 2010).  

 

Respondent B och C2 menar att Hyresbostäder arbetar med kommunövergripande målen som senare 

bryts ned i delmål i form av aktivitetsplaner. Respondent B menar att direktiven från Norrköpings 
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kommun kan vara otydliga huruvida målen ska uppnås. Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018) 

poängterar att det finns svårigheter med att förstå agenda 2030 och implementera dem i bolagen samt 

kommunen. Respondent B och C2 menar att Hyresbostäders hållbarhetsarbete bygger på agenda 

2030, de olika hållbarhetsaspekterna och de kommunövergripande målen. Samtliga respondenter från 

Hyresbostäder hävdar likt Fehling, Nelson och Venkatapuram (2013) att direktiv från Norrköpings 

kommun inte förklarar hur och varför målen ska uppnås. Detta hämmar hållbarhetsarbetet då Heinrup 

och Schultz (2017) menar att hållbarhetsarbetet främjas av samarbete.  

 

Giddings, Hopwood och O'brien (2002) har påvisat att hållbarhetsaspekterna kan motsäga varandra 

vilket respondenterna från Hyresbostäder även syftar till. Respondenterna från Hyresbostäder hävdar 

att det finns utmaningar med att skapa balans mellan den sociala-, ekonomiska- och ekologiska 

aspekten. Tidigare forskning har ifrågasatt om det går att skapa samverkan mellan aspekterna utan att 

konflikter uppstår då Giddings Hopwood och O'brien (2002) menar att den ekonomiska aspekten står 

i konflikt med den sociala och ekologiska aspekten. C1 hävdar att Hyresbostäder står inför ständiga 

beslut där de prioriterar mellan sociala, ekonomiska eller ekologiska val på grund av knappa resurser 

i form av kapital och arbetskraft. Respondent A resonerar likt C1 då hållbarhetsfrågorna kan bli en 

resursfråga eftersom det alltid finns fler hållbarhetsaspekter som kan inkluderas. Samtliga 

respondenter från Hyresbostäder menar även att det finns utmaningar med att mäta den sociala 

aspekten och att denna aspekt bör inkluderas mer i målsättningar. Respondenterna från Hyresbostäder 

hävdar att den sociala aspekten är svårare att mäta än den ekonomiska och ekologiska aspekten vilket 

stöds av Aggarwal (2011) som poängterar att det är svårt att mäta den sociala- samt ekologiska 

aspekten. Parment (2016) hävdar att de sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsaspekterna 

bör vara balanserade för att uppnå hållbarhet. Däremot tros denna balans inte uppnås då det empiriska 

materialet påvisar att den sociala aspekten inte är lika inarbetade i målsättningarna som den 

ekonomiska- och ekologiska aspekten. 

 

Respondent B, C1 och C2 menar att Hyresbostäder arbetar väl med att följa upp och utvärdera 

arbetsprocesser inom varje avdelning. Samtliga respondenter från Hyresbostäder hävdar att de har 

månadsuppföljning, möten, budgetuppföljning, veckovisa möten med mera för att följa upp att målen 

uppnås. Hyresbostäder har även en avvikelserapport vilket enligt C2 fungerar som ett signalsystem 

vilket upplyser vad som ska prioriteras. Avvikelserapporten består enligt B och C2 av fyra fält som 

varje avdelning månadsvis ska besvara vilket fångar upp oväntade händelser och utmaningar. Enligt 

Deming (1993) misslyckas många organisationer att utvärdera utfallet men istället menar 

Hyresbostäder att problemet ligger i målformuleringen och inte i utvärdering och uppföljning. 
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Respondenterna från Hyresbostäder betonar att styrningen vid hållbarhetsarbete förbättras genom att 

förklara hur och varför målen ska uppnås. Deming (1993) samt Bergman och Klefsjö (2006) anser 

att det ska finnas en tydlig problemformulering där målet identifieras och analyseras för att förenkla 

arbetsprocessen. Samtliga respondenter från Hyresbostäder menar att de bör fokusera mer på hur 

målen ska uppnås, konkretisera målen och avgränsa hållbarhetsarbetet, detta eftersom enligt C1 

försöker de vara bäst på allt vilket är svårt. B betonar även att de bör bli bättre på att förklara varför 

målen ska uppnås. Liknande resonerar även respondenterna från Norrköpings kommun som anser att 

hållbarhetsarbetet skulle gynnas av att förklara hur målen ska uppnås. Dessa resonemang står i linje 

med Mulholland och Bernardo (2017) som anser att hållbarhetsmålen ska prioriteras och motiveras 

genom att förklara hur målen ska uppnås.  

  

Slutligen går det att ifrågasätta om de hållbara målen verkligen uppfylls eftersom samtliga 

respondenter från Hyresbostäder påstår att den sociala aspekten inte är lika mätbar och inarbetat i 

målsättningarna som de resterande två hållbarhetsaspekterna. För att uppnå hållbarhet enligt 

Hedenus, Persson och Sprei (2018) ska det finnas en samverkan mellan de tre olika 

hållbarhetsaspekterna. Däremot är det svår att uppnå en balans mellan hållbarhetsaspekterna då 

hållbar utveckling är en konstant balansgång där något blir mer värdefullt (Ottosson & Parment, 

2016). Intervjuerna från Hyresbostäder konstaterade att det kan uppstå en obalans mellan 

hållbarhetsaspekterna. Denna studie avser däremot inte att studera om de hållbara målen uppnås utan 

att identifiera och öka förståelse om utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.   

 

5.3.1 Utmaningar med hållbarhetsrapporten 

 

Frostenson (2015) hävdar att hållbarhetsrapporten är till för att redovisa företagets vision, mål och 

ambition kopplat till hållbarhet. Frostenson, Helin och Sandström (2013) menar även att 

hållbarhetsrapporten kan ligga till grund för eller vara en del av hållbarhetsarbetet vilket ofta 

förekommer i praktiken. Däremot framgår det från samtliga respondenter att hållbarhetsrapporten 

inte används som ett styrdokument då den enbart är till för att redovisa det som har hänt i 

verksamheten. Norrköpings kommuns hållbarhetsrapport kan uppfattas som en hållbarhetsmotor 

samt uppföljningsdokument vilket enligt Frostenson, Helin och Sandström (2013) innebär att upplysa 

om hållbarhetsfrågor och att utvärdera utfallet. Det innebär att hållbarhetsrapporten fungerar mer som 

ett kommunikationsdokument (Frostenson, Helin & Sandström, 2013) än styrdokument för de 

kommunala bolagen. 

 



 
 
 

 
 

57 

Hedenus, Persson och Sprei (2018) menar att organisationer som implementerar hållbarhetsfrågor i 

sin styrning får förbättrad status på marknaden och uppfattas som mer stabila, trovärdiga och 

innovativa. Respondent C2 hävda att hållbarhetsrapporten är ett sätt att stärka sitt varumärke genom 

att tala om vad organisationen har gjort för att möta sina mål. Enligt Hahn och Lülfs (2014) ska både 

negativ och positiv information inkluderas i hållbarhetsrapporten för att uppnå god kvalitet. Att 

verksamheter undgår att redovisa viss information kan påverka syftet med hållbarhetsrapporten 

negativt (Falkenros & Salih, 2017). Norrköpings kommun hållbarhetsrapporterar för 12 dotterbolag 

vilket är väldigt omfattande då det finns ett begränsat utrymme att presentera hållbarhetsarbetet. 

Respondent D1 och D2 lyfte fram att det kan vara intressant att påvisa ett annat perspektiv av 

hållbarhetsarbetet som förklarar både fördelar och nackdelar av utfallet. Däremot menar D1 att 

tilläggande information ska presenteras i ett annat dokument utöver hållbarhetsrapporten.  

 

Samtliga respondenter anser att att hållbarhetsrapporten kan förbättras. Enligt respondent C1 och C2 

är hållbarhetsrapporten summarisk vilket innebär att rapporten inte målsätter framåt. Samtliga 

respondenter menar att hållbarhetsrapporten bör förbättras genom att vara mer specifik, inkludera 

framtida målsättningar samt fler hållbara indikationer och inte enbart förklara vad som har hänt. C1 

förklarar även att dem för tillfället utför en väsentlighets rapport och respondenterna från 

Hyresbostäder har som hypotes att de i framtiden kommer utforma en självständig rapport utöver den 

från Norrköpings kommun.  Hyresbostäder är i dagsläget självständiga och genom att distansera 

ytterligare från Norrköpings kommun kan Hyresbostäder uppfattas som en egen verksamhet och inte 

en del av Norrköpings kommun. Utmaningarna med två separata hållbarhetsrapporter kan leda till 

svårigheter med att faktiskt uppnå de hållbara målen. Enligt Gustafsson, Hedström och Vasilev 

(2018), Heinrup och Schultz (2017) är samhörighet ett viktigt nyckelord i hållbarhetsarbetet men även 

samarbete mellan flera aktörer. Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018) menar att 

hållbarhetsarbetet främjas av att inkludera de på internationellt, nationellt, regionalt och lokalt 

styrningsarbete. Det kan ifrågasättas om det är lönsamt att utföra två hållbarhetsrapporter med 

avseende för att det är tidskrävande och resurskrävande. 
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5.4 Avslutande reflektion  

 

Analysen som är baserad på teoretiska referensramen och empiriska materialet har identifierat ett 

antal utmaningar vid ekonomistyrning för Hyresbostäder när de arbetar för att uppnå hållbara mål. I 

studien togs det hänsyn till relationen mellan Norrköpings kommun och Hyresbostäder eftersom deras 

styrning härstammar från en större kontext. Analysen visar att det finns utmaningar vid de 

kommunövergripande målen eftersom de är generellt formulerade och brister i att förklara hur, varför 

och vem som ska nå målen. Däremot är detta förståeligt då Norrköpings kommun måste beakta hela 

koncernen vilket kan skapa svårigheter med att vara införstådd i vardera verksamhetens dagliga 

arbete. Enligt empiriska materialet framgår det att Hyresbostäders egna verksamhetsmål bland annat 

baseras på de kommunövergripande målen vilka är formulerade generellt som i sin tur skapar 

utmaningar för Hyresbostäder att implementera målen i sin styrning. Intervjuerna hos Hyresbostäder 

har konstaterat att problem som uppstår under arbetsprocessen härstammar från målformuleringen. 

En tillkommande förklaring kring utmaningarna med målformuleringen kan påbrå från det faktum att 

Hyresbostäder är en hybridorganisation som ska agera likt ett aktiebolag men samtidigt skapa 

allmännytta, vilket kan skapa motsättningar vid målformulering (Kickert, 2001; Thomasson, 2009). 

Hyresbostäder ska ta hänsyn till direktiv från kommunen och styrelsen samt beakta flera krav och 

riktlinjer vid målformulering vilket kan vara en utmaning. Det empiriska materialet har konstaterat 

att det finns utmaningar vid målformuleringen, därför bör Hyresbostäder fokusera-, prioritera- och 

avgränsa målen för att effektivisera måluppfyllelse. Den teoretiska referensramen visar även att det 

är enklare att uppfylla målen om det inkluderas i budgeten (Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018; 

Ahlbeck & Johansson, 2015) vilket Hyresbostäder gör gällande hållbarhet. Budgetarbetet tolkas vara 

en utmaning då Hyresbostäder måste budgetera för oväntade händelser med resursbegränsningar. 

Föregående resonemang stöds av Brorström et al., (2014) som hävdar att det finns utmaningar för 

kommunala bolag att följa en budgetkopplad plan då det är svårt att beräkna det som ska inträffa.  

 

En annan utmaning som det empiriska materialet har påvisat vid målformulering vilket står i enlighet 

med Kullven (2015) är att ekologiska- och ekonomiska hållbarhetsaspekterna är enklare att mäta än 

den sociala aspekten. Från intervjuerna framgår det att den sociala aspekten bör inkluderas mer i 

målsättningar för att skapa balans mellan hållbarhetsaspekterna. Den teoretiska referensramen 

konstaterar dessutom att det är vitalt att skapa balans mellan hållbarhetsaspekterna för att uppnå 

hållbarhet (Hedenus, Persson & Sprei, 2018). Det kan vara problematiskt att uppnå balans mellan 

hållbarhetsaspekterna då det alltid finns risk för intressekonflikt då den ekonomiska aspekten 

vanligtvis står i konflikt med den ekologiska och sociala aspekter (Giddings, Hopwood & O'brien, 
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2002). Analysen har konstaterat att det kan uppstå en intressekonflikt mellan hållbarhetsaspekterna 

vilket är relaterat till knappa resurser i form av arbetskraft och kapital. Att hushålla med knappa 

resurser skapar utmaningar med att balansera mellan hållbarhetsaspekterna, vilket ställer krav på 

Hyresbostäder som måste prioritera, avgränsa och fokusera arbetet mot hållbarhet.  

 

Analysen har konstaterat att hållbarhetsrapporten från Norrköpings kommun är bristfällig då alla 

respondenter påstår att rapporten saknar information och anser att den kan förbättras. Det empiriska 

materialet har påpekat att hållbarhetsarbetet kan främjas av att förtydliga hållbarhetsrapporten genom 

tilläggande information om hur, varför och vem som ska nå målen. I dagsläget agerar 

hållbarhetsrapporten som en hållbarhetsmotor samt uppföljningdokument där det förklaras vad som 

har hänt med hjälp av indikatorer (Frostenson, Helin & Sandström, 2013). Genom att formulera 

hållbarhetsrapporten som ett profilieringsdokument där det framgår hur målen ska nås, varför målen 

ska nås och vem som ska nå målen (Frostenson, Helin & Sandström, 2013) kan rapporten uppfyllt en 

större funktion. Respondenterna från Hyresbostäder betonar att de hypotetiskt kommer att utforma 

en egen hållbarhetsrapport i framtiden vilket kan vara riskabelt med tanke på att den teoretiska 

referensramen påvisat att samarbete mellan flera aktörer är vitalt för att uppnå hållbara mål 

(Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

60 

Kapitel 6- Slutsats  

_______________________________________________________________________ 

Syftet med det avslutade kapitlet är att uppfylla studiens syfte och forskningsfråga. Följande kapitel 

har sammanfattat de utmaningar som har identifierats vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara 

mål. Den framtagna informationen nedan har baserats på information från analysen vilket 

härstammar från den empiriska- samt teoretiska referensramen. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Denna studie har visat att det finns utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. 

Resultatet från intervjuerna med representanterna från Hyresbostäder och Norrköpings kommun har 

identifierat ett antal utmaningar vid arbete mot hållbara mål vilket bör beaktas för att undvika 

uppfinna hjulet på nytt.  

 

En utmaning för Hyresbostäder är att de har olika riktlinjer och krav att förhålla sig till som behöver 

integreras i deras arbetsprocesser men även i hållbarhetsarbetet. Hyresbostäder ska agera som ett 

aktiebolag och samtidigt skapa allmännytta vilket kan skapa motsägelsefulla målsättningar. De ska 

även ta hänsyn till direktiv och krav från Norrköpings kommun samt deras egna styrelse. 

Hyresbostäder ska representera kommunkoncerns arbete men även vice versa. Direktiven från 

kommunen är även alltför övergripande och omfattande då det inkluderar hela kommunkoncernen. 

Direktiven från kommunen skapar utmaningar för Hyresbostäder att förstå hur, varför och vem som 

ska nå målen. Detta skapar utmaningar med målformulering vilket samtliga respondenter från 

Hyresbostäder även menar att utmaningen oftast uppstår.  

 

De riktlinjerna och krav som Hyresbostäder måste ta hänsyn till skapar i sin tur svårigheter med att 

skapa balans mellan hållbarhetsaspekterna. Detta eftersom olika värderingar från olika aktörer såsom 

styrelsen, kommunen, externa samt interna intressenter kan skapa konflikter mellan vad som bör 

prioriteras. Det kan vara problematiskt att uppnå balans mellan hållbarhetsaspekterna eftersom det 

vanligtvis uppstår en intressekonflikt mellan den sociala-, ekonomiska- och ekologiska aspekten. Det 

framgår i studien att det finns utmaningar vid målsättningarna kring hållbarhet då de bör konkretiseras 

genom att fokusera, prioritera och avgränsa målen till vad som är viktigast. En ytterligare utmaning 

vid hållbarhetsarbetet är knappa resurser i form av kapital och arbetskraft vilket gör att Hyresbostäder 

måste balansera arbetet mellan hållbarhetsaspekterna. Den sociala hållbarhetsaspekten är inte lika 

mätbar som den ekonomiska- och ekologiska aspekten vilket leder till utmaningar med att skapa 

balans mellan hållbarhetsaspekterna. Studien upplyser även att hållbarhetsrapporten från 
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Norrköpings kommun är bristfällig och misslyckas med att förklara hur framtida målsättningar ska 

uppnås. Hyresbostäder har en hypotes om att i framtiden utforma en egen hållbarhetsrapport som ska 

inkludera information som de själva har tagit fram. Denna studie har påvisat att det finns utmaningar 

för Hyresbostäder att separera och distansera sitt hållbarhetsarbete från Norrköpings kommun 

däremot kan det vara fördelaktigt med att vara mer självständiga eftersom direktiven från 

Norrköpings kommun kan uppfattas generella och otydliga. Ovanstående slutsats har besvarat studien 

forskningsfråga vilket är: Vilka utmaningar finns vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål i 

kommunala bolag? 

 

6.1 Självkritik och begränsningar  

 

Denna studie har haft som utgångspunkt att skapa en helhetsförståelse för läsaren om ämnet därav 

belystes även Norrköpings kommun då Hyresbostäder får direktiv från kommun. Respondent C1 och 

C2 uppmärksammade att Hyresbostäder har en egen styrelse vilket i efterhand även kunde ha 

inkluderats i studien med avseende för studiens sammanhang. En hypotes är att studien hade blivit 

mer nyanserad om Hyresbostäders styrelse hade uppmärksammats i studien eftersom de även får 

direktiv från styrelsen.  

 

Ekonomistyrning är omfattande likaså hållbarhet vilket kunde ha begränsats ytterligare för att skapa 

en djupare studie. Detta genom att begränsa studien inom ramen för antingen formella- eller 

informella styrmedel med avsikt att djupstudera vidare inom ett område.  Studien hade även kunnat 

fokusera på en av de tre hållbarhetsaspekterna exempelvis den sociala hållbarhetsaspekten då 

kommunala bostadsbolag har ett ansvar att bidra med allmännytta såsom skapa prisvärda hyresrätter 

för alla samhällsmedborgare.  

 

Trots att det verkar ensidigt att samtliga respondenter från Hyresbostäder sitter i ledningen så förfogar 

de över olika arbetsuppgifter. Detta innebar att uppsatsskrivarna formulerade olika frågescheman till 

vardera respondent där exempelvis respondent B fokuserade på informella styrmedel och C1 samt C2 

på formella styrmedel. Att genomföra samtliga förbättringar i studien hade gett en mer nyanserad 

studie. 
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6.2 Förslag till fortsatta studier  

 

Förslag till fortsatta studier är att göra en djupare analys vid målstyrning eftersom denna studie 

uppmärksammar att det finns utmaningar som härstammar från målformulering. Det går även att 

genomföra en djupare analys av flera formella styrmedel eller informella styrmedel istället för att då 

belysa båda vilket denna studie gör. Denna studie belyser hållbarhetsrapportens funktion i 

hållbarhetsarbetet vilket kan utvecklas och djup studeras ytterligare, detta då samtliga respondenter 

menar att hållbarhetsrapporten är bristfällig. Hållbarhetsrapporten går att vidareutveckla och 

djupstudera om det är lönsamt att Norrköpings kommunkoncern genomför en gemensam 

hållbarhetsrapport för hela koncernen.  

 

I denna studie har utgångspunkten alltid varit att skapa ett sammanhang och bidra med 

helhetsförståelse för läsaren inom ämnet. Denna studie har enbart fokuserat på relationen mellan 

Hyresbostäder och Norrköpings kommun och bortsett från styrelsen som Hyresbostäder även får 

direktiv från. Det går således att genomföra en mer djupgående analys av Hyresbostäders och 

kommunala bolags styrning genom att fokusera på både direktiv från kommunfullmäktige samt 

styrelsen i bolaget för att förstå hela styrprocessen.  

 

Det sistnämnda förslaget till framtida forskning är att studera om hållbara målen verkligen uppnås 

inom kommunala bolag. Denna studie har påvisat att det kan uppstå en obalans mellan 

hållbarhetsaspekterna och enligt den teoretiska referensramen är det vitalt att uppnå balans mellan 

sociala-, ekonomiska, och ekologiska aspekterna för att uppnå hållbarhet. Däremot kan det vara en 

problematisk forskningsfråga att studera då hållbarhet innefattar en konstant utveckling och det är en 

problemorienterad fråga vilket kan verka för kritisk och riskfyllt för respondenten att besvara. Studien 

besvarar inte frågan om hållbarhet verkligen uppnås då syftet är att öka förståelse och identifiera 

utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål. Samtliga förslag kan studeras inom 

kommunal- och/eller privat kontext eller genom en jämförelse. 
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Kapitel 8- Bilagor  

8.1 Bilaga 1. Introduktion och avslut  

 

Introduktion: 

- Berätta om studien  

- Respondentens deltagande  

- Tillåtelse att spela in 

- Vill du ha tillgång till studien? 

 

Respondentens information: 

- Vad är dina/era arbetsuppgifter och vilka/ vilket ansvarsområde ansvarar du/ni för?  

- Hur länge har du/ni jobbar här? 

 

Sammanfattande fråga: 

- Vad anser du är de viktigaste faktorerna för kommunen att ta hänsyn till för att framgångsrikt 

uppnå hållbara mål?  

 

Avslut:  

- Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

- Finns det möjlighet att kontakta er vid vidare frågor? 

- Har du några frågor? 

- Tack för din medverkan!  
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8.2 Bilaga 2. Frågeschema för representant A från Norrköpings kommun  

 

Norrköpings kommun och Hyresbostäders relation:  

- Kan du berätta om förhållandet mellan Norrköpings kommun och Hyresbostäder? 

- Har Norrköpings kommun en inverkan på Hyresbostäders besutsfattande?  

Om ja, berör det styrning av verksamheten?  

- Finns det utmaningar med att formulera mål för en verksamhet man inte aktivt arbetar inom? 

- Hur agerar ni om Norrköpings kommun och Hyresbostäder inte är enade om vad som är 

möjligt att uppfylla? 

 

Hållbara mål och hållbarhetsrapportering: 

- Hur arbetar kommunen för att uppnå de hållbara målen? 

- Vad är er avsikt med hållbarhetsrapportering? 

- Används hållbarhetsrapporten som grund för ert hållbarhetsarbete? 

Om ja, hur? 

- Finns det utmaningar vid arbetsprocessen av hållbara mål? 

- Är det något du personligen skulle vilja ändra med hållbarhetsrapporteringen/ 

hållbarhetsarbete? 

Om ja eller nej varför? 

- Hur följer ni upp de hållbara målen? 

- Hur går man tillväga om man inte uppfyller de målen man avsett inom ett visst tidsspann? 

 

Styrning: 

-  Hur används ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål?  

- Hur arbetar man inom kommunen för att interna och externa intressenter ska förstå styrningen, 

dvs hur målen ska uppnås? 

- Följer ni upp och mäter styrningens utfall? 

Om ja eller nej hur/ varför?  

- Hur ska ni förbättra framtida användningen av styrning? 

- Finns det utmaningar med användning av styrning för att uppnå hållbara mål? 

Om ja, hur hanterar ni eventuella utmaningar för att uppnå hållbara mål? 
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8.3 Bilaga 3. Frågeschema för representant B från Hyresbostäder  

 

Olika styrmedel: 

- Använder ni informella styrmedel?  

Om, ja vilka då?  

- Hur använder ni informella styrmedel för att kommunicera målen till interna och externa 

intressenter?  

- Hur ska ni främja verksamhetsplanering för att uppnå målsättningar?  

- Vilka utmaningar finns det vid verksamhetsplanering för att uppnå hållbara mål?  

 

Ekonomistyrning:  

- Vilka styrverktyg är viktigast för Hyresbostäder vid en förändring, enligt dig?  

- Kan du beskriva arbetsprocessen från att ett förbättringsförslag uppstår fram tills att 

utvecklingen är genomförd?  

- Har du upplevt utmaningar vid styrarbetet mot hållbara mål?  

Om ja, när vid processen uppstod en sådan utmaning?  

- Hur hanterar och bemöter Hyresbostäder utmaningar vid verksamhetsstyrning mot hållbara 

mål?  

- Hur hanterar och bemöter ni oväntade risker vid ekonomistyrning?  

 

Hållbarhet: 

- Kan ni berätta om ert hållbarhetsarbete från givna direktiv till implementering i er 

verksamhet?  

- Är det något du personligen skulle vilja ändra med hållbarhetsarbetet?  

Om ja eller nej varför?  

- Har det enligt dig skett någon markant förändring vad gäller hållbarhetsstyrning sedan 

hållbarhetsrapporten infördes?  

Om ja, vad är det för förändringar?  

- Finns det utmaningar med hållbarhetsrapporten/hållbarhetsarbetet?  

Om ja, vilka då och hur bemöter man det?  

- Tror du det är problematisk att hållbarhetsrapporten enbart visar vad kommunala bolag har 

gjort och inte hur de ska uppnå hållbara mål? Skulle du vilja förändra det på något sätt? 
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8.4 Bilaga 4. Frågeschema för representant C1 och C2 från Hyresbostäder  

 

Ekonomistyrning: 

- Vad innebär ekonomistyrning för Hyresbostäder? 

- Hur använder Hyresbostäder ekonomistyrning för att uppnå de hållbara målen?  

- Vilka utmaningar kan uppstå vid användning av ekonomistyrning för att uppnå hållbara 

mål?  

- Tycker ni att ekonomistyrning underlättar arbetet för att uppnå hållbara mål?  

Om ja, uppnås målen fullt ut? Om nej, varför inte?  

- Hur ska ni förbättra framtida användningen av ekonomistyrning?  

- Har ni upplevt utmaningar vid styrningsarbete mot hållbara mål?  

Om ja, när vid processen uppstod en sådan utmaning?  

- Hur hanterar och bemöter ni oväntade risker vid styrningsarbetet?  

- Hur följer ni upp och utvärderar styrningssarbete?  

 

Olika styrmedel: 

- Använder ni formella och informella styrmedel?  

Om, ja vilka då?  

- Hur använder ni formella- och informella styrmedel för att kommunicera målen till interna 

och externa intressenter?  

- Hur ska ni främja verksamhetsstyrning för att uppnå målsättningar?  

- Finns det utmaningar med användning av styrning för att uppnå hållbara mål?  

Om ja, hur hanterar ni eventuella utmaningar för att uppnå hållbara mål?  

- Inkluderas hållbarhet som en post i er budget?  

Om ja, hur används budgetprocessen för att uppnå uppsatta mål?  

-  Hur kan budgetprocessen förbättra effekten för nästkommande budget?  

- Följer ni upp och mäter budgetstyrningens utfall?  

Om ja eller nej, hur mäter man det och varför inte?  

 

Hållbarhet:  

- När ni formulerar en plan för hur ni ska uppnå hållbara mål för er verksamhet vilka 

styrdokument tar ni hänsyn till?  
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- Kan ni berätta om ert hållbarhetsarbete från givna direktiv till implementering i er 

verksamhet?  

- Hur avstämmer/ följer ni upp de hållbara målen?  

- Har ni någon gång gjort motstånd vid direktiv om hållbarhet?  

- Om ja, hur hanterar ni det?  

- Är det något ni personligen skulle vilja ändra med hållbarhetsarbete?  

- Om ja eller nej, varför? 

- Vad skulle ni säga är Hyresbostäders avsikt med hållbarhetsrapporten?  

- Har det enligt er skett någon markant förändring vad gäller hållbarhetsstyrning sedan 

hållbarhetsrapporten infördes?  

Om ja, vad är det för förändringar?  

- Finns det utmaningar med hållbarhetsrapporten/hållbarhetsarbetet?  

Om ja, vilka då och hur bemöter man det?  

- Är det problematisk att hållbarhetsrapporten enbart visar vad kommunala bolag har gjort 

och inte hur kommunala bolag ska uppnå hållbara mål?  

Skulle ni vilja förändra det på något sätt? 
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8.5 Bilaga 5. Frågeschema för representant D1 och D2 från Norrköpings kommun 

 

Relationen mellan Norrköpings kommun och de kommunala bolagen: 

- Kan ni berätta om förhållandet mellan Norrköpings kommun och Hyresbostäder? 

- Har Norrköpings kommun en inverkan på Hyresbostäders beslutsfattande? 

- Om ja, berör det styrning av verksamheten? 

- Hur styr Norrköpings kommun de kommunala bolagen? 

(Förutom ägardirektiv, bolagsordning vilka andra styrdokument finns det) 

- Finns det utmaningar med att formulera mål för en verksamhet man inte aktivt arbetar 

inom? 

Om ja, vilka då? 

- Hur agerar ni om Norrköpings kommun och Hyresbostäder (kommunala bolag) inte är 

enade om vad som är möjligt att uppfylla? 

 

Ekonomistyrning: 

- Vad har ekonomistyrning för roll i Norrköpings koncern? 

- Hur använder ni ekonomistyrning för att följa upp målen inom koncernen? 

- Vilka utmaningar kan eventuellt uppstå vid arbetsprocessen i form av ekonomistyrning inom 

koncernen? 

 

Olika styrmedel: 

- Finns det utmaningar med formella och informella styrning inom koncernen? 

Om ja, vilka eventuella utmaningar finns det? 

- Hur ska ni förbättra framtida användningen av styrning inom koncernen? 

- Finns det utmaningar med användning av styrning för att uppnå hållbara mål inom 

koncernen? 

 

Budgetstyrning: 

- Används budgetstyrning som ett verktyg för att uppnå hållbara mål inom koncernen? 

Om ja, hur används budgetprocessen för att uppnå uppsatta mål? 

- Hur kan budgetprocessen förbättra effekten för nästkommande budget? 

- Följer ni upp och mäter styrningens utfall? 

Om ja eller nej, hur mäter man det eller varför inte? 
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8.6 Bilaga 6. Informationsbrev  

 

Hej, vad trevligt att ni skulle vill hjälpa oss att forma en bra studie som kan bidra med öka 

förståelse för ekonomistyrningens användning för att kunna identifiera utmaningar vid 

ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.   

 

Vi är två studenter som läser till civilekonomer vid Linköpings Universitet där vi skriver vårt 

examensarbete med fokus på styrning. Avsikten med studien är att studera kommunala bolags 

utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål.  

 

Vid uppställning av intervjufrågor kommer vi att fokusera utifrån teman som är baserad på att 

besvara syftet med denna studie. Bifogat finner ni intervjuguiden, som agerar som en riktlinje för 

hur intervjun är utformad. Under intervjun kommer det finnas utrymme för respondentens egna 

tolkningar. 

 

I samband med GDPR lagstiftningen kommer vi att skydda respondenternas personuppgifter genom 

att enbart samla in nödvändig information. Transkribering av intervjuer sker i ett särskilt system som 

enbart vi har tillgång till och där åtkomst nekas efter studiens slut. 

 

Vi hoppas att ni vill delta och hjälpa oss med vår studie! 

Med vänliga hälsningar,  

Marsel El-Bazi, (kontaktuppgifter skickades med) 

Romina Chanko, (kontaktuppgifter skickades med) 

Studenter från Linköpings universitet  

 

 


