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Förord 
Denna  uppsats  är  en  kandidatuppsats  med  företagsekonomisk  inriktning. 
Uppsatsprocessen  har  ökat  vårt  intresse  och  utvecklat  vår  förståelse  för 
nyckeltalsanvändning inom verksamhetsstyrning. 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för att ni tog er tid att besvara våra frågor 
och därmed möjliggjort  uppsatsen.  Vi  vill  även tacka Sven-Ola Carlsson för  god och 
inspirerande handledning i arbetet mot den färdiga uppsatsen. Dessutom vill vi ge ett 
varm tack till våra studiekamrater och opponenter för bra och nödvändig feedback under 
arbetets gång.  

Halmstad, augusti 2013

__________________ __________________ 
Madeleine Carlborg Johanna Korpi



Sammanfattning
Företag har genom tiderna alltid haft någon form av styrning. Det är dock under 1900-
talet  som  den  verksamhetsstyrning  vi  känner  till  idag  växte  fram.  Under  1900-talet 
expanderade många företag och i samband med expansionen började företagsledningar 
begrunda  hur  företagen  skulle  kunna  utvecklas  ytterligare  och  öka  vinsterna. 
Verksamhetsstyrning är en viktigt del inom företag för att kunna lyckas med att uppnå 
mål. Alla företag är viktiga i dagens samhälle och denna uppsats fokuserar på speciell 
form  av  organisation,  nämligen  svenska  kommuner.  Kommuner  är  inte  renodlade 
företag utan är en politisk organisation med självstyre, dock är det viktigt att kommuner, 
likväl som företag, har en tydlig verksamhetsstyrning. De senaste två årtionden har det 
blivit  allt  mer  vanligt  att  kommuner  tillämpar  nyckeltal  som  ett  verktyg  inom  sin 
styrning.  Nyckeltal  ger  en  ögonblicksbild  av  en  verksamhet  i  förhållande  till  de 
målsättningar det har. Med hjälp av nyckeltal kan ledningen se hur verksamheten ligger 
till i förhållande till fördefinierade kriterier. Det är viktigt att verksamheter plockar ut 
rätt  nyckeltal  för  att  det  ska uppstå någon effekt.  Men då det  finns  oändligt  många 
nyckeltal är det inte alltid är en lätt uppgift. Sveriges kommuner arbetar för invånarnas 
välmående.  Deras  arbete  finansieras  främst  av  statliga  pengar  och skattepengar  från 
kommuninvånare.  Då  deras  arbete  påverkar  Sveriges  invånare  ansåg  vi  att  det  vore 
intressant att undersöka verksamhetsstyrningen hos ett kommunalt bolag.
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur verksamhetssytrningen inom ett kommunalt 
bolag kan se ut och huruvida styrningen fungerar bra eller dåligt.  Syftet var även att 
förklara  hur  nyckeltal  kan  användas  som  ett  styrinstrument  och  vilka  faktorer  som 
påverkar  valet  av  de  nyckeltal  som  används.  Uppsatsen  har  utgått  från  förljande 
problemformulering: Hur  fungerar  verksamhetsstyrningen  i  en  kommun  och  vad  
påverkar vilka nyckeltal som används?
Arbetet har genomförts med en deduktiv ansats där en fallstudie har gjorts. Undersökningen är en 
kombination  av  kvalitativ  och  kvantitativ  ansats,  en  triangulering.  Den  kvalitativa  data  har 
samlats in genom en gruppintervju samt en personlig intervju med anställda på fastighetskontoret 
på Halmstad kommun och har berört  styrning av verksamheten med hjälp av nyckeltal.  Den 
kvantitativa data samlades in genom studier av årsredovisningar samt dokument från Halmstad 
kommuns verksamhet. 

Undersökningen resulterade i att vi kom fram till att Halmstad kommun har en väl fungerande 
verksamhetsstyrning  där  de  utgår  från  den  så  kallade  visionsstyrningsmodellen.  De har  även 
utvecklat  ett  väl  fungerande  kontrollsystem so  kontrollerar  kommunens  arbete.  De  använder 
nyckeltal  som styrinstrument  främst  för  att  mäta  måluppfyllnad  och  för  att  följa  det  dagliga 
arbetet.  Den  största  påverkande  faktorn  för  vilka  nyckeltal  som  Halmstad  kommun  och 
fastighetskontoret  använder är  trender i  samhället  då dessa påverkar kommunpolitikerna, som 
beslutar vilka mål kommunen ska uppfylla. 
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1. Inledning
Detta kapitel beskriver vad verksamhetsstyrning är och hur nyckeltal kan användas  
som  verkyg  inom  verksamhetsstyrning.  Fokus  ligger  på  icke  vinstrivande 
verksamheter,  som  i  denna  uppsats  är  ett  kommunalt  bolag.  I  problemakgrunden  
beskrivs verksamhetstyrningens utveckling som i problemdiskussionen mynnar ut till  
uppsatsens frågeställning. Slutligen presenteras uppsatsens syfte och avgränsningar.
1.1 Problembakgrund
Verksamhetsstyrning innebär att företag ska använda resurser till  att uppnå uppsatta 
mål och visioner (ESV, 2006). Inom ett icke vinstdrivande företag handlar det om inre- 
och yttre effektivitet och inte om att gå med vinst.  Styrningen hos verksamheter kan 
skiljas  mycket  i  jämförelse  med  varandra.  Dock  har  alla  verksamhetsstyrningar 
gemensamt att de kräver planering, uppföljning och kontroll. Det är via verksamheters 
strategier som verksamhetsstyrningen implementeras i företaget (ESV, 2006). Nyckeltal 
är ett verktyg som används inom verksamhetsstyrning (Ralstone, 2010). Ralstone (2010) 
beskriver  hur  nyckeltal  ger  en  ögonblicksbild  av  ett  företag  i  förhållande  till  de 
målsättningar det har. Med hjälp av nyckeltal är tanken att företagsledningen kunna se 
hur företaget ligger till i förhållande till fördefinierade kriterier. Det är viktigt att företag 
plockar ut rätt nyckeltal för att det ska uppstå någon effekt (Ralstone, 2010). Det finns 
oändligt många nyckeltal och det är upp till varje företag att själv avgöra vilka de ska 
använda,  något  som inte  alltid  är  en lätt  uppgift  (Catasús,  Gröjer,  Högberg,  Johrén, 
2008).
I  början  av  1900-talet  expanderade  många  företag  (Catasús  et.  al,  2008). 
Företagsledningar började i samband med expansionen begrunda hur företagen skulle 
kunna utvecklas ytterligare och öka vinsterna. Till följd av detta utvecklades metoder för 
att  använda  den  finansiella  redovisningen  i  större  utsträckning,  en  så  kallad 
ekonomistyrning  implementerades.  Företag  började  använda  den  finansiella 
redovisningen till framtagning av finansiella nyckeltal, som till exempel vinstmarginal 
och  omsättningshastighet  (Catasús  et.  al,  2008).  Genom  detta  kunde  företag  vidta 
åtgärder  inom  sin  verksamhetsstyrning  för  att  förbättra  verksamheterna  och  även 
försäljningen (Horrigan, 1968; Catasús et. al, 2008). 
Anthony och Govindarajan (2001) utvecklade på 1960-talet management control system, 
som  är  en  beskrivning  av  innebörden  med  verksamhetsstyrning  och  hur  det  kan 
hanteras. Grundtanken var att ledningen skulle styra företaget mot uppsatta mål och 
visioner  med hjälp  av  att  implementera  verksamhetens  strategier  bland de  anställda 
(Anthony & Govindarajan, 2001). År 1992 publicerades en artikel i  Harvard Business 
Review skriven av Kaplan och Norton. Artikeln beskrev en metod inom management 
control system, som benämns balanserat styrkort. Kaplan och Norton (1992) menade att 
företag,  inom  sin  verksamhetsstyrning,  fokuserade  onödigt  mycket  på  finansiella 
nyckeltal och för lite på operativa. De beskrev att det var viktigt för företag att använda 
både  finansiella  och  icke  finansiella  nyckeltal  för  att  kunna  utveckla  verksamheten. 
Kaplan och Norton (1992) förtydligade detta genom att beskriva fyra perspektiv som de 
kallade  för  finansiella  perspektivet,  kundperspektivet,  lärandeperspektivet  samt 
processperspektivet.  Dessa  perspektiv  ska  tillsammans  styra  företag  mot 
verksamheternas uppsatta mål och visioner (Kaplan & Norton, 1992). 
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För att företag lättare ska kunna uppnå önskade resultat kan verksamheter via strategisk 
planering utvärdera olika handlingsalternativ, för att se vilket alternativ som kommer att 
ge mest fördelaktigt resultat i framtiden (Anthony & Govindarajan, 2001). Det handlar 
om att fördela resurser på ett optimalt sätt och att kontinuerligt arbeta med att förbättra 
och  förändra  handlingsalternativen.  Fördelen  med  strategisk  planering  är  att 
företagsledningar uppmärksammar de förändringar som sker (Anthony & Govindarajan, 
2001). Nyckeltal är indikationer på att förändringar har skett (Catasús et. al, 2008).
Kommuner är inte renodlade företag utan är en politisk organisation med självstyre, 
dock är det viktigt att kommuner, likväl som företag, har en tydlig verksamhetsstyrning 
(Finansdepartementet,  2008). En kommun består av nämnder och förvaltningar som 
tillsammans arbetar för invånarnas välmående och ansvarar bland annat för skola, vård 
och omsorg, räddningstjänst, vatten och avlopp. Kommunens arbete finansieras främst 
med pengar från staten och skattepengar från kommunens arbetande invånare.. För att 
alla dessa nämnder och förvaltningar gemensamt ska sträva mot samma visioner är det 
viktigt  att  kommunen har en tydlig  styrning i  sin verksamhet (Finansdepartementet, 
2008).
1.2 Problemdiskussion
Sveriges kommuner finansieras till största del av pengar från staten och skattepengar 
från arbetande kommuninvånare (Finansdepartementet, 2008). För Sveriges kommuner 
gäller följande svensk lag:
Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte  
och  går  ut  på  att  tillhandahålla  allmännyttiga  anläggningar  eller  tjänster  åt  
medlemmarna i kommunen eller landstinget (Kapitel 2 § 7, SFS 1991:900).
Eftersom  Sveriges  kommuner  inte  ska  vara  vinstdrivande  ses  deras  resurser  som 
begränsade och det är viktigt med en tydlig verksamhetsstyrning där samtliga nämnder 
och  förvaltningar  samarbetar  mot  samma  mål  och  visioner  (Finansdepartementet, 
2008). Dock finns det ibland problematik inom kommunala verksamheter då anställda 
haft olika uppfattningar eller saknat kännedom om den vision kommunen arbetar efter 
att uppnå (Ericsson & Gripne, 2004).
Icke vinstdrivande organisationer möter en ökat press på att visa hur väl de presterar 
och även redovisa planer för hur de ska kunna utvecklas i framtiden (Selden & Sowa, 
2011). Genom verksamhetsstyrning kan verksamheter styra verksamheten mot uppsatta 
mål och visioner (EVS, 2006). Kaplan och Norton (1992,  s 71) hävdar att  What you 
measure is what you get, som översatt till svenska blir det du mäter är det du får. Vad 
Kaplan och Norton (1992)  menar  är  att  om ledningar  inte  använder  nyckeltal  inom 
verksamhetsstyrning  kan  det  vara  svårt  att  nå  uppsatta  mål.  De  anser  även  att 
verksamheter inte bara ska fokuserar på finansiella nyckeltal  utan även på operativa 
nyckeltal (Kaplan & Norton, 1992). Tillämpningen av balanserat styrkort har fått stort 
genomslag  inom  den  kommunala  verksamheten  i  Sverige  de  senaste  tjugo  åren. 
(Finansdepartementet, 2008) 
Ralstone (2010) skriver att verksamheter endast bör tillämpa fyra olika nyckeltal inom 
sin  verksamhetsstyrning,  medan  Catasús  et.  al  (2008)  skriver  att  det  är  upp  till 
respektive  verksamhet  att  avgöra  hur  många  och  vilka  nyckeltal  de  ska  tillämpa. 
Ralstone (2010) menar att om verksamheter väljer  få antal  nyckeltal  kan de troligen 
lyckas  med  sin  prestation  då  det  är  lättare  att  fokusera  just  dem.  Risken  som 
uppkommer vid många nyckeltal är att de viktigaste ståndpunkterna lätt försvinner i 
mängden och företag får det svårare att styra verksamheten mot uppsatta mål. Det är 
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alltså  viktigt  att  verksamheter  endast  använder  nyckeltal  som  hjälper  dem  att  styra 
verksamheten mot uppsatta mål (Ralstone, 2010). Men då det finns så många nyckeltal 
att välja bland är detta en svår uppgift (Catasús et. al, 2008). Detta leder oss fram till 
problemet nedan. 
1.3 Problemformulering
Hur fungerar  verksamhetsstyrningen i  en  kommun och vilka faktorer  påverkar  vilka 
nyckeltal som används?
1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur verksamhetsstyrningen i ett kommunalt 
bolag ser ut samt om styrningen fungerar bra eller dåligt. Syftet är även att förklara hur 
nyckeltal  kan  användas  som  ett  styrinstrument  inom  verksamhetsstyrning  och 
undersöka  vilka  faktorer  som  påverkar  valet  av  de  nyckeltal  som  används  inom 
kommunen.
1.5 Avgränsningar
Denna uppsats kommer att fokusera på utformningen av verksamhetsstyrningen i  en 
svensk kommun, där viss fördjupning kommer ske till kommunens fastighetsnämnd.
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2. Teoretisk referensram
Kapitlet  utgör  den  teoretiska  referensramen  för  uppsatsen  och  inleds  med  en 
beskrivning  av  nyckeltal  följt  av  strategisk  planering,  management  control  system 
samt balanserat styrkort. Teorierna är nödvändiga för analys och tolkning av empiri. 
2.1 Inledning
Beroende  på  hur  företag  väljer  att  styra  sin  verksamhet  utformas  deras 
verksamhetsstyrning på olika sätt. Dock har alla verksamhetsstyrningar gemensamt att 
de kräver planering, uppföljning och kontroll (ESV, 2006). Själva styrningen handlar om 
hur ett företag ska använda  verksamhetens resurser till att uppnå de mål och visioner 
som finns inom företaget. Inom ett icke vinstdrivande företag handlar det om inre- och 
yttre effektivitet och inte om att gå med vinst. Det finns många teorier som beskriver hur 
verksamhetsstyrning kan utformas. Nyckeltal kan användas inom verksamhetsstyrning 
för att ge en ögonblicksbild av företaget och för att kontrollera att ett företag arbetar mot 
de  förutsatta  kriterier  som finns  (Ralstone,  2010).  Företag  står  inför  ett  val  om hur 
verksamhetsstyrnigen ska se ut och vilka nyckeltal de ska använda för att uppnå de mål 
och visioner som finns. Denna uppsats är inriktad på kommuner och kommuner är inte 
renodlade  företag  utan  är  en  politisk  organisation  med  självstyre.  Det  är  viktigt  att 
kommuner,  likväl  som  företag,  har  en  tydlig  verksamhetsstyrning  att  jobba  efter 
(Finansdepartementet,  2008). En kommun består av nämnder och förvaltningar som 
tillsammans arbetar för invånarnas välmående. Kommunens arbete finansieras främst 
med  pengar  från  staten  och  skattepengar  från  kommunens  arbetande  invånare 
(Finansdepartementet, 2008).
2.2 Strategisk Planering 
Strategisk  planering  är  mycket  viktigt  inom icke  vinstdrivande  verksamhet  eftersom 
sådana verksamheter arbetar med begränsade resurser. Den strategiska planeringen kan 
därmed  bli  mer  tidskrävande  än  hos  vinstdrivande  verksamheter  (Anthony  & 
Govindarajan, 2001). 
Strategiska  planering  innebär  att  företag  arbetar  med  att  ta  fram  planer  för  hur 
strategier ska implementeras i verksamheten (Anthony & Govindarajan, 2001). För att 
verksamheten ska uppnå bättre resultat i framtiden utvärderar de olika planer för hur 
strategier ska implementeras och hur resurser ska fördelas. Resurser är ofta begränsade 
och  därför  måste  den  valda  planen  vara  den  som  fördelar  resurserna  bäst.  För  att 
strategier ska kunna tillämpas i  hela verksamheten är det viktigt  att  alla medarbetar 
förstår  dess  innebörd.  Då  samhället  befinner  sig  i  ständig  förändring  måste 
verksamheter  kontinuerligt  arbeta  med  att  förändra  och  utvärdera  de  strategiska 
processerna och planerna. Med hjälp av strategisk planering ska företag nå sina uppsatta 
mål (Anthony & Govindarajan, 2001). Anthony och Young (2002) beskriver att genom 
jämförelse  mellan  olika  handlingsalternativ  kan  företag  komma  fram  till  vilket  av 
alternativen  som  är  mest  fördelaktigt.  Det  är  viktigt  att  fördelarna  överstiger 
kostnaderna för att handlingsalternativet ska vara lönsamt (Anthony & Young, 2002). 
Anthony och Govindarajan (2001) beskriver den strategiska planen som hur strategiska 
beslut ska implementeras i verksamheten. Ledningen behöver tydliga mål och strategier 
för att kunna besluta vilka handlingsalternativ som ska tillämpas i företaget. Tyvärr är 
många företags målformuleringar och strategier inte tillräckligt tydligt utformade, vilket 
problematiserar  den  strategiska  planeringsprocessen.  Därför  menar  Anthony  och 
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Govindarajan (2001)  att det första steget till  strategisk planering är att redogöra för 
verksamhetens mål och strategier. Detta är svårt att realisera, även om ledningen har en 
intuition kring mål och strategier (Anthony & Govindarajan, 2001).
Anthony och Govindarajan (2001) beskriver att den strategiska planeringen för 50 år 
sedan  var  väldigt  osystematisk.  Även  om  företagsledningar  hade  långsiktiga  planer 
genomfördes  de  inte  koordinerat.  Vid  undersökningar  kring  verksamhetsplanering 
granskades information ofta mer grundligt än vad som var nödvändigt. Många anställda 
tillbringade mycket tid till att fylla i formulär och granska data istället för att analysera 
på  djupet  och  komma  med  nya  förslag  till  ledningen.  Med  tiden  upptäckte 
företagsledningar  detta  och  förstod  att  de  anställda  borde  fokusera  på  själva 
handlingarna istället för redan redovisade resultat.  Strategisk planering bidrar till  att 
företagsledningen måste tänka långsiktigt (Anthony & Govindarajan, 2001).
Nackdelen med strategisk planering är att det än idag finns en risk att arbetet blir allt för 
byråkratiskt, där det handlar om att fylla i formulär, vilket kan hämma det strategiska 
tänkandet (Anthony & Govindarajan, 2001). För att minimera risken bör verksamheter 
kontinuerligt  uppmärksamma  om  den  strategiska  planeringsprocessen  leder  till  nya 
idéer och resultat. En annan nackdel är om ett företag skapar en avdelning som endast 
arbetar  med  strategisk  planering.  Om  denna  avdelning  är  den  enda  enhet  i 
verksamheten som sköter förberedelserna till den strategiska planen kan det bidra till att 
företagsledningen förlorar sitt inflytande i processen. Strategisk planering ska i första 
hand föras av företagsledningen och de anställda ska sedan fungera som katalysatorer 
som ska  informera  ledningen om hur  planeringsprocessen fortskrider.  Ytterligare  en 
nackdel  är  att  strategisk  planering  är  tidskrävande  och  kostsam  (Anthony  & 
Govindarajan, 2001). 
Då  en  icke  vinstdrivande  verksamhet  ska  uppnå  ett  nollresultat  är  det  viktigt  att 
verksamheten  följer  en  budget  (Anthony  &  Govindarajan,  2001).  Dock  menar  Otley 
(2007) snabbt blir inaktuella då budgetar oftast berör ett år.  I  en icke vinstdrivande 
verksamhet spenderas hela budgeten även om det inte är nödvändigt, vilket har lett till 
att  verksamheter  som  dessa  fått  ett  rykte  av  att  vara  ineffektiva  (Anthony  & 
Govindarajan, 2001). På grund av detta menar Anthony och Govindarajan (2001) att de 
statliga  myndigheterna  har  gjort  åtstramningar  för  att  öka  uppmärksamheten  för 
management control. 
2.3 Management Control System
Management control system är en övergripande metod som beskriver hur verksamheter 
ska  nå  sina  uppsatta  mål  (Anthony  &  Govindarajan,  2001).  För  att  ledare  av 
verksamheter lättare ska kunna implementera önskade strategier bland de anställda är 
management control system en process som underlättar detta genomförande. Anthony 
och Govindarajan (2001) jämför management control  med en bil  där alla funktioner 
måste fungera för att föraren ska kunna styra och manövrera fordonet. På samma sätt 
måste en verksamhets olika enheter styras för att nå de mål som hela verksamheten har. 
Merchant och Van der Stede (2007) menar att om en verksamhet misslyckas med detta 
kan det leda till finansiella förluster samt orsaka skada på verksamhetens rykte. 
Det är viktigt att poängtera att ytterligare kontroller av styrningen i verksamheten inte 
alltid  behöver  leda  till  bättre  resultat  (Merchant  &  Van  der  Stede,  2007).  Varje 
kontrollsystem består enligt  Anthony och Govindarajan (2001) av fyra  olika enheter. 
Detektor  är  en  enhet  som  undersöker  och  kontrollerar  vad  som  verkligen  händer  i 
processen. Bedömaren bestämmer signifikansen om vad som egentligen händer genom 
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att jämföra med standarder eller förväntningar av vad som borde hända. Om bedömaren 
anser  att  det  behövs  en  förändring  i  verksamhetens  beteende  är  det  effektorn  som 
genomför dessa förändringar. Den sista enheten kallas för kommunikatorn som överför 
information  mellan  detektorn  och  bedömaren  och  sedan  mellan  bedömaren  och 
effektorn. Föreställ en termometer, den består av en detektor som mäter temperaturen i 
ett rum, en bedömare som jämför nuvarande temperaturen med tillåtna gränsvärden. 
Om  temperaturen  är  för  låg  uppmanar  effektorn  en  värmepanna  till  att  öka 
temperaturen.  Det  kommunikativa  nätverket  ser  till  att  information  går  från 
termometern till bedömaren och sedan från bedömaren till effektorn som ser till att höja 
eller sänka temperaturen (Anthony & Govindarajan, 2001). 
Management  control  system  omfattar  både  finansiella  och  icke  finansiella  nyckeltal 
(Anthony & Govindarajan, 2001). De finansiella nyckeltalen berör den monetära delen 
av verksamheten, som till exempel företagets omsättning och räntabilitet på eget kapital. 
Icke finansiella nyckeltal, även kallade materiella, mäter till exempel produktkvalitet och 
kundnöjdhet.  Ett  sätt  att  kunna få in både finansiella och icke finansiella nyckeltal  i 
management  control  är  via  Kaplan  och  Nortons  (1992)  balanserade  styrkort,  som 
kommer beskrivas senare i  teorikapitlet (Anthony & Govindarajan, 2001). Målet med 
nyckeltal är att de ska kunna ses som kritiska faktorer. Har nyckeltalen förbättrats visar 
det  på  att  företaget  lyckats  med  att  implementera  sin  strategi  och  använda  den  på 
planerat sätt. Dagens kontroller leder till morgondagens strategier, vilket Anthony och 
Govindarajan (2001) kallar för interaktiv kontroll. 
Anthony  och Govindarajan  (2001)  menar  att  finansiella  resultat  inte  är  det  primära 
målet i  en icke vinstdrivande verksamhet. Dock är det nödvändigt att verksamhetens 
intäkter  överstiger  kostnader,  annars  kommer  inte  verksamhet  överleva  (Anthony  & 
Govindarajan, 2001). En icke vinstdrivande verksamhet har inte som syfte att dela ut 
vinsten  till  sina  medlemmar  eller  till  ledningen.  Vid  eventuell  vinst  ska  den  istället 
återinvesteras i verksamheten (Anthony & Govindarajan, 2001).
2.4 Balanserat styrkort
Balanserat styrkort handlar om att kvalitetsutveckla verksamheter (Kaplan & Norton, 
1992). Som namnet antyder handlar denna metod om att få en mer balanserad styrning. 
Tanken  med  balanserat  styrkort  är  att  fokus  inte  endast  ska  läggas  på  kortsiktiga 
finansiella  nyckeltal  utan  även  använda  långsiktliga  mätningar  (Bergman  &  Klefsjö, 
2007). Bergman och Klefsjö (2007) menar att balanserat styrkort balanserar gårdagens, 
dagens samt morgondagens utveckling. 
År  1992  beskrev  Kaplan  och  Norton  i  en  artikel  i  Harvard  Business  Review  en 
utvärdering av tillämpningen av balanserade styrkort inom verksamheter. De inledde 
artikeln med what you measure is what you get, vilket fritt översätts till  det du mäter 
är det du får. Kaplan och Norton (1992) menar att verksamhetsstyrning inte endast ska 
grundas  på  finansiella  nyckeltal.  Företag  ska  istället  använda  både  finansiella  och 
operativa nyckeltal för bättre effektivitet. Det balanserade styrkoret ska inte ersätta de 
nyckeltal  som  redan  används,  men  ska  komplimentera  dem.  Användningen  av 
balanserade styrkort sammankopplar långsiktiga och kortsiktiga mål. Det är viktigt att 
företaget  har  en  tydlig  vision  då  det  är  visionen som är  kärnan i  verksamheter  och 
grunden till det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1992). Dock finns det ibland 
problematik inom kommunala verksamheter då anställda haft olika uppfattningar eller 
saknat kännedom om den vision kommunen arbetar efter att uppnå (Ericsson & Gripne, 
2004).
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Kaplan och Norton (1992) beskriver en modell som innefattar fyra perspektiv inom det 
balanserade styrkortet. Det finansiella perspektivet, som ska beskriva hur företag lyckas 
finansiellt och hur de ska framträda hos aktieägarna. Kundperspektivet beskriver hur 
företaget ska nå sin vision samt hur företaget vill uppfattas hos kunderna. Det tredje 
perspektivet kallas för lärandeperspektivet och används för att företagets vision ska nås 
och  hur  verksamheten  ska  upprätthålla  förmågan  att  förändras  och  förbättras. 
Processperspektivet används för att tillfredsställa aktieägarna och kunders krav genom 
att se vilka processer som företagen bör framhäva (Kaplan & Norton, 1992).  
Olve, Roy och Wetter (1999) har utifrån Kaplan och Norton (1992) dragit slutsatsen att 
det går att se en verksamhet ur ett igår-, idag- och imorgonperspektiv. Där gårdagens 
och  dagens  verksamhet  måste  följas  upp  för  att  påverka  morgondagens  utveckling. 
Anthony och Govindarajan (2001) talar också om detta, men kallar det för interaktiv 
kontroll  där  ständiga  kontroller  leder  till  morgondagens  strategier.  Till  exempel  vid 
uppkomst av klagomål från kunder måste morgondagens strategier utformas på ett sätt 
som gör att dagens klagomål upphör eller minskar (Anthony & Govindarajan, 2001).
Som  Figur  .  Balanserat  styrkort,  visar  handlar  det  finansiella  perspektivet  inom  det 
balanserade styrkort om gårdagens händelser (Olve et. al, 1999). Kundperspektivet och 
processperspektivet  beskriver  vad  som  händer  idag.  Tillsammans  bidrar  de  till 
lärandeperspektivet som handlar om morgondagen (Olve et. al, 1999). 

Figur . Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1992)
Utifrån de fyra perspektiven ska företaget utforma nyckeltal. Genom att sätta kortsiktiga 
mål kan ledningen få alla nivåer i verksamheten att förstå verksamhetens vision för att 
sedan uppnå de långsiktiga målen (Kaplan & Norton, 1992). Varje nyckeltal ska vara 
kopplat  till  ett  mål  som  indikerar  den  strategiska  inriktningen  i  verksamheten.  De 
perspektiv som Kaplan och Norton (1992) lanserade behöver inte implementeras direkt 
av företag. Olve et. al (1999) menar att företag själva kan utveckla perspektiv inom de 
områden som är relevanta för deras verksamhet (Olve et. al, 1999). Ralston (2010) anser 
att samhället, miljön, de anställdas tillfredsställelse och finansiering ska vara med i ett 
företags balanserat syrkort då de påverkar vilka nyckeltal företag använder. Ett företag 
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måste först fastställa sin strategi och måluppsättningar och därefter välja vilka nyckeltal 
som ska användas (Ralston, 2010).
 Viss kritik finns mot det balanserade styrkortet då det ibland anses utgå från ledningens 
behov av styrning (Bergman & Klefsjö,  2012). Styrkorten blir då ensidiga och ger en 
förenklad syn på verksamhetens strategi och strategins utformning (Bergman & Klefsjö, 
2012).
Icke vinstdrivande verksamheter arbetar ofta nyckeltal för att nå mål och visioner (Olve 
et. al, 1999). Dessa verksamheter använder oftast balanserade styrkort för att i förväg 
precisera  insatser  och  förväntningar  på  vad  som  ska  uppnås  kommande  period. 
Nyckeltalen sorteras för att anpassas till olika nivåer i verksamheten. Det är viktigt att 
göra jämförelser och se olika trender (Olve et. al, 1999).

2.4.1 Finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär att skapa nyckeltal som mäter den finansiella delen 
av verksamheten (Olve et.  al,  1999).  Det  är  vanligt  med lönsamhetsmått,  som mäter 
bland  annat  resultat  och  avkastning.  Dessa  nyckeltal  representerar  gårdagens 
perspektiv, se Figur . Balanserat styrkort. Företag kan använda interna nyckeltal, vilket 
är  nyckeltal  som  inte  grundar  sig  på  till  exempel  årsredovisningar.  I  den  interna 
redovisningen kan alla relevanta nyckeltal redovisas. Vilka nyckeltal som är relevanta är 
upp till varje företag att avgöra. Interna nyckeltal skapar ett underlag för ansvarstagande 
hos de berörda personerna i verksamheten. Nyckeltal som är icke monetära, det vill säga 
materiella nyckeltal, kan även vara av intresse för verksamheter (Olve et. al, 1999).

2.4.2 Kundperspektivet
Kundperspektivet beskriver vilka kundbehov som ska tillfredsställas och på vilket sätt 
(Olve et. al, 1999). Detta perspektiv är väldigt viktigt inom företag. För om företag inte 
kan erbjuda det som kunderna efterfrågar kommer det inte att generera några intäkter. 
Det handlar om att sätta sig in i hur kunden tänker för att kunna försäkra sig om att 
kunden blir nöjd. Det är viktigt att företag inte utgår från egna uppfattningar utan från 
vad  kunden  verkligen  tycker.  Exempel  på  nyckeltal  inom  kundperspektivet  är 
återköpsfrekvens, lönsamhet per kund och kundernas tillfredsställelse. Det är viktigt att 
uppmärksamma och utvärdera små och stora förändringar kring dessa nyckeltal i  ett 
tidigt skede för att det inte ska ha för stor negativ effekt på kundlojaliteten. Om det har 
effekt  på kundernas  lojalitet  kan det  leda till  ekonomiska konsekvenser  (Olve  et.  al, 
1999).

2.4.3 Processperspektivet
Processperspektivet  handlar om att  beskriva företagets  interna processer från det att 
kundbehoven identifieras till att behoven blivit tillfredsställda (Olve et. al, 1999). Dessa 
processer bryts sedan ner i mindre komponenter. Syftet med detta är att upptäcka om 
det finns något i processen som är onödig och inte behövs för att tillfredsställa kundens 
behov. Genom att bryta ner processerna kan företaget även upptäcka vilka delar som 
behöver utvecklas (Olve et. al, 1999).

2.4.4 Lärandeperspektivet
Lärandeperspektivet  handlar  om  verksamheters  långsiktiga  överlevnad  (Olve  et.  al, 
1999).  Det  är  viktigt  att  företaget  kan  behålla  och  utveckla  den  kunskap  som  är 
nödvändig för att utveckla företagets processer och tillfredsställa kundernas behov då 
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dessa befinner sig i en ständig förändring. Det krävs att företaget har olika strategier för 
att kunna utveckla företagets kunskap och kompetens. Den kompetens som finns inom 
företaget kan komma från både extern och intern personal (Olve et. al, 1999).
2.5 Nyckeltal

2.5.1 Vad är ett nyckeltal?
För nyckeltal gäller två grundläggande faktorer (Catasús et. al, 2008). Det ska vara ett 
numerisk värde och beskriva förhållandet mellan två eller fler variabler. Om någon av 
faktorerna  inte  är  uppfyllda  räknas  det  inte  som  ett  nyckeltal.  Genom  att  använda 
nyckeltal kan företag mäta sådant som de är intresserade av. Det finns ingen ram för 
vilka nyckeltal som kan eller bör användas eller vad de ska mäta. Det är upp till varje 
verksamhet att utveckla relevanta nyckeltal för deras specifika strategi och mål (Catasús 
et.  al,  2008). Nyckeltal används som lägesrapporter och varningar för förändringar i 
variablerna (Bull,  2005). Det är  viktigt  att de anställda vet vad nyckeltalen beskriver 
(Bull, 2005). 
Nyckeltal  kan  vara  av  både  materiell  och  immateriell  art  (Anthony  & Govindarajan, 
2001).  Immateriella nyckeltal  beskriver abstrakta ting som till  exempel kundnöjdhet. 
Materiella  nyckeltal  är  av  konkret  form  och  redogör  för  till  exempel  soliditet  eller 
invånare per kvadratmeter (Catasús et. al, 2008). 
Catasús et. al (2008) beskriver tre nackdelar med användningen av nyckeltal. Det första 
problemet med nyckeltal är att de är förenklingar av verkligheten. För att undvika detta 
problem  kan  flera  nyckeltal,  som  beskriver  samma  fenomen  ur  olika  perspektiv, 
användas.  Det andra problemet  med nyckeltal  är  det  informationsöverskott  som kan 
uppstå.  Informationsöverskottet  beror  på  att  nyckeltal  ibland  inkluderar  för  mycket 
information  och  kan  bli  svåra  att  hantera.  Genom  att  förenkla  informationen  kan 
nyckeltalen konkretiseras och lättare analyseras. Det tredje problemet är att ta hänsyn 
till eventuella förändringar vid beräkning av nyckeltal. Vid tolkning av nyckeltal kan det 
därmed bli svårt att ta hänsyn till förändringarna om personen som tolkar nyckeltalen 
inte är medveten om förändringarna (Catasús et. al, 2008). 

2.5.2 Nyckeltal inom verksamhetsstyrning
Innan  företag  väljer  vilka  nyckeltal  de  ska  använda  måste  de  först  identifiera  och 
klargöra vilka mål de vill uppnå. När de sedan tagit fram nyckeltal måste de även komma 
fram till hur målet ska uppnås, vilka strategier som ska tillämpas. Genom att arbeta på 
detta sett kan företag antingen genomföra en kedja av små förändringar eller en enda 
stor förändring, som sedan resulterar i ett slutgiltigt resultat. Desto större förändringar 
desto större energi och fokus måste läggas på nyckeltalen som används (Ralston, 2010) 
Nyckeltal används i syfte att finna samband mellan olika delar av verksamheten samt att 
få de anställda att uppmärksamma sambanden för att kunna påverka nyckeltalens utfall 
(Catasús et. al, 2008). Att finna dessa samband beskriver Kaplan och Norton (1992) som 
den  lärande  styrmodellen  inom  det  balanserade  styrkortet.  Genom  att  förstå  och 
använda nyckeltal kan ledningen styra verksamheten mot uppsatta mål (Catasús et. al, 
2008). Det gäller att vara försiktig med att konstatera att korrelationen alltid är relevant 
eftersom  nyckeltal  inte  är  eviga.  Catasús  et.  al  (2008)  menar  på  att  det  finns  en 
avtagande  korrelation  hos  variablerna  i  nyckeltalet  vilket  måste  iakttas.  Om 
verksamheten inte kan koppla den finansiella strategin med den operativa är det svårt 
för  verksamheten att  finna konsekvenser och olikheter  mellan dessa strategier  (Bull, 
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2005). Det är viktigt att engagera de anställda i båda dessa strategier. I många fall har de 
anställda  bättre  insikt  i  den  operativa  strategin,  men  har  lite  kännedom  kring  den 
finansiella  strategin.  Genom  att  få  insikt  i  båda  strategierna  bidrar  det  till  att  de 
anställda använder resurser på ett mer fördelaktigt sätt (Bull, 2005). 
Verksamheter kan använda nyckeltal för att jämföra dagens arbete med föregående år 
(Anthony & Young, 2002). Jämförelser är dock inte att föredra då verksamhetens mål 
och arbetssätt kontinuerligt förändras. Att jämföra nyckeltal mellan år är att föredra i 
verksamheter  som  arbetar  relativt  likartat  från  år  till  år.  Jämförbara  nyckeltal  är 
fördelaktigt  vid  kontroll  av  verksamheter  när  olika  enheter  inom  verksamheten  har 
likartade kundkretsar samt drift- och kostnadsstrukturer (Anthony & Young, 2002).
2.6 Sammanfattning

Figur . Teorisammanfattning (Egen figur)
Verksamhetsstyrning kan utformas olika beroende på hur företag väljer  att  styra sin 
verksamhet  och  kan  skilja  sig  mycket  från  företag  till  företag  (ESV,  2006).  Den 
strategiska  planeringen  innebär  att  företag  arbetar  med  att  ta  fram  planer  för  hur 
strategier  ska  implementeras  i  verksamheten  (Anthony  &  Govindarajan,  2001). 
Management control system är en övergripande metod som beskriver hur verksamheter 
ska nå sina uppsatta mål (Anthony & Govindarajan, 2001). Balanserat styrkort handlar 
om  att  kvalitetsutveckla  verksamheter  (Kaplan  &  Norton,  1992).  Alla  dessa  tre 
övergripande rubriker handlar om hur företag kan göra för att styra sin verksamhet till 
att uppnå de mål och visioner som finns. Den strategiska planeringen behandlar bland 
annat  hur  företag  ska  implementera  strategier  i  verksamheten  (Anthony  & 
Govindarajan, 2001). Då samhället befinner sig i ständig förändring måste verksamheter 
kontinuerligt  arbeta  med  att  förändra  och  utvärdera  de  strategiska  processerna  och 
planerna (Anthony & Govindarajan, 2001). Det balanserade styrkortet handlar om att se 
verksamheter  ur  fyra  olika perspektiv,  som alla  beaktar  olika delar  av verksamheten 
(Kaplan & Norton, 1992). Inom de fyra perspektiven används nyckeltal för att underlätta 
arbetet  med  att  uppfylla  mål  och  visioner  (Kaplan  &  Norton,  1992).  Nyckeltal  som 
styrinstrument tas även upp inom strategisk planering och management control  som 
komplement till verksamhetsstyrningen. Det gäller för företag att välja ut de nyckeltal de 
anser är viktigast att arbeta med, vilken inte alltid är det lättaste (Catasús et. al, 2008). 
Kommuner är inte renodlade företag utan är en politisk organisation med självstyre, 
dock är det viktigt att kommuner, likväl som företag, har en tydlig verksamhetsstyrning 
att  jobba  efter  (Finansdepartementet,  2008).  Kommuner  arbetar  för  invånarnas 
välmående.  Då  deras  arbete  finansieras  av  staten  och  skattepengar  från  arbetande 
kommuninvånare,  har  de  begränsade  resurser  att  rör  sig  med.  Det  är  viktigt  att 
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kommuner  har  en  tydlig  styrning  för  att  kunna  uppnå  sina  mål  och  visioner 
(Finansdepartementet, 2008).
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3. Metod
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet för uppsatsens utformning. Vårt synsätt 
på insamlingen av data beskrivs och motiveras.  Uppsatsen utgår från en deduktiv  
ansats och är en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod. Vidare får läsaren ta  
del av uppsatsen validitet och reliabilitet samt en operationalisering. 
3.1 Metodansats
Vi har utgått från en deduktiv ansats där vi jämfört vetenskapliga teorier och modeller 
med insamlad empiri från intervjuer och dokument. Den deduktiva ansatsen utgår från 
teoretiska antaganden som sedan insamlad empiri jämförs med (Merriam, 1992). Vi har 
använt oss av denna metod för att kunna jämföra våra förväntningar med verkligheten, 
vilket  Jacobsen  (20022)  menar  är  ett  fördelaktigt  arbetssätt.  Dock  riktar  Jacobsen 
(2002) viss kritik mot denna ansats då han antyder att forskaren oundvikligt samlar data 
som passar  de  egna  förväntningar  och kan därmed gå  miste  om viktig  information. 
Eftersom vi var medvetna om detta kunde vi ta hänsyn till det vid insamling av data. 
3.2 Litteratursök
Litteratursökningen  har  i  första  hand  skett  genom  Halmstad  Högskolas 
bibliotekskatalog  samt  databaser,  även  Halmstad  Stadsbibliotekskatalog  HULDA  har 
använts. Vi använde Google som sökmotor för att få en inblick i vad som fanns att läsa 
inom området.  Sökord  som bland  annat  nyckeltal,  key  performace  indikators,  KPI, 
balanserade styrkort, BCS, management control,  non profit organizations, strategic  
planning, key variables och critical factors har använts. 
Vi har i största möjlig utsträckning försökt använda förstahandskällor. När detta inte har 
varit möjligt har vi använt andrahandskällor. Vi är medvetna om att dessa kan anses 
vara mindre trovärdiga men eftersom vi funnit  flera andrahandskällor som beskriver 
samma  sak  anser  vi  att  dessa  är  tillförlitliga.  Vi  har  även  använt  viss  teori  som  är 
studentlitteratur. Vi använde studentlitteraturen endast för att författarna i dessa fall 
varit  förstahandskällor.  För att  styrka tillförlitligheten i  de fallen har vi  försökt ta in 
andra författare som antingen kritiserat eller samtyckt med författarna.
3.3 Undersökningsmetod
Det finns två stycken metoder för att undersöka någonting, kvalitativ eller kvantitativ. Vi 
har i denna rapport använt båda dessa metoder, vilket kallas för triangulering (Merriam 
(1994). 
Genom att utgå från en kvalitativ och kvantitativ ansats lyckades vi samla in data som 
kunde användas till  att besvara problemformuleringen och uppfylla syftet.  Vid val av 
undersökningsmetod ska  ansatsen anpassas  till  problemformulering  och syftet  så  att 
dessa  kan uppfyllas  (Jacobsen,  2002).  Vi  ansåg  att  triangulering vara nödvändig  att 
tillämpa då varje både den kvalitativa och kvantitativa metoden styrkte den data som 
vardera  metod bidrog med.
Den  kvantitativ  datainsamling  togs  fram  ur  årsredovisningar  och  andra  offentliga 
dokument. Denna insamlade data har bland annat redovisats i form av diagram vilket är 
utmärkande för en kvantitativ (Jacobsen, 2002). 
För att komplettera kvantitativ data genomförde vi intervjuer. Intervjuer är något som 
tillämpas vid datainsamling vid en kvalitativ undersökningsmetod (Jacobsen, 2002). Vi 
genomförde intervjuerna för att få svar på frågor som ”vad”, ”på vilket sätt” och ”varför”, 
vilket  Yin (2009) menar ingår i  en kvalitativ  undersökningsmetod.  Denna kvalitativa 
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form av undersökningsmetod är situationsspecifik och kan inte generaliseras (Eliasson, 
2006). Eftersom vi undersökt en specifik enhet inom en kommun var tanken att utreda 
detta  specifika  område  och  inte  komma  fram  till  en  generell  slutsats  för  andra 
kommuner. En kvalitativ undersökningsmetod används då få enheter undersöks och ska 
studeras på djupet (Jacobsen, 2002). Detta var tanken med vår uppsats vilket är en av 
anledningarna till att vi valde denna undersökningsmetod. Fördelen med den kvalitativa 
metoden  är  att  vi  har  kunnat  gå  tillbaka  till  våra  respondenter  för  att  hämta  mer 
information och utveckla de svar som vi fick under intervjuerna. Dock fick vi redan vid 
första  intervjutillfällena  tillräckligt  utförliga  svar  vilket  gjorde att  vi  inte  behövde gå 
tillbaka med kompletterande frågor till respondenterna (Jacobsen, 2002). 
Eftersom vi var intresserade av att undersöka en enhet på olika nivåer har vi gjort en fallstudie. 
Vid en fallstudie undersöks en företeelse, avgränsad i tid och rum, för att få en förståelse för en 
specifik situation (Merriam, 1994). I vår undersökning har vi undersökt fastighetskontoret inom 
Halmstad kommun som är en icke vinstdrivande verksamhet.

3.4 Datainsamling
Kvantitativ data har samlats in genom att vi studerade årsredovisningar från Halmstad 
kommun. Vi samlade in information ur årsredovisningar som sträckte sig tillbaka tio år. 
Den irrelevanta data sorterades därefter ut. 
Den  kvalitativa  data  samlades  in  genom  intervjuer.  Vi  använde  oss  utav  den  delvis 
strukturerade  intervjuformen  under  intervjuerna.  Merriam  (1994)  beskriver  att  det 
huvudsakliga syftet med intervjuer är att ta reda på en specifik information. Intervjuerna 
gav oss möjligheten att ställa följdfrågor samt ta reda på respondentens egna åsikter 
(Merriam,  1994).  Den  delvis  strukturerade  intervjuguiden  innehöll  ett  antal 
frågeställningar som skulle  besvaras,  men frågorna följde inte en viss  ordning.  Detta 
gjorde vi för att kunna få öppna svar från respondenterna då respondenten kunde fylla i 
med egna ord och åsikter, samtidigt som vi fick svar på våra frågeställningar. Fördelen 
med den delvis strukturerade intervjuformen är att det finns en möjlighet för samtalet 
att bli mer naturligt än vid en helt strukturerad intervju (Merriam, 1994). Intervjuerna 
genomfördes  i  fastighetskontorets  lokaler  i  Rådhuset  i  Halmstad.  De  personliga 
intervjuerna gav oss möjligheten att möta respondenterna i deras naturliga miljö och 
kunna  observera  dem  under  intervjuerna.  Det  kan  uppstå  en  intervjuareffekt  vilket 
betyder att respondenterna försöker att ge oss den information den tror att vi vill ha 
(Jacobsen, 2002). Vi ansåg att detta inte var ett problem då vi inte berörde ett känsligt 
ämne.
Vi  genomförde  en  gruppintervju  med  fastighetsförvaltarna  och  ekonomen.  Vi 
genomförde denna form av intervju då det var våra respondenters önskan. Genom att 
genomföra  en  gruppintervju  erhålls  den  gemensamma  åsikten  om  en  företeelse 
(Jacobsen,  2002).  De personer  vi  valde  att  intervjua var  de  två  fastighetsförvaltarna 
Jonsson och Södergren samt fastighetsekonomen Gustafsson.  Den enskilda intervjun 
med drift- och förvaltarchefen Lorick gjorde vi i efterhand då vi kom fram till att vi ville 
utöka empirin med ytterligare en intervju. En enskild intervju genererar i respondentens 
enskilda åsikt, inställning och uppfattning (Jacobsen, 2002). Båda intervjuerna spelades 
in eftersom varje intervju höll på cirka en timma och var därför väldigt omfattande. Vi 
spelade in för att inte behöva föra anteckningar under intervjun och för att kunna gå 
tillbaka och lyssna på dem igen. Jacobsen (2002) skriver att genom att spela in intervjun 
undviks avbrott och intervjun får ett bättre flöde. 
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3.5 Urval
Urvalet  av  kvantitativa  data  gjordes  genom  att  söka  relevanta  dokument  med  vår 
problemformulering som utgångspunkt. Dokument måste bedömas kritiskt (Merriam, 
1994). Eftersom vi valde att arbeta med årsredovisningar som är offentliga handlingar 
och granskade av revisorer ansåg vi de vara goda källor för information. 
Vi valde våra respondenter målinriktat. Detta urval gjordes då vi ville få ut mesta möjliga 
information  ur  respondenterna  (Merriam,  1994).  Personerna  vi  intervjuade  arbetar 
dagligen med bland annat ekonomi och kommunens fastigheter och har goda kunskaper 
inom området vi undersökte. Av praktiska skäl valde vi att undersöka fastighetskontoret 
inom Halmstad kommun och eftersom vi ville ta reda på vad som var specifikt för just 
kommunal fastighetsförvaltning valde vi att intervjua två fastighetsförvaltare samt en 
ekonom. Vi intervjuade även drift- och förvaltarchefen på fastighetskontoret. Vi anser att 
respondenterna  är  trovärdiga  då  de  har  god  kunskap  och  viktiga  positioner  inom 
verksamheten. 
3.6 Reliabilitet och validitet
Det är viktigt att uppsatsen redovisar giltiga och tillförlitliga resultat (Merriam, 1994). 
För att uppsatsen vetenskapligt ska kunna styrkas används begreppen reliabilitet och 
valididet (Jacobsen, 2002). 
Oberoende  vem  som  gjort  mätningarna  ska  resultaten  bli  konsekventa,  vilket  även 
kännetecknas som undersökningens reliabilitet (Merriam, 1994). I en kvantitativ metod 
blir  resultatet  tillförlitligt  om  den  går  att  jämföra  med  andras  resultat  av  liknande 
undersökningar (Jacobsen, 2002). Vi anser att uppsatsen blev giltig och tillförlitlig då 
intervjuguiden skulle gett oss samma svar om den genomförts av en annan person vid ett 
annat tillfälle. Vi är medvetna om att vi har använt kurslitteratur som källor men att 
detta inte kommer att minska tillförlitligheten av uppsatsen då det är författarna som 
har kommit fram till de teorierna, till  exempel Kaplan och Norton samt Anthony och 
Govindarajan.  
Undersökningens validitet kännetecknas genom att det vi mätt verkligen är det vi ville 
mäta. I en kvalitativ studie kan läsaren själv bilda sig en uppfattning kring huruvida 
undersökningens resultat  är  relevant för undersökningen (Firestone,  1987;  Jabobsen, 
2002). Den kvantitativa data blir valid genom att de dokument som har använts är äkta 
(Merrian, 1994). Vår undersökning fick en hög validitet genom att vi genomförde delvis 
strukturerade intervjuer med kunniga personer.  Eftersom vi kompletterade intervjuerna 
med  dokument  styrks  validiteten  (Jacobsen,  2002).  Eftersom  vi  fick  dokumenten 
förklarade  för  oss  under  intervjun  ökade  det  även  validiteten  och  reliabiliteten  för 
respondentens svar och dokumentens giltighet. 
En blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, triangulering, ökar både reliabiliteten 
och  validiteten  (Merriam,  1994).  Detta  på  grund  av  att  vi  kunde  jämföra  de  olika 
metodernas  resultat.  Liknar  de  varandra  stärks  validiteten,  skiljer  sig  slutsatserna 
mycket från varandra kan det vara bra att ta reda på varför (Jacobsen, 2002). 
3.7 Analysmetod
Eftersom  denna  uppsats  är  en  blandning  av  kvalitativ  och  kvantitativ  data  fick 
analysmetoden utformas på ett annorlunda sätt än vid en renodlad kvalitativ respektive 
kvantitativ undersökning.  
Vi har haft ett objektivt synsätt på den kvalitativa data som samlades in för att kunna få 
en grundlig och detaljerad beskrivning av den vilket Jacobsen (2002) förespråkar. För 
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att ge oss en överblick av den insamlade empirin systematiserades och reducerades all 
data. Efter att vi reducerat och systematiserat tolkade vi den och såg om det fanns några 
samband. Eftersom att vi inte från början visste vilken information som var relevant fick 
vi se över all  insamlad empiri för att sedan under arbetets gång sålla ut det som var 
relevant för oss. 
Vi kategoriserade även den insamlade informationen vilket Jacobsen (2002) skriver är 
en viktig del av analysprocessen. Vi kategoriserade svaren utifrån likheter som fanns för 
att förenkla data och därmed kunna jämföra den. Våra kategorier skapades för att kunna 
belysa informationen ur olika synvinkar vilket Jacobsen (2002) skriver är viktigt. För att 
besvara  problemformuleringen  och  uppnå  syftet  med uppsatsen  kategoriserades  den 
insamlade  data  i  tre  olika  kategorier;  verksamhetsstyrning,  nyckeltal  som 
styrinstrument och till sist påverkande faktorer. 
3.8 Operationalisering
Genom att  göra en operationalisering tydliggjordes den teorietiska referensramen för 
skapandet av intervjuguiden. Intervjuguiden låg till grund för empirin och ger läsaren en 
inblick i vad som skulle kunna ha påverkat utfallet (Jacobsen, 2002). Se bilaga 2 för en 
vidare beskrivning av operationaliseringen. Genom de tre temana; verksamhetsstyrning, 
nyckeltal som styrinstrument samt påverkande faktorer har empirin byggts upp för att 
besvara problemet och uppnå syftet med uppsatsen.   
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4. Empiri
I  kapitlet  redovisas  den  insamlade  empirin  och  inleds  med  en  beskrivning  av  
fastighetskontorets del inom Halmstad kommun. Sedan presenteras den kvantitativa 
data  i  form  av  dokumentundersökningar  av  bland  annat  årsredovisningar  där  
visionsstyrningsmodellen och den interna kontrollen beskrivs. Sedan övergår empirin  
till den kvantitativa data i form av den enskilda intervjun och sedan gruppintervjun.  
Under dessa rubriker styrks den kvantitativa data med vad respondenterna har sagt. 
4.1 Fastighetskontorets del i Halmstad kommun
Halmstad  kommun  består  av  14  nämnder.  Fastighetskontoret  råder  under 
fastighetsnämnden. Se  bilaga 1  för en överskådlig bild över Halmstad kommuns alla 
nämnder  och  bolag.  Fastighetskontoret  förvaltar  och  utvecklar  kommunens 
fastighetsbestånd och ansvarar även för byggproduktion och anpassning av befintliga 
bostäder. Fastighetskontoret består av tre enheter; den byggtekniska, förvaltningsstaben 
samt  drift-  och  förvaltarenheten  (Fastighetskontoret,  2013).   I  dag  består  Halmstad 
kommuns politiska uppdelning av majoriteten socialdemokrater med moderaterna som 
nästa  stora  parti  (Halmstad  kommun,  2012).  De  71  mandat  som  finns  i 
kommunfullmäktige valdes år 2010 i  samband med riksdagsvalet (Westerling,  2010). 
När  kommunfullmäktige  sedan  tillsats  kommunstyrelsen  genom  beslut  av 
kommunfullmäktige.  Vilka  som  ska  få  sitta  i  nämnderna  beslutas  också  utav 
kommunfullmäktige (Westerling, 2010). 
4.2 Dokumentundersökning

4.2.1 Visionsstyrningsmodellen
Halmstad  kommun  har  en  övergripande  modell  för  verksamhetsstyrningen,  som 
benämns  visionsstyrningsmodellen,  se  Figur  .  Visionsstyrningsmodell  (Statskontoret,
2011) (Statskontoret,  2007). Syftet  med  visionsstyrningsmodellen  är  att  underlätta 
arbetet  kring  planering,  genomförande  och  uppföljning  utifrån  de  visioner  och  mål 
Halmstad  kommun  har  satt  upp  för  år  2020.  Målen  finns  nedskrivna  i 
planeringsdirektiven och är utformade i  form av nyckeltal,  som används av samtliga 
nämnder och kommunala bolag inom kommunen (Statskontoret, 2007).  
För att precisera visionen bryts den ner i övergripande mål, som utgår från en strategisk 
analys  (Statskontoret, 2007). De övergripande målen har ett tidsperspektiv på fyra år. 
Till  de  övergripande  målen  kopplas  ett  handlingsprogram,  som  antas  av 
kommunfullmäktige  och  genomförs  vid  de  politiska  valen  vart  fjärde  år. 
Handlingsprogrammen mynnar ut i konkretiserade mål, som fördelas över kommunens 
nämnder, bland annat fastighetsnämnden och i sin tur fastighetskontoret (Statskontoret, 
2007). 
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Figur . Visionsstyrningsmodell (Statskontoret, 2011)
Visionsstyrningsmodellen  består,  som  tidigare  nämnt,  av  två  delar  (Statskontoret, 
2007).  Den långsiktiga med en genomförandetid på fyra och den kortsiktiga med en 
genomförandetid på ett år. Den årliga delen består av analyser, budget för kommande år, 
beslut om skattesats, verksamhetsplanering för tre år, internbudget, sammanställning av 
verksamhetsplaner  samt  uppföljning  av  analys  och åtgärder  från  föregående  år.  Alla 
dessa delar baseras på visionen för Halmstad år 2020 (Statskontoret, 2007).  Modellen 
är ett stöd till att skapa en tydlig, enkel och effektiv styrning (Halmstad kommun, 2011). 
Halmstad kommun (2011) skriver att det är viktigt att ständigt förbättra, följa upp och 
utveckla  visionsstyrningsmodellen,  vilket  görs  årligen.  Utvärderingen  2011  visade  att 
styrsystemet behövde förbättras för att Halmstad kommun skulle kunna uppfylla syftet 
med styrningen. Förbättringen handlade främst om att modellen behövde blir enklare, 
tydligare  och mer långsiktig  för  att  kunna leda verksamheten mot uppsatta  mål  och 
visioner (Halmstad kommun, 2011).
Utifrån  kommunstyrelsens  ägardirektiv/planeringsdirektiv,  i  den  kortsiktiga  delen, 
genomförs  en  verksamhetsplanering  där  nämnderna  kontrollerar  att  kommunens 
ambitioner och vilja kan kopplas till de mål och prioriteringar som finns (Statskontoret, 
2007). Verksamhetsplaneringen preciseras i en verksamhetsplan för varje nämnd där de 
konkretiserade  verksamhetsmålen  finns  med  (Fastighetsnämnden,  2013-2015).  I 
kommunfullmäktiges  ägardirektiv/planeringsdirektiv  upprättas  en  budget  som  sedan 
nämnderna,  medräknat  fastighetsnämnden,  baserar  sin  interna  budget  på 
(Statskontoret, 2007). Fastighetskontoret använder den interna budgeten i det dagliga 
arbetet fortlöper (Statskontoret, 2007).
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Fastighetsnämnden har, utifrån visionen för Halmstad år 2020, konkretiserat de mål 
som  ska  uppfyllas  (Fastighetsnämnden,  2012).  Fastighetsnämnden  har  totalt  14 
konkretiserade  mål  varav  nio  hittills  har  uppfyllts.  För  att  bedriva  kommunens 
verksamhet  på  ett  kostnadseffektivt  och  ändamålsenligt  sätt  ligger  fokus  på 
verksamhetsperspektivet. Halmstad kommun vill skapa en god ekonomisk hushållning 
och därför måste kommunen finna samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
samt effekter. För att lyckas med god ekonomisk hushållning krävs det även att det finna 
tydliga och mätbara mål som följs upp och ger tillförlitlig information. De nyckeltal som 
fastighetskontoret  arbetar  med  är  kopplade  till  de  konkretiserade  mål  som  finns 
beskrivna i verksamhetsberättelsen (Fastighetsnämnden, 2012).
Enligt årsredovisningen från 2012 (Halmstad kommun, 2012) beskrivs kvalitetsarbetet 
som en viktig del av det dagliga arbetet inom kommunen. Det handlar främst om frågor 
som hur och i vilken omfattning kommunens arbete kan tillgodose invånarnas behov och 
förväntningar. Tanken är att invånarna ska kunna förutsätta en god och kostnadseffektiv 
service för den skatt de betalar. Genom olika insatser riktas utveckling av styrning och 
uppföljning  mot  ett  helhetsperspektiv  där  kvalitet  och  effektivitet  ses  över  för  att 
förbättring  av  verksamheten  ska  ske.  Eftersom  invånarnas  behov  och  krav  ständigt 
förändras måste även servicen göra det vilket fastighetskontoret löpande arbetar med att 
göra. Det krävs att kommunen ser till dessa förändrade krav för att kvalitén ska kunna 
förbättras  (Halmstad  kommun,  2012).  För  att  verksamheten  ska  kunna  följa  den 
ständigt  pågående  utvecklingen  genomförs  kompetensutveckling  tillsammans  med 
andra aktörer inom samma ansvarsområde (Fastighetsnämnden, 2013-2015).

4.2.2 Intern kontroll
Halmstad kommun definierar intern kontroll som ”Den interna kontrollen handlar om 
vår styrning och vår förmåga att utföra de uppgifter som vi har ansvar för på ett  
ändamålsenligt och betryggande sätt” (Halmstad kommun, 2011, s  22).  Den interna 
kontrollen  avser  kontrollmoment,  som  ingår  i  den  administrativa  långsiktiga 
förvaltningen (Statskontoret, 2011). Halmstad kommun använder den interna kontrollen 
för  att  upprätthålla  de  rutiner  som  finns  för  verksamhetsstyrningen 
(Kommunfullmäktige, 2013). Målet är att den interna kontrollen ska bli en naturlig del 
av verksamhetens utveckling och det dagliga arbetet (Halmstad kommun, 2012). 

Kommunstyrelsen  har  det  yttersta  ansvaret  för  att  det  finns  intern  kontroll  inom 
Halmstad kommun samt att den fungerar, se Figur . Modell över den interna kontrollens
struktur (Egen tolkning från Kommunfullmäktige, 2013) (Kommunfullmäktige, 2013). 
Arbetet med den interna kontrollen börjar med att kommunstyrelsen inför regler och 
anvisningar  för hur kontrollen ska genomföras.  Under kommunstyrelsen finns sedan 
kommunens  olika  nämnder  och  bolag  som  ansvarar  för  att  den  interna  kontrollen 
upprätthålls inom respektive verksamhetsområde. De olika nämnderna ska se till att en 
speciell  organisation  upprättas  för  den  interna  kontrollen  samt  att  regler  och 
anvisningar  följs.  Fastighetsnämnden  är  den  nämnd  som  ansvarar  för 
fastighetskontoret.  Nämnderna  har  en  skyldighet  att  löpande  följa  upp  den  interna 
kontrollen och rapportera brister. Bristerna ska omedelbart rapporteras till den närmst 
överordnade  personen  som  nämnden  har  utsett.  Under  nämnderna  arbetar 
förvaltarchefer  som  för  varje  område  ansvarar  för  att  den  interna  kontrollen 
upprätthålls.  Förvaltarcheferna  är  skyldiga  att  löpande  rapportera  hur  den  interna 
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kontrollen fortlöper och att den fungerar som planerat. Under förvaltningscheferna finns 
verksamhetsansvariga som även de är skyldiga att följa de regler och anvisningar som 
finns  angående  den  interna  kontrollen.  Det  är  även  verksamhetsansvariga  som  ska 
informera övriga anställda om innebörden av reglerna och anvisningarna för att de ska 
kunna arbeta på ett sätt som uppfyller kraven. Verksamhetscheferna har även ansvaret 
att  arbeta  fram  metoder  för  arbetssätt  som  gör  att  den  interna  kontrollen  uppfylls. 
Övriga  anställda  har  som  skyldighet  att  i  sitt  dagliga  arbete  följa  dessa  regler  och 
anvisningar. (Kommunfullmäktige, 2013). 

Figur . Modell över den interna kontrollens struktur (Egen tolkning från 
Kommunfullmäktige, 2013)
Det är nämndernas ansvar att utveckla och förbättra de rutiner som finns för den interna 
kontrollen (Kommunfullmäktige, 2013). Detta görs genom riskanalyser som inkluderar 
omvärldsanalyser  (Kommunfullmäktige,  2013).  Fastighetsnämnden  har  i 
omvärldsanalysen bland annat tagit upp påverkan på miljön (Fastighetsnämnden, 2013-
2015).  Det  ligger  stort  fokus  på  hur  klimatförändringar  påverkar  Halmstad  och  hur 
fastighetskontoret kan vara med och påverka miljön på ett positivt sätt. Till följd av detta 
finns  det  ett  antal  nyckeltal  som  baseras  på  miljöpåverkande  faktorer 
(Fastighetsnämnden, 2013-2015). 

Varje  år  ska  en plan  antas  för  hur  uppföljningen  av  den  interna  kontrollen  ska  ske 
(Kommunfullmäktige,  2013).  Denna  plan  rapporteras  till  nämndernas  överordnare, 
kommunstyrelsen. Rapporten är obligatorisk då informationen i den ska finnas med i 
årsredovisningen för respektive år som planen tillhör. Kommunstyrelsen utvärderar hela 
kommunens  system  för  den  interna  kontrollen  med  utgångspunkt  i  rapporterna. 
Framkommer det att en förbättring krävs är det kommunstyrelsen som ansvarar för att 
vidta  förbättringsåtgärder.  På  fastighetskontoret  finns  denna  plan  med  i 
verksamhetsplanen för 2013-2015. Verksamhetsplanen beskriver vilka moment som ska 
kontrolleras, vem som är ansvarig för kontrollen, hur ofta det ska kontrolleras samt vem 
det ska rapporteras till  (Fastighetsnämnden, 2013-2015). Det är viktigt att den interna 
kontrollen följer de regelverk som finns (Kommunfullmäktige, 2013). Att följa lagar och 
föreskrifter innefattar, utöver rikets lagar, även kommunens egna regelverk. Det finns en 
särskild  kontrollgrupp  som  årligen  kontrollerar  att  arbetet  med  de  tillämpade 
föreskrifterna  sker  på  önskat  sätt.  I  kontrollgruppen  finns  representanter  från 
kommunens förvaltningar som stadskontoret har utsett (Kommunfullmäktige, 2013).

År 2009 var den interna kontrollen ännu inte integrerad i det dagliga arbetet (Halmstad 
kommun, 2009). År  2010 hade den interna kontrollen utvecklats något men var ännu 
inte helt tillfredsställande för kommunstyrelsen (Halmstad kommun, 2010). Det fanns 
ingen uppföljningsrapport men uppfattningen om att den interna kontrollen fungerade 
på ett tillfredsställande sätt fanns (Halmstad kommun, 2010). Under 2011 utvecklades 
arbetet med den interna kontrollen i form av utbildningar (Halmstad kommun, 2011). 
Det infördes även ett systematiskt arbetssätt för de anställda i form av anvisningar och 
mallar.   För  att  utveckla  den  interna  kontrollen  ytterligare  införde  de  under  2012 
anvisningar och mallar i kommunens styrprocesser ännu tydligare än tidigare (Halmstad 
kommun, 2011). Under 2012 har utbildningar inom intern kontroll genomförts för alla 
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chefer inom verksamheten (Halmstad kommun, 2012). Dessutom har IT-verktyg tagits 
fram för att utveckla den interna kontrollen. IT-verktygen användes för att planera och 
följa upp kontrollerna. Kommunen har under 2012 haft en positiv utveckling av risk- och 
väsentlighetsanalyser som ligger till grund för den interna kontrollen. Från att tidigare 
fokuserat på ekonomi och administration för kontrollerna har det under detta år tagits 
in andra verksamhetsaspekter (Halmstad kommun, 2012). 

4.2.3 Nyckeltal
Halmstad kommun har som målvision att minska energiförbrukningen med 10 procent i 
kommunala  bostäder  och  lokaler  från  2012  till  2020  (Fastighetsnämnden,  2012). 
Fastighetsnämnden har konkretiserat detta mål till att minska energiförbrukningen med 
5  procent  under  2012.  För  att  uppnå  målet  startades  ett  Energy  Performance 
Contracting-projekt,  EPC.  Som  Figur  .  Energianvändning  (Fastighetsnämnden,
2012)visar, var målet under 2012 att minska energiförbrukningen till 160 MWh. Utfallet 
blev 135 MWh vilket  är en minskning på 116 procent och målet  var därmed uppfyllt 
(Fastighetsnämnden, 2012).

Figur . Energianvändning (Fastighetsnämnden, 2012)
Ytterligare ett mål som fastighetsnämnden strävade efter 2012 var att vid nyproduktion 
skulle  energianvändningen  ligga  minst  30  procent  lägre  än  Boverkets  byggregler,  se 
Figur . Nyproduktion (Fastighetsnämnden, 2012)Målet uppfylldes genom att undersöka 
huruvida lämpligt  det  var att  använda solenergi  som källa till  fastigheternas driftsel. 
Genom att se till byggnadens lokalisering och utformning utreddes det om detta gick att 
genomföra (Fastighetsnämnden, 2012). 

Figur . Nyproduktion (Fastighetsnämnden, 2012)
På grund av den rådande klimatförändringen i världen finns flertalet nyckeltal som tar 
upp  just  klimatpåverkande  saker.  Ytterligare  ett  mål  som  fastighetsnämnden  och 
fastighetskontoret vill uppnå är att öka användningen av förnybar energi i kommunala 
lokaler. Från 2010 har användningen av förnybar energi i Halmstad kommun ökat från 
2,4 procent till 9,3 procent vilket var ett konkretiserat mål, se  Figur . Förnybar energi
(Fastighetsnämnden,  2012)Målet  uppfylldes  genom en  övergång  från  förbrukning  av 
naturgas till istället biogas (Fastighetsnämnden, 2012). 
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Figur . Förnybar energi (Fastighetsnämnden, 2012)
Figur  .  Nöjd-kundindex  (Fastighetsnämnden,  2012),  visar  att  målet  med  att  öka 
kundnöjdheten ännu inte har uppfyllts utan är pågående.  Det kommer att genomföras 
en nöjd-kundundersökning under 2013 för att identifiera om fastighetskontorets mål, 
med att öka nöjd-kundindex med fyra procent, har uppnåtts (Fastighetsnämnden, 2012).

Figur . Nöjd-kundindex (Fastighetsnämnden, 2012)
Under 2012 genomfördes medborgarundersökningar där invånarna i Halmstad kommun 
kunde framföra åsikter om kommunens verksamheter (Halmstad kommun, 2012). Det 
framgick  att  75  procent  av  kommunens  invånare  var  nöjda  med  att  bo  i  Halmstad 
kommun och att de skulle rekommendera vänner och släkt att flytta hit. För att ta reda 
på  vad  kunderna  tycker  om  Halmstads  kommuns  verksamheter  har 
enkätundersökningar  genomförts.  Medborgarna  anser  att  kommunens  verksamheter 
fungerar  bra,  men  jämförelsevis  med  2011  har  resultaten  inte  förändrats  nämnvärt 
mycket,  se  Figur  .  Nöjd  medborgarindex  (Halmstad  kommun,  2012)Figur  .  Nöjd-
kundindex (Fastighetsnämnden, 2012)stapel NMI (Halmstad kommun, 2012). 

Figur . Nöjd medborgarindex (Halmstad kommun, 2012)
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4.3 Enskild intervju
Den  enskilda  intervjun  genomfördes  med  Lorick  som  är  drift  och  förvaltarchef  på 
fastighetskontoret (personlig kommunikation, 15 april, 2013).
Lorick  anser  att  visionstyrningsmodellen  fungerar  väl  som  en  utformning  av 
kommunens verksamhetsstyrning . Hon förklarar att den verksamhetsplan kommunen 
arbetar efter ses över i augusti-september varje år vilket genomförs tillsammans med 
fastighetsnämnden. Tillsammans går de igenom de konkritiserade målen och diskuterar 
om något bör utformas annorlunda. Lorick menar att då samhället ständigt förändras, 
och där även ändrade politiska förhållanden ibland råder, bör målen ses över för att 
kunna anpassas till nya förutsättningar. 
För att implementera kommunens mål och visioner bland de anställda genomför Lorick 
medarbetarsamtal. Där samtalar de om hur arbetet går och eventuella problem och även 
om den anställde förstår innebörden av vad den arbetar med, samt hur dess arbete kan 
utvecklas och förbättras.
Lorick  berättar  att  fastighetskontoret  använder  årliga  och  fasta  budgetar  som  ett 
hjälpinstrument inom verksamhetsstyrningen. Hon förklarar vidare att budgetarna är 
fasta eftersom fastighetskontoret är en del av en icke vinstdrivande verksamhet. Hon 
berättar att i  och med att fastighetskontoret tillhör en icke vinstdrivande verksamhet 
arbetar de till exempel enbart med självkostnadshyror, vilket innebär att hyrintäkterna 
inte genererar någon vinst. 
Verksamhetens interna processer utvärderas med hjälp av den interna kontrollen.  Den 
som ansvarar för uppföljningen av den interna kontrollen använder sig enligt Lorick av 
ett styrande dokument. Dokumentet beskriver hur uppföljningen ska gå till  samt när 
under året  den ska göras.  Nämnderna ska även introducera för  nyanställda hur den 
interna  kontrollen  fungerar  och  vad  den  innebär,  vilket  görs  genom  möten  och 
utbildningar berättar Lorick. Det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för den interna 
kotrollen på de olika nivåerna, vad deras arbete är och varför det är viktigt med kontroll. 
Enligt Lorick är det ibland svårt att få de anställda att ”dra åt samma håll”. För att alla 
ska  kunna arbeta  mot  samma mål  är  det  viktigt  att  alla  anställda  vet  om varför  de 
arbetar  på ett  visst  sätt  samt hur  det  ska gå till.  Enligt  Lorick har  arbetet  med den 
interna  kontrollen  intensifierats  under  de  senaste  åren  och  har  både  utvecklas  och 
förbättrats.

Lorick anser att det är bra att Halmstad kommun använder nyckeltal som ett verktyg 
inom sin verksamhetsstyrning då hon tycker att det underlättar arbetet mot att uppfylla 
uppsatta  mål.  Nyckeltalen  används  både  vid  definitioner  av  mål  samt  som 
lägesrapporter.  Nyckeltalen  visar  vad  som  är  intressant  idag. Måluppfyllelsen 
kontrolleras  vid  delårsboksluten  och  vid  årsboksluten.  Graden  av  måluppfyllelsen 
rapporteras  till  fastighetsnämnden  och  fastighetskontoret  redogör  om  ett  mål  är 
uppfyllt,  nästan uppfyllt  eller  inte uppfyllt.  Målsamordnarna sammanställer  detta för 
hela kommunen för att skapa en helhetsbild.
4.4 Gruppintervju
Gruppintervjun  genomfördes  med  Gustafsson,  Jonsson  och  Södergren.  Jonsson  och 
Södergren arbetar som fastighetsförvaltare på fastighetskontoret och Gustafsson arbetar 
som fastighetsekonom. 
Gustafsson,  Jonsson  och  Södergren  talade  om  medarbetarsamtalen  som  ett  bra 
komplement till utvecklingen av deras arbetssätt samt hela verksamhetens utveckling. 
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De anser att det är viktigt att alla medarbetare känner till vad nyckeltalen innehåller och 
hur de kan arbeta med att förbättra dem. Eftersom utfallet av nyckeltalen påverkas av 
flera personer är det viktigt att alla känner till  hur de påverkar dem och vilka andra 
personer som påverkar måtten. 
Fastighetskontoret använder mest materiella nyckeltal, men även immateriella nyckeltal 
finns. De materiella nyckeltalen består av bland annat tillsyn och skötsel, reparationer, 
värme,  el,  vatten  och  sophämtning.  De  immateriella  nyckeltalen  är  försäkring, 
administration samt  planerat underhåll, se diagrammen nedan. Enligt Jonsson finns 
det flest nyckeltal inom  tillsyn och skötsel vilket även är den kategori de arbetar mest 
med. 
INCIT är ett företag som genom förhandlingar med flertalet kommuner har tagit fram 
riktvärden  för  nyckeltal  som  fastighetskontoret  använder.   I  södra  Sverige  finns  ett 
kommunnätverk som består av Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund 
samt Växjö. Kommunerna ska jämföras med varandra och med INCIT:s riktvärdet för de 
nyckeltal som visas i tabellerna ovan. Tanken är att kunna se om någon av kommunerna 
lägger mer eller mindre pengar på vissa delar av verksamheten och sedan undersöka 
vilka faktorer som ligger bakom detta. Dock är arbetet relativt nystartat och därför finns 
ännu inte all data med i granskade dokument. 
Nyckeltalen  i  tabellerna  nedan tas  fram genom att  studera  redovisningar  och  sedan 
dividera utfallen med antal kvadratmeter för att få fram nyckeltal för varje fastighet. 
Fastighetskontoret arbetar för tillfället med förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor 
vid jämförelser av nyckeltalen. De ljusblåa staplarna visar fastighetskontorets utfall för 
2012  och de  mörkblå  staplarna  är  de  riktlinjer  som INCIT tagit  fram.  Y-axeln  visar 
antalet  tusen  kronor  som  har  lagts  på  de  olika  kategorierna  på  X-axeln. 
Fastighetskontoret har valt att dela upp fastigheterna i olika kategorier för att lättare 
kunna jämföra liknande fastigheter  och verksamheter  med varandra.  I  de  granskade 
dokumenten finns nyckeltal för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samlade. 
■ Utfall 2012

 ■ INCIT
För förskolorna, se diagram 1. Förskolor, inom Halmstad kommun gäller dessa siffror 
som tabellen nedan visar.  I jämförelse med INCIT:s riktvärden, de mörkblå staplarna, 
ligger fastighetskontoret högre under tillsyn & skötsel och reparationer. De ligger lägre 
än riktlinjerna  för  värme,  el,  vatten,  sophämtning,  försäkring,  administration samt 
planerat underhåll. 

Diagram . Förskolor (Egen figur)
För grundskolor, se diagram 2, ligger fastighetskontoret längre jämfört med INCIT för 
tillsyn  &  skötsel,  reparationer,  värme,  vatten,  sophämtning,  försäkring, 
administration samt planerat underhåll. Högre ligger de endast för el. 

Diagram . Grundskolor (Egen figur)
I diagram 3 visas nyckeltalen för gymnasieskolor. Här ligger fastighetskontoret högre 
jämfört med INCIT endast för reparationer. De övriga nyckeltalen ligger något lägre än 
jämförelsetalen. 

Diagram . Gymnasieskolor (Egen figur)
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Fastighetskontoret  arbetar  inte  löpande  med  finansiella  nyckeltal,  som  till  exempel 
solitidet och räntabilitet då nyckeltalen har större betydelse högre upp i verksamheten. 
Gustafsson säger att fastighetskontoret istället arbetar med icke monetära nyckeltal, som 
har en finansiell betydelse.
Jonsson tycker nyckeltal är ett bra arbetssätt för att förtydliga vad de ska arbeta med. 
Han arbetar  som förvaltare  och  i  hans  arbete  använda nyckeltal  till  att  till  exempel 
jämföra olika fastigheter i kommunen med varandra. Södergren håller med Jonsson i 
den frågan om att nyckeltalen är bra att använda vid jämförelser. Ytterligare en fördel är 
den nya jämförelsebasen som har införts där riktvärden jämförs med utfall. I och med 
den  kan  fastighetskontoret  i  Halmstad  jämföra  sina  utfall  med  andra  kommuner  i 
Sverige och på det sättet se hur de skulle kunna utvecklas. 
Gustafsson arbetar som ekonom och han använder både finansiella och icke finansiella 
nyckeltal i sitt arbete. Gustavsson anser att det kan vara svårt att arbeta med nyckeltalen 
då de ibland är föråldrade.  Att  de blir  föråldrade förklarar han beror på att  när  det 
tillkommer  nya  kommunpolitiker  uppstår  även  nya  idéer,  vilka  kan  påverka  de  mål 
kommunen arbetar för att uppnå. På så sett blir nyckeltal som tidigare varit relevanta 
istället irrelevanta för det fortsatta arbetet. Med nya idéer uppstår även nya saker som 
behöver  mätas.  Problemet  är  dock  att  de  gamla  nyckeltalen  inte  tas  ur  systemet. 
Gustavsson förklarar att han som ekonom inte kan påverka vilka nyckeltal som används 
utan att det är politikernas beslut som har inverkan men att han anser de bör ses över 
för att kunna användas på bästa sätt.
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5. Analys
I detta kapitel kommer teori att jämföras med insamlad empiri för att se skillnader och 
likheter samt koppla det till syftet och problemformuleringen. Kapitlet börjar med en 
beskrivning av verksamhetsstyrningen i  Halmstad kommun. Sedan presenteras hur 
nyckeltal kan användas som ett styrinstrument för att sedan övergå till att förklara  
vilka faktorer som kan påverka användandet av nyckeltal. 
5.1 Analysens struktur
För att skapa en tydlig struktur på analysen har kapitlet delats upp i tre övergripande 
rubriker.  Rubrikerna  har  utgångspunkt  i  problemformuleringen  och  syftet  med 
uppsatsen för att analysen sedan ska kunna mynna ut i  slutdiskussionen. Teorin och 
empirin ligger till grund för analysen och teorin.
Eftersom  syftet  med  uppsatsen  var  att  förklara  hur  verksamhetsstyrningen  i  ett 
kommunalt bolag ser ut och huruvida den fungerar bra eller dåligt, har vi valt att inleda 
analyskapitlet  med  att  beskriva  Halmstad  kommuns  verksamhetsstyrning. 
Fortsättningsvis följer en förklaring om hur nyckeltal används som styrinstrument inom 
kommunal  verksamhetsstyrning.  Den  sista  delen  av  analysen  handlar  om  vad  som 
påverkar  vilka  nyckeltal  som  används.  Detta  ger  oss  svar  på  den  sista  delen  av 
problemformuleringen och uppfyller därmed syftet med uppsatsen. 
Rubrik Verksamhetsstyr

ning
Nyckeltal som 
styrinstrument

Påverkande 
faktorer

Teori Management 
control
Strategisk planering 
Balanserat styrkort

Nyckeltal
Strategisk planering
Balanserat styrkort

Management 
control
Strategisk planering
Balanserat styrkort

Syfte Undersöka hur väl 
verksamhetsstyrnin
gen i ett kommunalt 
bolag fungerar.

Förklara hur 
nyckeltal används 
som ett 
styrinstrument

Förklara vilka 
faktorer som 
påverkar valet av de 
nyckeltal som 
används

Problemformule
ring

Hur väl fungerar 
verksamhetsstyrnin
gen i en kommun?

Vad påverkar vilka 
nyckeltal som 
används?

5.2 Verksamhetsstyrning
Halmstad  kommuns  verksamhetsstyrning  baseras  på  en  modell  de  kallas 
visionstyrningsmodellen  (Statskontoret,  2007). Modellen är  ett  stöd till  att  skapa en 
tydlig,  enkel  och effektiv  styrning.  Samtliga nämnder  och förvaltningar  i  kommunen 
utgår från denna modell och de anställda på fastighetskontoret ställer sig positiva till det 
arbetssätt de följer. Lorick anser bland annat att modellen bidrar till ett effektivt dagligt 
arbete. Visionstyrningsmodellen baseras på en långsiktig vision med målformuleringar 
som  Halmstad  kommun  tänkt  uppfylla  år  2020  (Statskontoret,  2007).  Kaplan  och 
Norton (1992) hävdar att  för  att  företag ska lyckas med att  uppfylla sina mål är  det 
viktigt med en tydlig vision. Även Anthony och Govindarajan (2001) skriver att det är 
viktigt att det finns tydliga mål och strategier. Dock finns det ibland problematik inom 
kommunala verksamheter då anställda haft olika uppfattningar eller saknat kännedom 
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om den vision kommunen arbetar  efter  att  uppnå (Ericsson & Gripne,  2004).  Inom 
Halmstad kommun har man förtydligat visionen genom att bryta ner det i övergripande 
mål med en löptid på fyra år (Fastighetsnämnden, 2012). Dessa övergripande mål delas 
upp i konkretiserade mål som fördelas över kommunens nämnder beroende på målets 
syfte (Statskontoret,  2007). I och med detta arbetssätt får kommunen ett arbete som 
baseras på en långsiktig vision och där samtliga nämnder involveras. Genom att se över 
tidigare  måluppfyllnader  tyder  det  på  att  modellen  fungerar. Fastighetskontoret  har 
sedan en tid tillbaka arbetat med att uppfylla fjorton konkretiserade mål varav nio var 
uppfyllda  år  2012  (Fastighetsnämnen,  2012).  Halmstad  kommun  är  en  kommunal 
verksamhet och ska inte gå med vinst. Anthony och Govindarajan (2001) anser att det 
kan bli mer tidskrävande för en icke vinstdrivande verksamhet att planera och införa 
den strategiska planen på grund av att de arbetar med begränsade resurser. Halmstad 
kommun är en stor verksamhet med många anställda, nämnder och bolag. Redan där 
blir  arbetet  med verksamhetsstyrningen  komplex  och svårarbetad.  Genom att  arbeta 
med en långsiktig vision och sedan bryta ner den i mindre komponenter blir arbetet med 
överskådligt för Halmstad kommun. De anställda kan genom nyckeltal kopplade till de 
kortsiktiga målen veta vad de i sitt dagliga arbete ska göra för att uppnå de kortsiktiga 
målen som i sin tur leder till att den långsiktiga visionen uppnås. 
För att en verksamhetsstyrning ska fungera måste strategin överföras till de anställda 
(Anthony  &  Govindarajan,  2001).  För  att  kontrollera  att  modellen  fungerar  inom 
verksamheten arbetar Halmstad kommun med interna kontroller (Kommunfullmäktige, 
2013).  Kommunstyrelsen  bär  det  yttersta  ansvaret  för  den  interna  kontrollen,  vilket 
Anthony och Govindarajan (2001) beskriver som bedömaren, och det är även de som 
inför regler och anvisningar.  Detektorn inom Halmstad kommun finns i  varje  del  av 
verksamheten,  där  fastighetsnämnden  har  upprättat  en  speciell  organisation  som 
undersöker  att  kommunstyrelsens  regler  och  anvisningar  följs.  På  vardera  nämnd 
ansvarar respektive förvaltarchef, som får information från verksamhetsansvariga. Den 
interna kontrollen baseras på regler och anvisningar satta av kommunfullmäktige som 
säger hur arbetet ska utformas. Det går att se den interna kontrollen som en hjälpande 
hand till att implementera verksamhetens strategier hos de anställda. Den fungerar likt 
en kedja som förbinder samtliga steg i organisationen där information förmedlas mellan 
kommunens  olika  parter,  kommunikatorer  (Kommunfullmäktige,  2013).  Den  sista 
enheten,  effektorn,  kan  liknas  vid  de  anställda.  Det  är  dem  som  genomför 
förändringarna i arbetet för att den interna kontrollen fungerar och att den strategi de 
arbetar  efter  följs.  Genom  att  alla  dessa  fyra  enheter  finns;  detektorn,  bedömaren, 
effektorn  och  kommunikatorn,  samt  att  fungerar  på  ett  sätt  som  uppfyller  önskade 
resultat anser Anthony och Govindarajan (2001) att kontrollsystemet är väl utvecklat. 
Merchant och Van der Stede (2007) menar dock att företag måste vara försiktiga med 
kontroller och att ytterligare en kontroll inte behöver leda till ett bättre resultat. 
Anthony  och  Govindarajan  (2001)  hävdar  att  företag  via  management  control  kan 
överföra sina strategier till de anställda. Lorick genomför till exempel medarbetarsamtal 
där  hon  har  möjlighet  att  följa  upp  de  anställdas  arbete  och  förmedla  önskemål, 
samtidigt som den anställde får tillfälle att förmedla åsikter tillbaka. Detta är något som 
både Lorick och de anställda uppskattar. Anthony och Govindarajan (2001) anser även 
de att det är viktigt att alla medarbetare känner till strategierna som företaget arbetar 
med och förstår dess innebörd för att de ska kunna tillämpas. Den interna kontrollen har 
intensifierats under de senaste åren för Halmstad kommun. Den interna kontrollen hat 
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gått från att inte vara integrerar över huvud taget till att idag vara en del av det dagliga 
arbetet. Arbetat har blivit mer systematiserat och flertalet hjälpande verktyg har tagits 
fram, bland annat IT-verktyg (Halmstad kommun (2012). Detta kan liknas med Anthony 
och Govindarajans (2001) syn om att den strategiska planeringen för 50 år sedan var 
osystematiskt.  Planerna  genomfördes  inte  koordinerat  men  med  tiden  lärde  sig 
ledningarna att tänka långsiktigt och fokusera på rätt saker. 
5.3 Nyckeltal som styrinstrument
Halmstad kommun använder nyckeltal som ett verktyg inom sin verksamhetsstyrning 
för  att  kunna  mäta  uppfyllanden  av  uppsatta  mål  (Fastighetsnämnden,  2013-2015). 
Inom Halmstad  kommun finns  det  som både  övergripande  och  konkretiserade  mål. 
Nyckeltalen  som  till  exempel  fastighetskontoret  arbetar  utefter  finns  i 
verksamhetsplanen som följs upp månadsvis och sammanställs i delårsrapporter, på så 
sätt kan fastighetskontoret se vilka förändringar som har skett (Statskontoret,  2007). 
Anthony  och  Govindarajan  (2001)  menar  att  verksamheter  ständigt  måste  se  till  de 
förändringar som sker i samhället och anpassa verksamheten efter dessa förändringar. 
Har det skett en förändring av ett nyckeltal kan fastighetskontoret enkelt se om det är 
mot önskat resultat eller en försämring. Vid en försämring av ett nyckeltal kan de genom 
att  veta  vad  som  påverkar  nyckeltalet  förändra  de  faktorerna  för  att  på  så  sätt  nå 
önskade resultat. Delårsrapporter används för att jämföra nyckeltal mellan olika år för 
att se trender vilket Olve et. al (1999) förespråkar.  Målet med nyckeltalsanvändning är 
att de ska ses som kritiska faktorer där förbättringar tyder på att företaget lyckats med 
att implementera strategin (Anthony & Govindarajan, 2001) vilket  Halmstad kommun 
gör då nyckeltalen både följs upp och kontrolleras. 
Halmstad  kommun  arbetar  med  kvalitetsutveckling,  vilket  handlar  om  i  vilken 
omfattning kommunen kan tillgodose invånarnas behov och förväntningar (Halmstad 
kommun, 2012). Även Kaplan och Norton (1992) beskriver att kvalitetsutveckling av en 
verksamhet är viktigt för att få en mer balanserad styrning. Eftersom invånarnas krav 
förändras måste arbetet med kvalité och måluppfyllelse ständigt uppmärksammas och 
förbättras (Fastighetsnämnden, 2012). De övergripande målen inom kommunen berör 
alla delar av verksamheten och består av både finansiella och icke finansiella nyckeltal 
(Kommunfullmäktige, 2013). Nyckeltalen används för att uppmärksamma förändringar i 
arbetet  med  att  på  ett  kostnadseffektivt  och  ändamålsenligt  sätt  arbeta  mot  en  god 
ekonomisk  hushållning.  På  fastighetskontoret  arbetar  de  utefter  nyckeltal  som  är 
speciellt  utformade  för  just  deras  arbetsområde  (Fastighetsnämnden,  2012).  Alla 
anställda på fastighetskontoret får ta del av de mål som finns vilket enligt Lorick sker 
genom  bland  annat  medarbetarsamtal.  Lorick  anser  även  att  det  är  viktigt  att  alla 
medarbetare ”drar åt samma håll” för att verksamheten ska nå de mål som finns vilket 
nyckeltalen bidrar med. Om alla anställda strävar mot att förbättra nyckeltal skulle det 
kunna bidra till att verksamheten blir effektivare. 
Nyckeltalen visar vad som är intressant idag, och Lorick anser att det är väldigt viktigt 
att ta reda på om de anställda känner till vilka mål de arbetar utefter, varför de arbetar 
med dem och hur de ska uppnås. Saknar en anställd kännedom kring detta är det viktigt 
att  informera  den  personen  ytterligare  (personlig  kommunikation,  15  april,  2013). 
Eftersom  nyckeltal  fungerar  som  lägesrapporter  är  det  viktigt  att  de  anställda  är 
medvetna om vad variablerna i nyckeltalet mäter för att kunna ta till eventuella åtgärder 
vid förändringar (Catasús et. al., 2008). För att fastighetskontoret ska följa den ständigt 
pågående  utvecklingen  genomförs  kompetensutvecklingar  (Fastighetsnämnden,  2013-
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2015). Det balanserade styrkortets lärandeperspektiv beskriver att företag ska utveckla 
den kompetens som finns dör att sedan kunna tillfredsställa kundernas behov vilket är 
ett av alla mål som finns (Kaplan & Norton, 1992). 
Eftersom fastighetskontoret arbetar med årliga fasta budgetar som fördelas internt är 
nyckeltalen ett sätt att se om att pengarna används på ett effektivt sätt då de är en icke 
vinstdrivande  verksamhet  (Statskontoret,  2007).  Anthony  och  Govindarajan  (2001) 
menar att en budget är viktig inom en icke vinstdrivande verksamhet då de arbetar mot 
ett nollresultat. Lorick trycker på att de arbetar med just begränsade resurser och att 
budgeten är ett viktigt redskap i att nå det önskade nollresultatet. Budgeten kan ses som 
ett komplement till  användningen av nyckeltal som styrinstrument. För att se om de 
ligger i fas kan olika mått användas för att utvärdera om budgeten hålls. Otley (2007) 
anser att budgetering är ett ineffektivt verktyg som snabbt blir föråldrat. För kommuner 
är budgetar viktigt  i  arbetat  då de arbetar med begränsade resurser och den summa 
pengar de får måste räcka till  alla enheter. Med nyckeltal kan de mäta och se om de 
ligger bra till under året och på så sätt lättare nå önskade resultat. 
Exempel på hur nyckeltal används som ett styrinstrument är den jämförelsebas som har 
tagits  fram tillsammans  med företaget  INCIT.  Genom att  jämföra  olika  poster  inom 
fastighetsförvaltning med övriga kommuner samt jämförelsebasen kan skillnader och 
likheter  upptäckas.  Eftersom målet  med nyckeltal  är  att  de ska fungera som kritiska 
faktorer (Anthony & Govindarajan, 2001) är INCIT ett bra hjälpmedel för att upptäcka 
de skillnader och likheter som finns. Diagram 1. Förskolor visar att planerat underhåll 
ligger under riktlinjerna som tagits fram. Detta skulle kunna bero på en rad olika saker 
men det viktiga för fastighetskontoret är att veta vad som ingår i den stapeln för att då 
veta varför den ligger under just det året. Det kanske planeras ett större underhåll om ett 
år vilket bidrar till  att det har lagts en mindre summa just nu. Intern jämförelse kan 
också vara viktigt då fastighetskontoret då kan upptäcka om de lägger mer pengar på ett 
område eller en speciell typ av fastigheter och varför, för att i framtiden kunna utveckla 
till  exempel underhåll eller skötsel av fastigheten. Upptäcks förändringar av nyckeltal 
kan fastighetskontoret se över varför det har förändrats.  Är det förändringen till  det 
sämre kan de då åtgärda problemet. Olve et. al (1999) beskriver att nyckeltal organiseras 
och anpassas till olika nivåer i verksamheten vilket detta är ett tydligt exempel på. Högre 
upp i verksamheten används nyckeltal som har med lönsamhet och likande att göra som 
mäter den finansiella delen av verksamheten. 
5.4 Påverkande faktorer
Halmstad kommuns nämnder och förvaltningar använder sig främst av nyckeltal som 
fungerar som hjälpmedel till att uppnå visionen som Halmstad kommun har för år 2020. 
Det  är  Halmstad  kommunfullmäktige  som  grundat  visionen  för  år  2020.  I 
kommunfullmäktige  sitter  folkvalda  politiker.  Sveriges  kommuner  arbetar  för 
kommuninvånarnas  välmående  och  samhället  befinner  sig  i  ständig  förändring  där 
också samhällets behov och krav ständigt förändras (Anthony & Govindarajan, 2001). 
Politiker för folkets  talan och när folkets  behov och krav ändras förändras samtidigt 
politikernas arbete. Politikerna i Halmstad kommun väljs vart fjärde år i samband med 
riksdagsvalet (Westerling, 2010). Vid val till kommunfullmäktige kan uppsättningen av 
politiker  ändras.  Med  nya  politiker  tillkommer  nya  åsikter  och  visioner 
(Kommunfullmäktige,  2013).  I  och  med  detta  skapas  nya  måluppsättningar  för 
kommunens nämnder och förvaltningar.  Med nya måluppsättningar tillkommer även 
nya styrande nyckeltal som ska leda kommunen till att uppnå de nya målen. Genom att 
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titta på fastighetskontoret går det utläsa att politiken påverkar vilka mål de arbetar efter 
och därmed vilka nyckeltal de använder. Till exempel är klimatfrågan väldigt aktuell i 
dagens samhälle vilket har lett till att fastighetskontoret idag använder flertalet nyckeltal 
i  sitt  arbete  som  baseras  på  mål  satta  för  klimatet.  Exempel  på  klimatrelaterade 
nyckeltal,  som  fastighetskontoret  använder  idag,  är  nyckeltal  som  mäter 
energiförbrukningen  i  kommunala  bostäder  och  lokaler,  energianvändningen  vid 
nyproduktion och andelen förnybar energi (Fastighetsnämnden, 2012). 
Kommuner  arbetar  för  kommuninvånarnas  välmående  och  trivsel 
(Finansdepartementet,  2008).   Halmstad  kommuns  fokuserar  mycket  på 
kvalitetsutveckling som handlar om att i största möjlig grad tillgodose invånarnas behov 
(Halmstad  kommun,  2012).  Enligt  Olve  et.  al  (1999)  är  det  viktigt  att  uppfylla 
kundernas  krav  och behov  och det  balanserade  styrkortets  kundperspektiv  beskriver 
vilka  kundbehov  som  ska  tillfredsställas  och  på  vilket  sätt.  Fastighetskontoret  gör 
omvärldsanalyser  för  att  ta  reda  på  förändringar  hos  invånarnas  behov.  Analyserna 
baseras  på  nyckeltal  som  nöjd-kundindex  (Fastighetsnämnden,  2012)  och  nöjd-
medborgarindex (Halmstad kommun, 2012). 
De nyckeltal som Halmstad kommun använder baseras alltså på de mål och visioner som 
råder.  Det  är  politikerna  i  kommunfullmäktige  som  beslutar  vilka  mål  kommunens 
nämnder  och  förvaltningar  ska  arbeta  efter.  Politikerna  i  kommunfullmäktige  är 
förtroendevalda  kommuninvånare  som  för  övriga  invånares  talan.  Det  är  därmed 
kommuninvånarnas  åsikter  som  styr  det  politiska  arbetet  som  råder  i 
kommunfullmäktige. Enligt Anthony och Govindarajan (2001) befinner sig samhället i 
ständig förändring där invånarnas behov och krav förändras. 
 Figur . Påverkande faktorer 1 (Egen figur)
Figur . Påverkande faktorer 1 (Egen figur) är en  illustration  av  de 
faktorer  som  påverkar  vilka nyckeltal  kommunen 
använder.  Eftersom  samhället 

befinner  sig  i  ständig 
förändring  finns  det  vissa trender  i  samhället. 
Dessa  trender  påverkar  hur kommunens  invånare 
tänker och tycker, till exempel är klimatet en stor fråga just nu. Detta 
påverkar  i  sin  tur  vilka  politiker  som  väljs  till  kommunfullmäktige  och  sedan 
kommunstyrelsen. De mål och visioner som Halmstad kommun styrs av påverkas i sin 
tur av politikernas tankar och idéer om hur Halmstad ska styras. Styrningen sker sedan 
genom olika strategier och teorier, som sedan mynnar ut i verksamhetsstyrningen. De 
nyckeltal som sedan implementeras i verksamheten baseras på vad som är intressant att 
mäta just för tillfället vilket klimatfrågan som sagt är ett exempel på. 
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6. Slutdiskussion
Kapitlet  innehåller  en  sammanfattning  av  uppsatsens  resultat.  Här  presenteras 
slutsatserna av uppsatsen och frågeställningen och syftet besvaras. Uppsatsens bidrag  
redovisas och förslag till vidare studier presenteras.  
Denna uppsats har behandlat ämnet verksamhetsstyrning och nyckeltal inom styrning 
av  verksamheter.  Empirin  har  samlats  in  genom  intervjuer  och 
dokumentundersökningar  med  utgångspunkt  Halmstad  kommun  med  fokus  på 
fastighetskontoret.  Syftet  med  uppsatsen  var  att  undersöka  hur  väl 
verksamhetsstyringen fungerar i ett kommunalt bolag. Syftet var även att förklara hur 
nyckeltal kan användas som ett styrinstrument och vilka faktorer som påverkar valet av 
de nyckeltal som används. Problemet i uppsatsen formulerades följande:
Hur fungerar verksamhetsstyrningen i en kommun och vad påverkar vilka nyckeltal  
som används?
6.1 Slutsats
Vi  har  i  denna  uppsats  redogjort  för  utformningen  av  Halmstad  kommuns 
verksamhetsstyrning. Genom vår studie kan vi konstatera att Halmstad kommun har en 
verksamhetsstyrning  som  utgår  från  en  visionsstyrningsmodell.  Modellen  visar  hur 
kommunen  ska  uppnå  sin  långsiktiga  vision  genom  att  på  kort  sikt  arbeta  med 
konkretiserade  delmål,  som  fördelas  över  kommunens  nämnder  och  förvaltningar. 
Genom  att  fördela  konkretiserade  mål  över  kommunens  nämnder  och  förvaltningar 
skapas  ett  samarbete  inom  kommunen  där  man  gemensamt  arbetar  för  att  uppnå 
visionen kommunen har för år 2020. I stället för att hela kommunen enbart ska arbeta 
med ett enda större mål finns det flera mindre mål som i led ska göra att det långsiktiga 
målet uppnås. 
Kommunen har lagt stor vikt på att implementera verksamhetens strategier bland de 
anställda. Den interna kontrollen fungerar likt en kedja, vilken förbinder samtliga steg i 
organisationen där informtion går både uppåt och nedåt i verksamheten. Den interna 
kontrollen hjälper verksamheten att följa det dagliga arbetet, som gör att kommunen kan 
upptäcka problem inom versamheter och i sådant fall ta till åtgärder i ett tidigt skede. 
Den utformning som styrningen har idag har kommunen lyckats implementera bland de 
anställda. Genom intervjuerna med anställda på fastighetskontoret framgick det att de 
vet  vilka mål de arbetar mot,  varför de gör detta och vad de ska göra för att  kunna 
uppfylla dem. Det framgick även att chefen på fastighetskontoret har medarbetarsamtal 
för att de anställda och chefen ska kunna delge information, något som både chefen och 
de  anställda  uppskattar.  Vid  behov kan  chefen  sedan föra  denna information vidare 
uppåt  i  kedjan.  Detta  tyder  på  att  kommunens  interna  kontroll  fyller  sin  funktion. 
Fastighetskontoret har de senaste åren arbetat med 14 konkretiserade mål, varav nio var 
uppfyllda år 2012. Detta tyder på att kommunen lyckas styra sin verksamhet mot de mål 
och resultat man vill uppfylla. 
Halmstad kommun har en verksamhetsstyrning som fungerar  väldigt  bra där  de har 
lyckts  med att  implementera styrningen hos sina anställda och uppfylla upsatta mål. 
Kommunen arbetar  med att  utveckla visionsstyrningsmodellen och tillämpningsbara 
strategier, vilket gör att kommunens styrning ständigt utvecklas till det bättre.
Halmstad  kommun  tillämpar  nyckeltal  som  ett  verktyg  inom  sin  styrning.  På 
fastighetskontoret  är  många  av  målen  utformade  som  nyckeltal.  Under  årets  gång 

35



använder de även nyckeltal till att mäta måluppfyllnad. Via nyckeltalen kan Halmstad 
kommun upptäcka eventuella förändringar, som kan tyda på att arbetet antingen går 
bättre eller sämre. Detta menar Anthony och Govindarajan (2001) är en av nyckeltalens 
funktion. Nyckeltal bör även användas som kritiska faktorer (Anthony & Govindarajan, 
2001) vilket fastighetskontoret gör genom att bland annat använda den jämförelsebas 
som innehåller nyckeltal för att jämföra fastigheter med varandra och även jämföra dem 
mellan andra kommuner i södra Sverige. 
De nyckeltal som används inom Halmstad kommun och på fastighetskontoret påverkas i 
första hand av samhället och dess trender. Halmstad kommun arbetar för sina kunder, 
invånarna i kommunen. Samhället befinner sig i ständig förändring och i och med det 
förändras även kommunens invånares behov och åsikter.  nedan, visar kedjan från hur 
trenderna  i  samhället  påverkar  de  mål  och  nyckeltals  om  används  inom  Halmstad 
kommun och på fastighetskontoret. 
 

Figur . Påverkande faktorer 2 (Egen figur)
När politikerna i kommunen vart fjärde år röstas fram är det invånarna som röstar. Det 
är därmed de folkvalda politikerna som representerar invånarnas åsikter. Det är i sin tur 
politikerna som bestämmer de övergripande mål som sätts i Halmstad kommun, dock 
arbetar de efter den långsiktiga visionen som har satts för år 2020. De övergripande 
målen som beslutas konkretiseras sedan till  kortsiktiga mål. Till de kortsiktiga målen 
kopplas sedan olika nyckeltal som anpassas till de olika nämnderna och förvaltningarna 
inom Halmstad kommun. Det är alltså framför allt externa faktorer som påverkar vilka 
nyckeltal Halmstad kommun använder inom sin styrning. 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande: 

- Halmstad kommun har en väl fungerande verksamhetsstyrning med ett utvecklat 
kontrollsystem.

- Nyckeltal  fungerar  som  ett  styrinstrument  mot  att  nå  uppsatta  mål,  både    
långsiktiga och kortsiktiga.

- Vilka nyckeltal kommunen använder beror på trender i samhället. Dessa trender 
påverkar  invånarnas  behov,  varpå  kommunpolitikernas  arbete  förändras. 
Politikernas arbete visas bland annat i de måluppsättningar som kommunen ska 
uppnå. Beorende på målens utformning utvecklas de nyckeltal som kommunen 
använder i sitt dagliga arbete.

6.2 Uppsatsens bidrag
Uppsatsens resultat är unikt för just Halmstad kommun och fastighetskontoret. Därför 
kan inte just denna undersökning generaliseras och användas till andra kommuner och 
deras verksamhetsstyrning och användning av nyckeltal. Dock kan vår undersökning ge 
en inblick i hur verksamhetsstyrningen kan se ut och vilka faktorer som påverkar valet 
av de nyckeltal som används. 
6.3 Förslag till fortsatta studier
Det skulle vara bra att ta in fler respondenter, som arbetar högre upp i verksamheten, för 
att få ett bättre helhetsperspektiv på verksamhetsstyrningen. Det skulle även vara 
intressant att ta in flera av de nämnder och förvaltningar som finns i Halmstad kommun 
för att finna eventuella samband mellan nämnderna och de nyckeltal som används. Det 
vore även intressant att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som finns för 
jämförelsebasen från INCIT  för kommunerna i södra Sverige. Att göra samma 
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undersökning fast i en annan kommun för att se hur andra kommuner arbetar med 
måluppfyllning och nyckeltal som ett styrningsverktyg är också ett alternativ.
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Bilaga . Kommunens organisation 
(Johnsson, 2013)



Bilaga . Operationalisering
Begrepp Förklaring Frågor

Verksamhetsstyrni
ng

Verksamhetsstyrning innebär att 
företag ska använda resurser till 
att uppnå uppsatta mål och 
visioner (ESV, 2006).

Använder ni er av någon 
styrning av verksamheten?

Används strategier för att nå 
uppsatta mål?

Använder ni er av nyckeltal i 
planeringen av 
styrprocesserna?

Hur kontrolleras det att 
styrningen sker på önskat sätt?

Hur följer ni upp att 
verksamhetsstyrningen når de 
mål som är uppsatta?

Nyckeltal som 
styrinstrument

Ralstone (2010) beskriver 
nyckeltal som ett verktyg vilka 
ger en ögonblicksbild av ett 
företag i förhållande till de 
målsättningar det har.

Vad använder ni er av för 
nyckeltal? 

Hur arbetar ni aktivt med 
nyckeltal?

Hur tar ni fram nyckeltal?

Hur följs nyckeltalen upp?

Varför arbetar ni med 
nyckeltal?

Påverkande 
faktorer

Det finns oändligt många 
nyckeltal vilket gör det till en 
svår uppgift för verksamheter att 
avgöra vilka de ska använda och 
det är upp till varje företag att 
avgöra vilka de vill använda 
(Catasús et. al, 2008).

Vad påverkar vilka nyckeltal 
som används?

Vilka nyckeltal tycker ni är 
viktigast?

Hur tar ni fram nyckeltal?



Bilaga . Intervjuguide
Verksamhetsstyrning
Använder ni er av någon styrning av verksamheten? Hur fungerar den?
Används strategier för att nå uppsatta mål? Vilka och på vilket sätt?
Använder ni er av nyckeltal i planeringen av styrprocesserna? Vilka och hur används 
dem?
Hur kontrolleras det att styrningen sker på önskat sätt?
Hur följer ni upp att verksamhetsstyrningen når de mål som är uppsatta?
Nyckeltal som styrinstrument
Vad använder ni er av för nyckeltal? 
Hur arbetar ni aktivt med nyckeltal?
Hur tar ni fram nyckeltal?
Hur följs nyckeltalen upp?
Varför arbetar ni med nyckeltal?
Påverkande faktorer
Vad påverkar vilka nyckeltal som används?
Vilka nyckeltal tycker ni är viktigast?
Hur tar ni fram nyckeltal? 
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