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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige är det väldigt vanligt att kommuner äger och driver företag. Detta samtidigt som allt 

fler företagsskandaler uppmärksammats, vilket ledigt till ett ökat fokus på bolagsstyrning. Det 

finns vissa skillnader mellan de privata och kommunala bolagen som innebär att de 

kommunala företagen måste framhäva samhällsnytta och långsiktig ansvarstagande, och ha 

reducerad fokusering kring maximerad vinst. Detta är något som måste framgå i de 

kommunala ägardirektiven. Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna, det vill säga 

kommunerna beskriver de krav som de kommunala företagen bör uppnå. Tidigare studier har 

visat att kommunerna agerade väldigt frånvarande i sin ägarroll och få kommuner utövande 

ett aktivt ägarskap. Intresset för ägarstyrning i de kommunala bolagen har dock ökat vilket har 

lett till att ägardirektiv för kommunala och landstingsägda företag fått större utrymme och 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har utvecklat ett förslag för ägarstyrning i dessa 

bolag kallat ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag”. Stora värden är 

samlade i de kommunala bolagen och deras ekonomiska utveckling har fått allt större 

betydelse för kommunernas samlade ekonomi. Detta innebär ökad betydelse för ett effektivt 

ägarskap. Utifrån denna bakgrund har vi har utgått från följande problemformuleringar: 

 

”Vilken inverkan har ägardirektiven på kommunernas interna kontroll över sina bolag?” 

Samt ”Hur skapas ett kommunägt bolags ägardirektiv?”  

 

Vårt syfte med denna uppsats var att få insikt i ägardirektivens roll för den interna kontrollen i 

kommunala bolag. Vi avsåg även att identifiera och få inblick i hur kommunernas 

ägardirektiv skapas. Ett ytterligare syfte var att koppla samman ägardirektiven och den interna 

kontrollen av de kommunala bolagen med principalagent- och stewardshipteorierna. Vi ville 

även undersöka om ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” kommer 

att innebära någon skillnad för kommunens ägardirektiv. 

 

Studien präglades av en positivistisk kunskapssyn men med hermeneutiska inslag. Vårt 

empiriska material bygger på en kvalitativundersökningsmetod och består av fyra intervjuer 

med representanter från kommunerna samt kommunala bolag. Den teoretiska referensram vi 

använt oss utav består av i huvudsak tre byggstenar; ägardirektiv, corporate governance och 

principal - agent- och stewardshipteorierna. 

 

Studien visar att ägardirektiven är ett effektivt styrmedel och att de utgör den ”yttre ramen” 

för den interna kontrollen. Studien visar även att ägardirektiven är ett styrmedel som främst 

kommunstyrelsen använder som ett instrument för att kontrollera verksamheten och de är 

även ett hjälpmedel där styrelsens relationer mellan aktieägare, revisorer, ledare och andra 

intressenter klargörs. Vilket förenklar den interna kontrollen. Vår studie visar också att det är 

kommunstyrelsen som beslutar angående nya ägardirektiv efter att de fått bearbetade förslag 

från kommunledningskontoren och dess tjänstemän. Tjänstemännen har dock ett stort 

inflyttande över ägardirektivens utformning. 
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1  INLEDNING 
 

Detta kapitel inleder vår uppsats och beskriver först en bakgrund till vår undersökning för att 

du som läsare skall få en inblick i problemet. Därefter följer vår problemformulering och vårt 

syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de begränsningar som denna uppsats har.   

 

1.1 Problembakgrund 
 

I Sverige finns i dagsläget 290 kommuner.
1
 Totalt äger dessa kommuner 1 677 stycken aktiva 

företag, och 1 450 av dessa är majoritetsägda av kommunerna. Av alla kommuner är det 

endast två stycken som saknar verksamheter i företagsform.
2
   

 

Kommunägda bolag har funnits i princip lika länge som den Svenska kommunen har 

existerat. De första kommunala bolagen kan spåras till 1870-talet där de främst bestod i 

drivande av järnvägsverksamhet. Detta följdes efter sekelskiftet av de första energibolagen 

som då såg sitt ljus. Kommunala bolag fick dock sitt riktiga genombrott i samband med 

lagstiftningen om bostadsförsörjning på 40- och 50-talet.
3
  I dagsläget utgör företagssektorn 

en omfattande del av kommunernas ekonomi, drygt 25 % av omsättningen samt 45 % av 

kapitalet.
4
   

 

En växande internationalisering av de finansiella marknaderna och ägande av bolag 

tillsammans med flertalet uppmärksammade företagsskandaler under senare år, har betytt en 

ökad fokusering på bolagsstyrning. Bolagsstyrning innebär tankegångar och riktlinjer om hur 

bolagen skall styras och ägas. Storbritannien anses ofta som ett föregångsland inom 

bolagsstyrning, främst genom Cadbury-rapporten som presenterades 1992. 2003 utarbetade 

EU-kommissionen ett förslag till bolagsstyrning inom EU. Men på grund av stora olikheter 

mellan medlemsländerna fastslogs inte några gemensamma utgångspunkter för bolagsstyrning 

utan varje medlemsland skulle utveckla egna regler.
5
 Sverige har utvecklat sin egen ”kod för 

bolagsstyrning”, som gäller för alla börsnoterade bolag. Dock har det saknats någon 

motsvarighet för de kommunägda och landstingsägda bolagen. 

 

Det som skiljer ett kommunägt företag mot ett privat företag är att de kommunägda företagens 

uppdrag fastställs av kommunfullmäktige i de olika kommunerna. Detta leder till att de 

kommunala företagen måste framhäva samhällsnytta och långsiktig ansvarstagande, och ha 

reducerad fokusering kring maximerad vinst, som är vanligt inom de privatägda företagen. 

Denna skillnad är något som skall framgå i ägardirektiven.
6
 Ägardirektivet är ett skriftligt 

styrdokument där ägarna det vill säga kommunerna framför sina krav på det kommunala 

bolaget. Efter detta är det upp till ledningen i de olika bolagen att tillfredsställa dessa mål och 

uppfylla dessa direktiv.
7
 

 

                                                 
1
 http://www.skl.se/artikel.asp?A=5028&C=2199 

2
 http://www.skl.se/artikel.asp?A=5767&C=2133 

3
 Meyer Lars, ”Att hantera kommunala bolag - ägarroll och styrelsefunktion” s.9 

4
 Svenska kommunförbundet, ”Ägandets professionalisering i kommunala företag” s.9 

5
 Svernlöv Carl, ”Svensk kod för bolagsstyrning”, s.22  

6
 KFS Företagarservice, ”I samhällets tjänst”, s.10 

7
 Albrektsson Björn, ”Styrelseboken” s.25 



 

 5 

Av det totala antalet kommunägda företag så domineras dessa av bolag med fastighets- och 

uthyrningsverksamhet enlig statistik från 2004, det vill säga 756 st. Följt av El-, gas-, värme- 

och vattenförsörjning som uppgår till 285 st. Samma dominans kan urskiljas vid granskning 

av omsättning där fastighets- och uthyrningsverksamhet omsätter 64 608 miljoner kr, mot 49 

648 miljoner kr för El-, gas-, värme- och vattenförsörjning.  Även när det gäller antalet 

anställda har fastighetsbolagen en ledande position, där branschen uppgår 15 961 stycken 

individer, mot 10 471 stycken för elbranschen. Inom fastighets- och uthyrningsverksamhet, så 

är 333 stycken bostadsföretag med inriktning på uthyrning av privat bostäder. Dessa omsatte 

under 2004 ca 52 miljarder kronor.
 8

 

 

Tidigare studier har tittat närmare och granskat ägardirektiven inom de kommunala bolagen, 

och det har visat sig att dessa är i många fall väldigt bristfalliga. I en studie från 1992 visade 

på stora brister i relationen mellan ägarna och bolagen.  Framför allt så framhävdes att 

kommunerna agerade väldigt frånvarande i sin ägarroll och få kommuner utövande ett aktivt 

ägarskap.
9
   

 

I en studie från 2004 som genomfördes av två studenter vid handelshögskolan vid Umeå 

universitet, jämfördes olika kommuners ägardirektiv med varandra. Resultatet visade på att 

det fanns stora skillnader i innehållet i ägardirektiven inom perspektiv som exempelvis 

ekonomi, samordning, demokrati, marknad och utveckling. 
10

 

 

På senare år har denna fråga kring ägardirektiv för kommunala bolag blivit allt mer aktuell 

och fått mer och mer uppmärksamhet. Kommunerna har börjat fokusera mer på styrandet och 

ägare förhållandet till bolagen. Ägarförhållandet fastslogs även i den nya kommunallagen som 

trädde i kraft 1 januari, 1992, som redogör för kommunens överordnande ställning i 

förhållande till de kommunala bolagen.
11

 Trots det upplevde kommunerna att detta inte var 

tillräckligt och ville ha kompletterande vägledning till aktiebolagslagen och 

kommunallagen.
12

 

 

Eftersom kommunerna såg ett behov och efterfrågat stöd i sin ambition att finna ett effektivt 

samspel mellan ägarna och bolagen, började organisationen Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) att utveckla ett utkast för vägledning till kommunerna under 2004. Projektet fick 

namnet ”God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag”.  Projektet resulterade 

in framtagandet av dokumentet ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda 

bolag” som presenterades under våren 2006. Detta dokument med de gemensamma 

principerna syftar till att bidra till kommunernas och landstingens arbete med bolagsstyrning 

och ägarfrågor. Det är dock upp till de enskilda kommunerna hur de slutligen avgör och 

behandlar ägarfrågorna, men principerna skall ses som ett stöd i detta arbete.
13

 

 

Genom kommunernas fastighetsbolag äger kommunerna en ansenlig del av landets totala 

fastighetsbestånd. En dryg sjättedel av hushållen bor i en lägenhet som ägs av ett kommunalt 

bostadsföretag.
14

 Som medborgare i en kommun påverkas du således både indirekt och direkt 

av de kommunala bolagen. Direkt genom vad som produceras och indirekt genom bolagens 

                                                 
8
  http://www.scb.se/templates/tableOrChart____61337.asp 

9
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/61/61/8fdfa1d5.pdf  s.10 

10
 Hoff Johan, Holmlund Mikael, ”Owner directives for public housing companies”, s.41 

11
 http://www.uppsala.se/upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/bolag%20stiftelser.pdf 

12
 SKL, ”God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag”- utkast, s2 

13
 SKL, ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” s.5 

14
 SCB, ”Den offentliga sektorn”, s.90 
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påverkan på kommunens ekonomi.  På grund av detta och för att få en sådan gynnsam 

utveckling som möjligt krävs det en effektiv styrning av dessa verksamheter.
15

 

 

Ägardirektiv för kommunala och landstingsägda företag är alltså av stort intresse och är ett 

mycket aktuellt ämne. Mycket stora värden är samlade i dessa bolag och deras ekonomiska 

utveckling har fått större och större betydelse för kommunernas samlade ekonomi. Detta 

innebär ett ökat fokus på ett mer effektivt ägarskap.  Det har dock inte studerats vilken 

betydelse just ägardirektiven har för den interna kontrollen i de kommunala företagen och inte 

heller hur framtagandet av ägardirektiven sker.  Därför anser vi det vara av intresse att studera 

hur kommunerna ser på det här med ägardirektiven och den interna kontrollen samt skapandet 

av ägardirektiv, och vi finner det extra intressant när ledningen är olika mellan kommunen 

och kommunala bolaget. Då vi tror att detta kan ha betydelse för hur utformningen och 

innehållet i ägardirektiven tas fram samt att detta i sin tur kan ha inverkan på hur 

kommunernas interna kontroll över sina bolag fungerar. 

 

1.2 Problemformulering 
Med utgångspunkt i problembakgrunden har vi utgått från följande problemformuleringar: 

 

”Vilken inverkan har ägardirektiven på kommunernas interna kontroll över sina bolag?” Samt 

”Hur skapas ett kommunägt bolags ägardirektiv?”  

 

1.3 Syfte 
 

Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att få insikt i ägardirektivens roll för den interna 

kontrollen i kommunala bolag. Vi avser även att identifiera och få inblick i hur framtagandet 

av kommunernas ägardirektiv ser ut. Ett ytterligare syfte är att koppla samman ägardirektiven 

och den interna kontrollen av de kommunala bolagen med principalagent- och 

stewardshipteorierna. Detta för att få en möjlighet att studera hur ägardirektiven påverkar 

kommunernas kontroll över sina bolag. Genom det hoppas vi även få inblick i om 

ägardirektiven ökar motivationen för de kommunala bolagen att arbeta i kommunens intresse. 

 

Vi vill även undersöka om ”principerna för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” 

kommer att innebära någon skillnad för kommunens ägardirektiv. 

 

1.4 Begränsning 

 
Vi har valt att begränsa studien både när det gäller kategori av bransch och geografi. Bland de 

kommunägda bolagen kommer vi att studera och fokusera på kommunala fastighetsbolag då 

dessa är den mest omfattande typen av kommunala bolag. När det gäller den geografiska 

begränsningen så har vi valt studera de två största kommunerna i Västerbotten, det vill säga 

Umeå och Skellefteå och deras respektive fastighetsbolag. 

 

 

 

                                                 
15

 Svenska kommunförbundet ”Ägarstrategier för kommunens aktiebolag – en studie av praxis 2000”, s. 9 



 

 7 

2 UTGÅNGSPUNKTER 
 

Valet av metod är ytterst viktigt i en uppsats eftersom metoder inte är neutrala utan de 

påverkas av forskarens egna erfarenheter och val.
16

 Därför har vi valt att i detta kapitel 

beskriva den metod som är varit vår utgångspunkt under vårt arbete med denna uppsats.  

 

2.1  Ämnesval  
 

Då vi båda inriktat oss mot redovisning och finansiering så var det självklart att vår uppsats 

skulle behandla ett problem inom dessa ämnesområden. Dock var det inte lika självklart vilket 

problem som vi helst ville undersöka. I vårt arbete att hitta ett ämne som var aktuellt och som 

vi hade ett intresse av att studera kom vi i kontakt med ägardirektiven. Ämnet visade sig både 

vara intressant och mycket aktuellt. Vi diskuterade också ämnet med folk inom 

kommunbranschen samt deras intresseorganisation och samtliga tyckte ämnet var mycket 

viktigt och intresseväckande att belysa. Eftersom ägarstyrningsfrågor är något som blivit allt 

vanligare inom näringslivet, finner vi ämnet mycket fascinerande och genom att fördjupa oss 

ytterligare i det tror vi det kommer att bistå oss i vårt framtida yrkesliv. Erfarenhet från detta 

arbete tror vi kommer att hjälpa oss vare sig vi kommer att jobba inom den kommunala 

sektorn, dess bolag eller för någon revisionsbyrå i framtiden, där frågor angående intern 

kontroll blivit allt viktigare. 

 

2.2  Förförståelse  

 
När vi tar oss an ett problem sker detta inte helt förutsättningslöst utan problemet studeras 

utifrån den förförståelse, de kunskaper och föreställningar som författaren har fram tills 

arbetet inleds
17

. Förförståelsen utgör den referensram som forskaren har vid betraktandet av 

ett problem
18

. Det finns i huvudsak tre typer av förförståelse, den första är den allmänna 

förförståelsen som bland annat bygger på personliga erfarenheter och utbildning
19

.  

 

Den del av vår allmänna förförståelse som är av störst vikt för denna uppsats är att vi båda har 

studerat företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Genom detta har vi fått kunskaper och byggt upp en 

föreställning om hur olika typer av företag skall styras. Däremot har vi inte så stora 

erfarenheter av kommunägda bolag. Dock har en av författarna av denna uppsats tidigare gjort 

en studie på kandidatnivå för ett kommunägt energibolag. Vi väljer att inte beskriva vår 

allmänna bakgrund mer ingående då vi vill fokusera på det mest väsentliga, men trots detta 

menar vi att vår personliga bakgrund självklart kan ha haft en indirekt påverkan på vårt 

utformande av denna studie. 

 

                                                 
16

 Bryman, Alan & Bell, Emma ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 16 
17

 Johansson Lindfors, Maj-Britt ”Att utveckla kunskap Om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning”, s. 76 
18

 Widerberg, Karin ”Kvalitativ forskning i praktiken” s. 26  
19

 Johansson Lindfors, Maj-Britt ”Att utveckla kunskap Om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning”, s. 76 
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Den andra typen av förförståelse är kunskapssynen som vi går närmare inpå i avsnitt 2.3.  

 

Den tredje typen är den teoretiska förförståelsen denna förförståelse bygger på, i vårt fall 

företagsekonomiska teorier, synsätt och erfarenheter. Det vill säga kunskaper inhämtade från 

exempelvis läroböcker och artiklar. Vilken kunskapsnivå som forskaren har får betydelse för 

bland annat valet av den teori som ska ligga till grund för uppsatsen.
20

 En hög kunskapsnivå 

innebär att forskaren har en mer grundlig förståelse för problemet än en forskare med lägre 

kunskapsnivå. 

 

När arbetet med vår uppsats började hade vi relativt goda kunskaper i redovisningens grunder 

och vad en effektiv ägarstyrning innefattar. Detta eftersom vi nyligen genom ett antal kurser 

på universitetet har fördjupat oss i redovisning. Våra kunskaper om den problematik som en 

oklar ägarstyrning av bolag och då främst kommunala bolag innebär var dock något 

otillräcklig och vi har försökt att avhjälpt denna brist genom att läsa ett antal böcker och 

artiklar om ämnet. 

 

Vi har inte någon praktisk erfarenhet av ägarstyrning i kommunägda bolag och inte heller av 

de ägardirektiv som kommunerna upprättar utan endast teoretiska kunskaper om ämnet och vi 

menar att det både kan innebära fördelar och nackdelar för vår studie. En fördel är att vi kan 

vara objektiva till vad en harmonisering av ägardirektiven kan innebära men en nackdel kan 

dock vara att vi inte i praktiken har upplevt problemen som är kopplade till en bristfällig 

ägarstyrning. Denna frånvaro av praktisk erfarenhet kan innebära att vi inte har lika stor 

kännedom angående ägarstyrningens problem i verkligheten. Hade vi haft praktisk erfarenhet 

kunde det ha lett till att vi angripit problemet på annat sätt genom att vi exempelvis hade 

kunnat söka teori utifrån de problem som vi visste var förenade med ägarstyrning av 

kommunägda bolag. Istället har vi nu blivit medvetna om dessa problem genom exempelvis 

litteratur vilken kan ge en snedvriden bild av verkligheten.  

 

2.3 Kunskapssyn 

  
Inför varje studie är det viktigt att fastställa hur kunskapen ska genereras. Kunskapssynen är 

en benämning på den uppfattning som forskaren har av verkligheten och den styr hur 

forskaren uppfattar ett fenomen eller en företeelse samt på vilket sätt forskaren avser att 

angripa problemet på. Det finns ett antal olika kunskapssyner men oftast talas det i 

forskningen om positivismen och hermeneutiken som de två huvudinriktningarna.
21

  

 

Vi menar att det kan vara problematiskt att fastställa vilken kunskapssyn som präglar en 

studie då det oftast finns inslag av olika synsätt. I denna studie avser vi att få inblick i vilken 

påverkan ägardirektiven har på den interna kontrollen i kommunala bolag och vi har antagit 

ett positivistiskt synsätt då vi anser att denna kunskapssyn är den som bäst lämpar sig för vår 

uppsats. Detta anser vi då ”positiv” betyder säker kunskap och positivismen förespråkar 

kunskap som framställs genom att orsaker och samband beskrivs på ett så objektivt sätt som 

möjligt för att få fram generaliserbar kunskap som är fri från forskarens värderingar
22

. I denna 

uppsats avser vi även att vara objektiva vid genomförandet av hela studien, bara den kunskap 

                                                 
20

 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap Om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning” s. 76 
21

 Ibid. s. 10-11 
22

 Widerberg, Karin, ”Kvalitativ forskning i praktiken” s. 26  
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som går att observera används och inga vidare tolkningar utifrån intervjuer och insamlat 

material görs eftersom vi avser att på ett neutralt sätt förklara vilken inverkan de kommunala 

ägardirektiven har på den interna kontrollen och vad en harmonisering innebär.  

 

Vidare innebär positivismen att forskaren inte låter sina egna värderingar eller sin bakgrund 

påverka forskningen
23

. Hermeneutiken bygger däremot på att all förståelse har sin grund i 

forskarens förförståelse, alla tolkningar av materialet görs utifrån forskarens egna värderingar. 

För att få förståelse för ett problem måste det studeras i sitt sammanhang
24

, det vill säga att 

helheten måste studeras, vilket är en stor skillnad gentemot positivismen som bryter ned 

helheten för att studera delarna för sig
25

. På grund av detta anser vi att vår studie kan ha vissa 

inslag av hermeneutiken då det är möjligt att vår förförståelse kan ha påverkat vårt val av 

problem och till exempel utformningen av intervjuerna. Vi har dock strävat efter att vara så 

objektiva och sakliga som möjligt.  

 

Vi avser även att studera hur framtagandet av ägardirektiv sker genom att fokusera på de delar 

som denna process är uppbyggd av. Detta gör vi för att få en inblick i hur ägardirektiven är 

konstruerade och hur det påverkar ägarstyrningen i de kommunala bolagen. Detta 

tillvägagångssätt visar också på att vi i huvudsak utgår från det positivistiska synsättet. 

 

2.4  Angreppssätt  
 

Angreppssättet beskriver hur forskaren ser på relationen mellan teori och empiri. I denna 

uppsats har vi utgått från ett deduktivt angreppssätt, vilket angreppssätt som är bäst att 

använda beror på det problem som ska studeras och den förförståelse som forskaren har
26

. 

Deduktion innebär att forskaren utgår från redan befintliga teorier och skapar hypoteser som 

sedan styrks eller förkastas med hjälp av empirin, deduktion är det vanligaste angreppssättet.  

Då vi inte haft tillräckliga förkunskaper för att utforma empirin direkt så har vi valt att utgå 

från redan befintliga teorier för att ha en grund att stå på för att därefter utforma den empiriska 

delen. På grund av detta anser vi att det deduktiva angreppssättet passar vår studie bäst. Även 

det faktum att deduktion ofta förknippas med den positivistiska kunskapssynen då de båda 

eftersträvar objektivitet
27

, vilket även vi vill uppnå med vår uppsats och har haft betydelse för 

valet av angreppssätt. 

 

Induktionen är det motsatta angreppssättet som bygger på att forskaren utgår från empirin för 

att på så sätt generera ny teori.
28

 Vi anser att det inte är möjligt för oss att använda ett 

induktivt angreppssätt då vår förförståelse inte är tillfredsställande för att ligga till grund för 

skapandet av ny teori. Vi är dock medvetna om att det är troligt att denna studie kommer att 

generera ny kunskap då området inte är särskilt väl utforskat men vi har ingen avsikt att 

utveckla ny teori då vi endast vill visa på vilken inverkan ägardirektiven har på den interna 

kontrollen i kommunägda bolag samt hur framtagandet av ägardirektiv ser ut och vad den kan 

ha för betydelse för ägarstyrningen i de kommunala bolagen. 

                                                 
23

 Holme, Idar, Magne, Solvang, B.K, ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder” s. 332 
24

 Widerberg, Karin, ”Kvalitativ forskning i praktiken” s. 26  
25

 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap Om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning” s. 46 
26

 Ibid. s. 54-55 
27

 Ibid. s. 55 
28

 Bryman, Alan & Bell, Emma, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 23  
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2.5 Perspektiv 
 

Med perspektiv menas ur vilken synvinkel problemet studeras. Vi har valt att studera vårt 

problem utifrån ett extern perspektiv då vi inte har någon möjlighet att studera problemet från 

ett internt perspektiv som exempelvis de kommunala fastighetsbolagens synvinkel. Vi har inte 

denna möjlighet eftersom vi till exempel inte har någon intern anknytning till något 

fastighetsbolag inom den kommunala sektorn. Men genom att anta ett externt perspektiv anser 

vi att vi att vi kan få en objektiv bild av den process som framtagandet av ägardirektiv innebär 

då vi kan ta intryck från både företagsledning och kommun. Vi menar även att vi utifrån detta 

perspektiv kan få en helhetsbild av vad ”Principer för styrning av kommunal- och 

landstingsägda bolag” kan innebära, då vi kan ta del av åsikter från båda sidor det vill säga 

från både kommun och företagsledning. 

 

2.6 Val av metod 
 

Då vårt syfte med denna uppsats är att få en inblick i hur ägardirektiven påverkar den interna 

kontrollen i kommunägda bolag så såg vi det som naturligt att en kvalitativ metod var att 

föredra. Vi menar att vi kan få mer detaljerad information om hur denna relation ser ut om vi 

samlar in fakta och material genom djupgående intervjuer än om vi skulle använda oss av 

exempelvis enkäter. Ett problem som kan uppstå när en forskare använder sig utav en 

kvantitativ metod är att det kan bli svårt att klarlägga orsakerna till varför resultatet ser ut på 

ett visst sätt29. Då vi i vår studie strävar efter att undersöka varför ägardirektiv ser ut på ett 

visst sätt och då vi även vill få en djupare kunskap om ägardirektiven och dess inverkan på 

ägarstyrningen i de kommunala bolagen så anser vi att den kvalitativa metoden är den som 

bäst lämpar sig för vår uppsats.  

 

En kvalitativ metod tar även till vara på variation, mångfald och komplexitet och detta öppnar 

för att varje enskild människa och situation är olik den andra
30

. Då ägardirektiven ofta skiljer 

sig mycket både i innehåll och i utformning så menar vi att en kvalitativ metod kan ta till vara 

på dessa olikheter, på så sätt kan vi få en klarare bild av hur dessa ägardirektiv tas fram och 

vad som påverkar innehållet. Vi valde även en kvalitativ metod då vi ville få en djupare 

förståelse för framtagandet av ägardirektiven. 

 

De har riktats mycket kritik mot kvalitativa metoder då de ses som subjektiva med låg 

transparens
31

. För att motverka detta har vi genom hela bearbetningen av det material vi fått 

fram försökt att vara så objektiva som möjligt, vi har inte försökt att tolka de svar som vi 

erhållit och på så sätt tror vi att vi kan minska subjektiviteten. För att öka transparensen i vår 

studie har vi redogjort för de svar vi fått från våra respondenter på ett så tydligt och noggrant 

sätt som möjligt i empirin. Trots de nackdelar som finns med den kvalitativa metoden anser vi 

att fördelarna är fler med utgångspunkt i vårt problem, då vi har möjlighet att på djupet 

studera ägardirektiven och hur de tas fram.  

 

                                                 
29

 Bryman, Alan & Bell, Emma ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 508 
30

 Widerberg, Karin ”Kvalitativ forskning i praktiken” s. 30 
31

 Bryman, Alan & Bell, Emma ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 269 
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2.7 Insamling av källor 
 

När kunskap skall skapas krävs data. Det är bearbetningen samt föreningen av dessa data som 

leder till kunskap.  Det som styr valet av data är vilket syfte och vilket problem man vill 

belysa i studien. 
32

  

 

När data debatteras är det framförallt två olika kategorier som ofta benämns, dessa är 

primärdata och sekundärdata. Primärdata är när forskaren själv samlar ihop information till 

sin specifika studie. Till skillnad från sekundärdata som är den informationen som redan 

samlades in av någon annan som t ex böcker och artiklar. Dessa sekundära källor har 

utvecklats och producerats utifrån primärdata.
33

 

 

De primära källorna vi framförallt använt är kommunernas ägardirektiv samt den information 

vi erhållit utifrån de intervjuer vi genomfört. De sekundära källorna utgörs framförallt av 

övrigt material, det vill säga data och information som är insamlat i ett annat huvudsyfte. Vi 

har använt material framförallt hämtat från böcker, artiklar och Internet. 

 

När vi sökt och försökt finna information som är relevant för vår studie så har vi framförallt 

nyttjat Umeå Universitets biblioteks sökmotor ALBUM. Dessutom har vi använt 

internetbaserade sökmotorer som t ex www.eniro.se och www.yahoo.se. För att hitta relevanta 

artiklar har vi använt oss av olika databaser, i första hand har vi använt databaserna 

Affärsdata, Artikelsök och Business Source Premier. 

 

När det gäller sökmotorer på Internet eller någon av databaserna, beror antalet träffar och 

resultatet på vilka sökord som används. I vår studie har vi framförallt använt sökord som till 

exempel, ägardirektiv, owner directives, corporate governance, public governance och 

agency theory. Ofta resulterade dessa sökningar i tusentals träffar, men för att begränsa 

sökningen och för att precisera ytterligare mot vårt aktuella område använde vi ytterligare 

sökord som t ex kommunala, fastighetsbolag, regional studies, och housing studies etc. Detta 

innebar att vi begränsade antalet träffar och fick information som var mer intressant och 

inriktat mot den studie vi ville genomföra.  

 

2.8 Källkritik 
 

Vi anser att det är viktigt att alltid vara kritisk och granska de källor som används i en studie 

noggrant eftersom det annars föreligger en risk att studien bygger på källor som är felaktiga 

vilket kan leda till ett vilseledande resultat. För att få så hög kvalitet som möjligt på vår studie 

så har vi genom hela vårt arbete med denna uppsats utvärderat våra sekundärkällor baserat på 

deras aktualitet, ursprung, vetenskaplighet samt i vilken utsträckning andra forskare refererat 

till dessa källor. För att ytterligare försäkra oss om att kvaliteten har varit god har vi när vi 

sökt litteratur använt oss utav sökmotorer och databaser som innehåller information som är 

granskad och därför kan bedömas som trovärdig.  

 

De böcker som vi använt oss av är alla skrivna av etablerade författare som förekommer flitigt 

inom de ämnesområden vi behandlat, detta anser vi är en fördel då många andra bedömt dessa 

                                                 
32

 Artsberg, Kristina ”Redovisningsteori” s.45 
33

 Booth, Wayne et al ”Forskning och skrivning” s.82 
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källor som trovärdiga. Vi har försökt att använda så aktuella böcker som möjligt för att inte 

grunda vår teori på gammal information. 

 

Även de artiklar som vår teoridel grundar sig på är skrivna av etablerade forskare, de är även i 

de flesta fall ”peer reviewed” vilket innebär att innehållet är granskat av ett flertal experter på 

området. Detta innebär att kvaliteten på de artiklar vi använt oss av kan anses vara relativt hög 

då innehållet är i förväg kontrollerat och på så sätt pålitligt.  Många av de artiklar som vi 

använt är skrivna i andra länder än Sverige vilket kan innebära att resultaten i dessa inte går 

att applicera på de svenska förhållanden som vi undersöker. De studier som gjorts angående 

bolagsstyrning i kommunägda bolag är i de flesta fall gjorda i Storbritannien och Australien 

och förhållandena där skiljer sig något från våra men vi menar att detta inte är någon större 

nackdel då vi fått en större inblick i hur andra länders bolagsstyrning av kommunägda företag 

är uppbyggda och hur de fungerar.  

 

Vi har så lång som det har varit möjligt eftersträvat att utgå från ursprungskällan för att 

undvika missvisande tolkningar gjorda av andra forskare, men detta har lett till att ett par av 

artiklarna är skrivna på 70- och 80-talet och att aktualiteten för dessa kan ifrågasättas. Vi 

menar dock att aktualitet är inte enbart förknippat med utgivningsår och att dessa artiklar 

fortfarande beskriver förhållanden som är aktuella än idag samt även det faktum att många 

andra forskare ännu refererar till dessa artiklar visar på att innehållet i artiklarna fortfarande 

har en hög trovärdighet.  

 

Vi har inte använt oss utav internet i någon större utsträckning då vi menar att det är svårt att 

bedöma källans trovärdighet och ursprung. I de fall vi har använt oss utav källor från Internet 

har det alltid rört sig om material från trovärdiga organ såsom myndigheter. 
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3 LITTERATUR ÖVERSIKT 
 

I detta kapitel avser vi först att redogöra för kommunerna, hur dessa är uppbyggda samt 

kommunen som företagägare. Därefter övergår vi till att beskriva de teorier som vi valt att 

bygga vår uppsats på, dessa är främst principal-agent teorin och stewardshipteorin, men 

även teorier om intern kontroll och corporate governance ingår. Då vi i vår uppsats utgått 

från ett deduktivt angreppssätt är det dessa teorier som ligger till grund för vårt fortsatta 

arbete med uppsatsen och är därmed en mycket viktig del i vår uppsats. 

 

Vi kommer att inleda denna del av uppsatsen genom att ge en grundläggande beskrivning av 

den kommunala verksamheten vilket har som ändamål att hjälpa läsaren och göra det lättare 

att följa och begripa senare resonemang. Detta är för att den kommunala verksamheten av 

många anses vara både komplicerad och invecklad.  

 

3.1 Kommunerna och dess organisation 
 

En kommun är ofta definierad som ett begränsat område där det bedrivs för medborgarna en 

enstämmig offentlig verksamhet. 
34

 

 

Redan år 1862 fastlades en kommunindelning som i stora drag innebar att varje socken och 

stad tillhörde en egen kommun. Vid detta tillfälle fanns 2 498 stycken kommuner. Detta är 

dock något som ändrats genom åren, och de enskilda kommunerna har blivit allt större. Idag 

finns 290 kommuner.
35

 I samband med fastställandet av den ursprungliga 

kommunindelningen uppstod även den kommunala självstyrelsen, som numera även finns 

inskriven i grundlagen. Denna självstyrelse innebär att det skall finnas en självständig och 

med vissa begränsningar, fri bestämmanderätt för kommunerna.
36

 De är dock i enlighet med 

lag förpliktade att fullgöra de uppgifter som de har tilldelats av staten.
37

 Några av dessa 

obligatoriska uppgifter som kommunerna måste erbjuda sina medborgare är exempelvis 

skolväsende, socialtjänst, miljöskydd, räddningstjänst samt plan och byggnadsväsende.
38

 

 

Under 1991 uppkom kommunallagen som hade som syfte att klargöra kommunens roll i 

samhället. Införandet innebar också att kommunerna fick större frihet när det gäller 

kommunernas organisations utformning. Detta har inneburit att kommunernas organisationer 

kan skilja sig lite från varandra. Gemensamt är dock vilket även är fastslagit i kommunallagen 

att utöver kommunfullmäktige ska finnas en styrelse med övergripande uppgifter
39

, samt 

nämnder som behövs för att fullgöra kommunernas olika uppgifter.
40

 Det skall även finnas ett 

kommunfullmäktige som bland annat har som uppgift att utse revisorerna.
41

 

 

 

                                                 
34

 Brorström, Björn , ”Förvaltningsekonomi” s.12 
35

 Finansdepartementet, ”Kommuner och landsting- organisation, verksamhet och ekonomi” s.5 
36

  Ibid s.6 
37

 Brorström, Björn , ”Förvaltningsekonomi” s.12 
38

 Ibid s.23 
39

 Kommunallag (1991:900) 3 Kap 1 § 
40

 Kommunallag (1991:900) 3 Kap 3 § 
41

 Kommunallag (1991:900) 3 Kap 8 § 
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Figur 3.1.1 Exempel på en förenklad och vanlig kommun organisation 

 

I fullmäktige fattas alla viktiga beslut som rör kommunen, de har även som uppgift att 

fastställa budget och skattesats. Det är det enda organet inom kommunen som demokratiskt 

väljs direkt av medborgarna.  Kommunstyrelsen är kommunens högsta ledande organ under 

kommunfullmäktige och har som uppgift att leda samt samordna förvaltningen, dessutom 

skall de övervaka nämndernas verksamhet. Nämndernas verksamhet består i att ansvara för 

den löpande verksamheten och att se till att fullmäktiges beslut genomförs.
42

 Exempel på 

vanliga nämnder är utbildningsnämnd, socialnämnd, byggnadsnämnd och teknisknämnd. 

 

3.2 Kommunägda bolag  
 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om uppgiften som de kommunägda företagen skall 

utföra. Det är denna uppgift som skiljer kommunägda bolag från de privata företagen.
43

 Ett 

privat företag har som oftast till uppgift att maximera vinst och avkastning till ägaren, dock 

har de kommunägda till vissa delar andra syften.  De måste framhäva samhällsnyttan före 

affärsnyttan och ha ett mer långsiktigt ansvarstagande och att lyda politikernas fastslagna 

beslut.
 44

 Företagen skall ge en rimlig avkastning till ägarna samtidigt som de samhällsnyttiga 

målen uppnås, och eventuella vinster återinvesteras oftast i verksamheten.  

 
De kommunala företagen betraktas som självständiga juridiska personer och är reglerade av 

aktiebolagslagen. Någon speciellt associationsform har inte ansetts nödvändig att inrätta för 

kommunala företag men i stället har några regleringar införts i kommunallagen. En av dessa 

regleringar uttrycker att kommunerna enbart får driva näringsverksamhet om den drivs utan 

vinstsyfte och innebär att kommunerna ska tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 

och/eller tjänster åt kommunens invånare.
45

 Kommunerna får även själva ta hand om 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen område och invånare, 

och sådant som inte erbjuds av staten, en annan kommun, eller någon annan. 
46

 

 

 

                                                 
42

 Finansdepartementet, ”Kommuner och landsting- organisation, verksamhet och ekonomi” s.8-9 
43

 KFS Företagarservice, ”I samhällets tjänst”, s.8 
44

 Ibid, s.11 
45
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3.3 Kommunala fastighetsbolag 
 

Under 1900-talet har antalet allmännyttiga lägenheter ökat till närmare 830 000 stycken på 50 

år och detta trots hämmade ekonomiska möjligheter. I dagsläget bor ca 1,4 miljoner 

hyresgäster i de 320 stycken allmännyttiga bostadsföretag som vi har i Sverige.
47

 Sammanlagt 

äger de ca 20 % av landets alla bostäder.
48

 Sverige har i jämförelse med andra länder i världen 

ett mycket stort antal kommunägda hyresbostäder. På grund av förändringar i omvärlden och 

politiska ställningstaganden har de kommunala bostadsföretagen genomgått stora förändringar 

på senare år. Största skillnaden är att det historiska stödet och den särbehandling gentemot 

privata aktörer i rättsligt och ekonomiskt avseende, som de kommunala bostadsbolagen 

tidigare fått från staten, numera på allvar reducerats
49

. I och med det möter de kommunala 

bolagen en hårdare konkurrens från privata aktörer, vilket ställer högre krav på dessa bolag. 

 

Huvudsyftet med de kommunala bostadsföretagen är som regel att fullmäktige vill ha 

möjligheten att påverka den lokala bostadspolitiken inom kommunen.  

 

3.4 Ägardirektiv  
 

När det gäller företagsstyrning i kommunala aktiebolag är det mycket vanligt att leda bolagen 

via ett så kallat ägardirektiv.  Ägardirektivet är ett skriftligt styrdokument som kommunens 

representant, närmare bestämt ägaren framlägger på bolagsstämman. Efter detta är det upp till 

styrelsen att se till att ägaredirektiven efterlevs. 
50

 

 

Ägardirektiven kan också ses som ett redskap för att enklare kunna kommunicera ut 

samhällsnyttan till omvärlden, vilket ställer hårda krav på politikerna. Det är kommunens 

politiker som beslutar om dessa ägardirektiv och måste därför ge skäl för varför verksamheten 

skall bedrivas som ett kommunalägt företag.
 51

 Efter detta är det upp till ledningen i de olika 

bolagen att tillfredsställa dessa mål och uppfylla direktiven.
 
 

 

Med ägardirektiv kan kommunen styra de kommunägda bostadsföretagens verksamhet så att 

den arbetar för en god bostadssituation i kommunen. De kan också via dessa direktiv styra 

nyproduktion och anta vissa fördelningsprinciper eller speciella åtgärder för vissa 

samhällsgrupper med särskilda behov. 
52

 

 

Under lång tid har det viktigaste styrinstrumentet för kommunala bolagen varit 

bolagsordningen, där kommunerna framhäver ändamålet med bolagets verksamhet. 

Bolagsordningen ger dock sällan uttömmande svar när det gäller att avgöra hur ändamålen 

skall förverkligas i bolagens verksamhet. Vad som bör framgå av ägardirektivet är därför hur 

ändamålet med verksamheten skall uppnås. Ägardirektiven kan inkludera både ekonomiska 

och verksamhetsmål. Vilket skall fungera som ett slags rättesnöre för bolagsstyrelsen och det 

kommunala bolagets ledning.
53
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3.4.1 Ägardirektivens fem perspektiv 

 

I många fall har det visat sig att ägare ofta mest koncentrerat sig på ekonomiska och 

finansiella mål, som båda är viktiga. Det har dock visat sig att ägarna kan gynnas genom att 

utöka antalet perspektiv. I en rapport från Svenska kommunförbundet 2003 så drog de 

slutsatsen att ägardirektivens innehåll kunde delas upp i fem olika perspektiv. Dessa fem 

perspektiv var Demokrati, Samordning/process, Verksamhet/utveckling, Kund/marknad och 

Ekonomiska/finansiella. De tre sista anses vara de tre viktigaste. De resterande två kan dock 

ses vara allmänna direktiv för samtliga bolag. Vi ska nu redogöra för de fem olika 

perspektiven lite mer ingående och hur visa på hur de kan appliceras på ett bostadsföretag. 

 

Demokrati 

Detta perspektiv syftar till att tillföra öppenhet, medinflytande samt trovärdighet. Med detta 

menas till exempel att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska få kontinuerlig rapport 

om ägardirektiven. Samt att bolagsstämmor ska sammanfalla i tid med kommunfullmäktige 

vilket kan leda till ett ökat medansvar och intresse. Dessutom skall bolaget sträva för att 

upprätthålla en kontinuerlig dialog med medborgarna när det gäller bostadspolitiken i 

kommunen.  Bolagen kan också införa informationsdagar under året för att öka dialogen med 

kommunens medborgare.
54

 

 

Samordning/process 

Med detta perspektiv skall faktorer som koncernen, effektivitet och dialog lyftas fram. 

Bolaget skall utgå från kommunens totala taktiska styrning och vision, samt aktivt verka för 

att upprätthålla en samordning med övriga bolag och förvaltningar inom kommunen. 

Dessutom skall bolaget följa de gemensamma styrprocesserna som kommunkoncernen satt 

upp.
55

 

 

Verksamhet/utveckling 

Detta perspektiv rör bolagets verksamhet och hur den kan utvecklas. Perspektivet behandlar 

frågor som till exempel integration, kvalité, IT, service och förvaltning. Det berör de 

strategiska målen med koppling till kommunövergripande vision och strategi,
56

 besvarar 

frågor som till exempel varför äger kommunen detta bolag? Dessutom behandlar det styrning 

som visar hur en kommun vill att bolagets verksamhet skall verka och utvecklas. 

 

Kund/marknad 

Detta perspektiv syftar till att främja faktor som tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning. 

Bolagen skall exempelvis hjälpa det lokala näringslivet och entreprenörerna med deras behov 

av lokaler för att stärka kommunens konkurrenskraft. Detta bidrar till ökad sysselsättning och 

ekonomisk tillväxt. Dessutom är en kontinuerlig dialog med kunderna viktig så de blir 

delaktiga i bolagets verksamhet. 
57
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Ekonomiska/finansiella 

Här behandlas faktorer som resultat, solvens samt risk. I perspektivet nämns olika nyckeltal 

och vilka mål bolaget skall sträva efter. Detaljer som kan nämnas är vad soliditeten minst ska 

vara, hur stor avkastningen förväntas bli samt hur bolaget arbetar för att minska kommunens 

risktagande. Dessutom behandlas användningen av eventuellt positivt resultat.
58

 

 

I en studie från 2004 som genomfördes av två studenter vid Handelshögskolan vid Umeå 

universitet, jämfördes ägardirektiven i trettio av Sveriges största kommuner med varandra. 

Resultat visade på tydliga skillnader när det gäller förekomsten av de fem olika perspektiven. 

Författarna hade undersökt hur många av perspektiven som fanns representerade i 

kommunens ägaredirektiv för sitt fastighetsbolag och sedan rangordnat dem efter antal 

perspektiv ägardirektiven innehöll. Resultat visas i grafen nedan. 

 

Kommun Verksamhet/utvecklingEkonomiska/finansiella Samordning/process Kund/marknadDemokrati Antal X

Falun X X X X X 5

Haninge X X X X X 5

Huddinge X X X X X 5

Kalmar X X X X X 5

Karlskrona X X X X X 5

Malmö X X X X X 5

Borås X **** X X X 4

Botkyrka X X X X **** 4

Eskilstuna X X X X **** 4

Gotland X X X X **** 4

Helsingfors X X X X **** 4

Jönköping X X X **** X 4

Linköping X X X X **** 4

Lund X X X X **** 4

Mölndal X X X X **** 4

Norrköping X X X X **** 4

Sundsvall X X X X **** 4

Uppsala X X X **** X 4

Göteborg X X **** X **** 3

Järfälla X X **** X **** 3

Karlstad X X X **** **** 3

Skellefteå X X X **** **** 3

Sollentuna X X X **** **** 3

Södertälje X X X **** **** 3

Umeå X X X **** **** 3

Västerås X X **** X **** 3

Östersund X X X **** **** 3

Kungsbacka X **** X **** **** 2

Stockholm X **** **** X **** 2

Gävle X **** **** **** **** 1

Ägardirektivens fem perspektiv

 
 
Figur 3.4.1 Ägardirektivens fem perspektiv 

59
 

 

Ägardirektiven är ett sätt att öka den interna kontrollen i de kommunala aktiebolagen därför 

har vi valt att i nästa avsnitt behandla intern kontroll, varför den behövs och hur den bäst 

genomförs. 

 

 

3.5 Intern kontroll 
 

Det finns ett antal olika modeller som beskriver hur en bra intern kontroll uppnås, i vår 

uppsats har vi dock valt att koncentrera oss på COSO-modellen. Denna modell utvecklades i 

USA 1992 och är den modell som hittills fått störst genomslagskraft. COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) är en kommitté som grundades 1985 

                                                 
58
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59
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i USA och som består av representanter från företag, revisorer och redovisningsekonomer
60

, 

de har även lanserat en definition av vad intern kontroll innebär. Denna definition har fått stor 

betydelse över hela världen för alla typer av företag. 

 Definitionen lyder: 

 

”Internal control is broadly defined as a process, effected by an 

entity's board of directors, management and other personnel, 

designed to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives in the following categories:  

 Effectiveness and efficiency of operations. 

 Reliability of financial reporting. 

 Compliance with applicable laws and regulations.”
 61

 

Enligt COSO består intern kontroll i huvudsak av fem delar som alla måste vara uppfyllda för 

att ett företag skall ha en effektiv intern kontroll. De fem komponenterna visas i figur 3.5.1 

nedan och beskrivs sedan kortfattat. 

 
Figur 3.5.1: COSO modellen

62
 

 

Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen och bygger på företagets 

organisation, integritet, etiska värden samt kompetensen i företaget. Den bygger även på 

ledningens moral och etik. Kontrollmiljön måste vara stabil för att övriga komponenter skall 

vara effektiva.
63

 

 

Riskbedömning 

Alla organisationer och företag stöter på olika typer av risk och dessa måste utvärderas. 

Riskbedömning innebär identifiering och analys av relevant risker för att uppnå målet att 

företaget kan reducera och hantera olika typer av risker. Eftersom företag agerar i förändliga 
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miljöer krävs det att företagsledning och revisorer ständigt uppdaterar sig om vad 

förändringar kan innebära för typer av risker för företaget.
64

 

 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de policys och förfaranden som försäkrar att företagsledningens direktiv 

genomförs. Kontrollaktiviteter finns på alla nivåer i företaget och inkluderar många typer av 

aktiviteter såsom sammanfattning av verksamheten prestationer och att olika typer av 

godkännande, verifieringar och attester krävs för beslut i verksamheten.
65

 

 

Information och kommunikation 

För att den interna kontrollen skall fungera effektivt måste organisationen ha tillgång till 

relevant information och ha en fungerande kommunikation. All personal måste få klara 

direktiv om att kontrollansvaret måste tas seriös på alla nivåer i företaget. Alla måste förstå 

sin egen roll i det interna kontroll systemet.
66

 

 

Övervakning/uppföljning 

Alla interna kontrollsystem måste övervakas för att utvärdera systemets kvalitet. Det uppnås 

genom löpande övervakning eller separata utvärderingar som utvärderar hur väl kontrollen 

fungerat under en viss tidsperiod.
67

 

 

Nästa avsnitt i vår teoridel innefattar ägarstyrning och som vi ser det utgör ägarstyrningen en 

del av den interna kontrollen. Med en god ägarstyrning ökas också kontrollen inom företaget. 

 

 

3.6 Corporate Governance 

 
Det engelska begreppet corporate governance betecknar en forskningsgren som främst vuxit 

fram i USA med början på 1980-talet och som sedan spred sig till Storbritannien, av denna 

anledning har den engelska begreppsbeteckningen ”corporate governance” fått ett stort 

genomslag i hela världen och så även i Sverige68. De vanliga svenska översättningarna av 

termen corporate governance är ägar-, företags- och bolagsstyrning69. Forskarna är fortfarande 

oense om vad corporate governance innefattar och det saknas en enhetlig definition av 

begreppet, men en av de definitioner som fått störst genomslagskraft är OECD:s följande 

definition; 

 

”Corporate governance involves a set of relationships between a 

company’s management, its board, its shareholders and other 

stakeholders. Corporate governance also provides the structure 

through which the objectives of the company are set, and the 

means of attaining those objectives and monitoring performance 

are determined.” 
70
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Även många svenska forskare har definierat begreppet corporate governance och Carlssons 

definition är att begreppet behandlar sambandet mellan själva företaget och de som har satsat 

kapital i företaget. Det vill säga hur ägarna utövar samt organiserar sitt ägarskap och hur de 

utkräver ansvar.
71

 Många anser dock att begreppet är svårt att definiera på svenska och att den 

översättning som passar bäst är företagskontroll, problemet med denna definition är att ordet 

kontroll har en negativ klang på svenska och därför används begreppet styrning istället72
. Vi 

har valt att använda oss av begreppet ägarstyrning i denna uppsats, eftersom det är det 

begreppet som vanligtvis används inom kommunala bolag. 

 

Allt fler hävdar att begreppet corporate governance handlar om att hitta sätt som försäkrar att 

beslut tas på ett effektivt sätt ur ägarstyrningens synvinkel istället för ledningens synvinkel. 

Skillnaden mellan dessa synsätt är att ledningens primära mål är att effektivisera den dagliga 

driften i företaget medan styrningen handlar om att företaget drivs på ett korrekt sätt.73 

  

Även fast det inte finns någon enhetligt accepterad definition av vad corporate governance 

innebär så uppvisar de flesta definitioner betydande likheter. I denna uppsats avser vi att 

undersöka vilka direktiv de kommunala bolagen styrs efter därför fokuserar vi på corporate 

governance i form av vilken påverkan styrningen, kontrollen och ansvarsutkrävandet har för 

att driva ett bolag effektivt. 

 

En bra ägarstyrning kräver klara definitioner av ansvarsförhållanden och en god förståelse för 

sambanden mellan bolagets intressenter och de ledare som fått förtroendet att styra bolaget. 

Bolagets risker kan minskas väsentligt om de som ingår i bolagets ledning har en klar 

uppfattning vad som ingår i deras ansvar. För att få en bild av hur ägarstyrningen i de 

kommunala bolagen är uppbyggd har vi utgått från Trickers modell för ägarstyrning som 

beskriver de formella och informella strukturerna inom bolaget mellan olika aktörer. Se figur 

3.6.1. 

 

 

 
 

 
Figur 3.6.1: ”De formella och informella relationerna, nätverken och strukturerna” Trickers corporate 

governance modell.
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Tricker menar att ägarstyrningen till stor del har sin grund i styrelsens processer och 

strukturer samt styrelsens relation med aktieägare, revisorer, ledare och andra intressenter. 

Det innebär att styrelsen har en nyckelroll i hur ägarstyrningen är utformad.
 75

 I vår studie har 

vi utgått från att just styrelserna i de kommunägda bolagen har en nyckelroll i hur bolaget 

styrs och att huruvida ägarstyrningen fungera effektivt har sin grund i hur styrelsen sköter sitt 

arbete. Men det har dock även stor betydelse hur principerna för ägarstyrningen inom ett visst 

företag är utformade, vi menar att om principerna är välutvecklade har styrelsen en klarare 

bild av vad deras uppgift angående bolagets styrning innebär. I de nästkommande avsnitten 

har vi därför valt att beskriva vad just sådana ägarstyrningsprinciper kan innehålla både i 

privata och kommunala företag.     

 

3.6.1 Principer för Corporate Governance 

 

Frågor angående corporate governance har fått ett allt större utrymme och allt fler forskaren 

koncentrerar sig på detta område, en viktig orsak till detta är de flertalet företagsskandaler 

som ägt rum på senare tid. Detta har lett till att ett antal länder, där ibland USA och 

Storbritannien, har utvecklat koder för hur en effektiv styrning skall vara uppbyggd. Även 

Sverige har numera en sådan kod; ”Svensk kod för bolagsstyrning” som började gälla 1 

januari, 2006.
76

 Utvecklingen av dessa ägarstyrnings koder har stimulerats genom att det finns 

en önskan om en större öppenhet och tydlighet i bolagen för att öka förtroendet hos 

investerare. Det har även utvecklats internationella koder för ägarstyrning av organ som EU 

och OECD
77

.  

 

Vi har valt att nedan ge en beskrivning av de principer som OECD utvecklat för att ge en bild 

av vad dessa koder för ägarstyrning innefattar. Principerna är uppdelade i sex huvudpunkter 

och vi går kortfattat igenom huvuddragen i dessa. 

 

OECD:s principer för ägarstyrning
78

 

 

1. Försäkra grunden för en effektiv ägarstyrningsstruktur – Ägarstyrningen skall främja 

öppenhet, vara överensstämmande med lagen och tydligt beskriva de roller som 

företagsledningen har.  

 

2. Aktieägarnas rättigheter – Ägarstyrningens struktur skall skydda aktieägarnas rättigheter 

och även förenkla för aktieägarna att utöva de rättigheter som de har. 

 

3. En jämlik behandling av aktieägarna – Alla aktieägare skall behandlas lika, även om de är 

i minoritet eller utländska. Om rättigheterna kränks ska det finns en möjlighet att få 

gottgörelse från företaget. 

 

4. Intressenternas roll i ägarstyrningen – Ägarstyrningsstrukturen skall tydliggöra 

intressenternas rättigheter och bolaget skall samarbeta med intressenter för att skapa bland 

annat fler jobb och en ökad välfärd. 
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5. Öppenhet och transparens – Ägarstyrningens struktur skall försäkra att allt material från 

bolaget skall innehålla riktiga upplysningar om företaget, dess ekonomiska situation, ägare, 

prestationer och om hur bolagsstyrningen är uppbyggd. 

 

6. Styrelsens ansvar – Ägarstyrningen skall försäkra att styrelsen effektivt övervakar 

företagets ledning och den skall även tydliggöra styrelsens ansvar för företaget och det ansvar 

de har gentemot aktieägarna. 

 

Detta representerar de lägsta krav som ställs på bolag världen över. Vi har valt att beskriva 

dessa då OECD även rekommenderar bolag i offentlig sektor att följa dessa principer, på så 

sätt kan vi visa på de skillnader som finns mellan det lägsta kravet på ägarstyrningen inom 

offentlig sektor och de kommunala ägardirektiven och nya ”Principer för styrning av 

kommun- och landstingsägda bolag”. 

 

3.7 Corporate Governance i den offentliga sektorn 
 

En stor del av forskningen koncentrerar sig på ägarstyrning i den privata sektorn men 

fortfarande är litteraturen och forskningen kring ägarstyrning i den kommunala sektorn 

relativt outvecklad. Enligt Mark A Clatworthy har det dock blivit allt vanligare i bland annat 

Storbritannien att kommunägda bolag använder sig av organisations och ägarstyrnings 

varianter som tidigare enbart varit förknippade med privata bolag. Anledningen till detta är att 

många anser att en marknadsbaserad styrning ger ett mer rationell och effektivt resultat i 

jämförelse med andra typer av ägarstyrning.
79

 Även i Sverige finns det tendenser att använda 

en typ av ägarstyrning som tidigare var förknippad med den privata sektorn, vi menar att 

”Principer för styrning av kommunal- och landstingsägda bolag” är ett steg på vägen mot att 

ha liknande principer för styrning av bolag i såväl privat som kommunal sektor. 

 

Problemet är att de privata bolagen skiljer sig en del från de kommunala och vid utvecklandet 

av bolagsstyrningen i de kommunala bolagen måste dessa skillnader beaktas. De främsta 

skillnaderna mellan privata bolag och offentliga är; 

 

 Privata och offentliga bolag legitimeras på olika sätt. De offentliga bygger ofta på 

någon typ av socialt ansvar. 

 De offentliga bolagens förvaltning är politik. Det finns ingen klar gräns mellan det 

politiska beslutsfattandet och den offentliga organisationens beslutsfattande. 

 Ett offentligt bolag måste ta hänsyn till andra värden än en privat, exempelvis 

samhällsnyttan. 

 De offentliga bolagen är ofta mer komplexa och de måste ta hänsyn till många olika, 

ofta motstridiga, intressen. 

 Offentliga bolag finansieras vanligtvis med skatter, medan privata bolag är mer 

beroende av intäkter från kunder.
80

 

 

Traditionellt sett har de kommunala bolagen i Sverige haft en stor frihet och kommunerna haft 

liten insyn i dess verksamheter, som Lennart Hansson (Chef för Sektionen för 

Ekonomistyrning på Svenska Kommunförbundet) beskriver situationen; ”kommunerna är 
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relativt passiva ägare som av historiska skäl äger och driver verksamheter i företagsform som 

man idag primärt anlägger kortsiktiga finansiella aspekter på”. Han beskriver vidare att det 

idag har skett en förändring och att alltfler kommuner aktivt diskuterar ägarstyrning.
81

 

 

Trots att forskningen och litteraturen kring ägarstyrning i den offentliga sektorn inte är särskilt 

omfattande så är det vissa länder som ligger i framkant inom detta område och det är främst 

Storbritannien och Australien. Båda dessa länder har utvecklat ramverk och koder för den 

offentliga ägarstyrningen. 

 

I Storbritannien så utvecklade Charted Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) 

ett ramverk för ägarstyrning i offentlig sektor redan 1995. Detta ramverk har sin grund i den 

brittiska Cadbury rapporten som är Storbritanniens motsvarighet till ”Svensk kod för 

bolagsstyrning” och således ett ramverk för privata bolag. I huvudsak bygger ramverket på 

samma tre principer som Cadbury rapporten det vill säga öppenhet, integritet och ansvar.
82

 

Men för att anpassa ramverket till den offentliga sektorn så tog de hänsyn till de skillnader 

som finns mellan offentliga och privat bolag. Detta ledde till att begreppet integritet utökades 

med ytterligare tre principer, osjälviskhet, objektivitet och ärlighet.
83

  

 

Även Sverige har numera utvecklat en kod för ägarstyrning inom den offentliga sektorn, den 

har namnet ”Principer för styrning av kommunal- och landstingsägda bolag” och som 

presenterades av organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) under våren 2006. 

Det är dock frivilligt för kommunerna att använda dessa principer. Principerna har sin grund i 

”Svensk kod för bolagsstyrning” och syftet var att principerna skulle fungera som stöd till 

kommunernas arbete med ägarstyrning.
84

 Principerna är indelade i sex huvuddelar och dessa 

går vi igenom nedan och ger en kort beskrivning av vad de syftar till. 

 

1. Kommunen (eller landstinget) som ägare och syftet med ägandet: Detta är den första 

principen och den innebär att det skall vara klart att kommunen driver bolag för att 

realisera kommunala ändamål. Bolagen skall skapa nytta för kommunens medlemmar 

och syftet med ägandet av bolaget skall framgår av ägardirektivet. 

 

2. Bolagsstämma: Här regleras hur bolagsstämman skall gå till och bolagsstämman ses 

som ett forum där ägarna har en möjlighet att utöva formell bolagsstyrning.  

 

3. Bolagsstyrelse: Styrelsens uppgifter är bland annat att utvärdera hur väl bolaget 

uppfyller kommunens ändamål och se till att kontrollen över den ekonomiska 

situationen är god. De skall även utvärdera sitt eget arbete och verkställande 

direktörens arbete. 

 

4. Verkställande direktör: VD skall se till att styrelsen blir informerad om bolagets 

situation och utveckling. VD skall även se till så att styrelsen får tillgång till all 

relevant information så att de kan fatta väl underbyggda beslut. 
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5. Revisorer och lekmannarevisorer: Styrelsen skall överväga att träffa revisor och 

lekmannarevisor minst en gång per år utan närvaro av företagsledningen. Styrelsen 

skall även se till så att bolaget har ändamålsenliga relationer med revisor och 

lekmannarevisor. 

 

6. Informationsregler: De nya principerna innebär att bolaget måste upprätta en 

bolagsstyrningsrapport eller lämna mer information i årsredovisningen. Kravet på 

information till aktieägarna är större än tidigare och handlar bland annat om den 

interna kontrollen och hur styrelse och VD har genomfört sitt arbete. Det krävs även 

att varje bolag skall ha en hemsida på Internet och om ägarna vill skall informationen 

vara tillgänglig där.
85

 

 

”Principer för styrning av kommunal- och landstingsägda bolag” innebär en större fokusering 

på ägarna och att de skall ha tillgång till mer information om hur bolagets styrs. Oftast är det 

ju inte ägarna av de kommunala bolagen som sitter i företagsledningen och dessa principer är 

ett steg på vägen mot att ägarna skall ha en större kontroll över vad som händer och sker i 

bolagen.  

 

Nästa teoriavsnitt behandlar principal – agentteorin som är en teori som bygger på att just 

ägare och företagsledning är avskilda. 

 

 

3.8 Principal – agentteorin 

 
Principal - agentteorin är en av de byggstenar som har använts för att utveckla det relativt 

moderna begreppet corporate governance
86

. Den beskriver de komplexa förhållanden som 

finns mellan ägarna i ett företag och de som leder företaget. Vi har valt att bygga en del av vår 

teoretiska referensram på principal - agentteorin då vi menar att den kan ha betydelse för 

styrningen i kommunägda bolag eftersom ägarna (medborgarna i kommunen) inte är de som 

styr företagen. 

 

3.8.1 Principal – agentteorins utgångspunkter 

 

Principal - agentteorin har sin utgångspunkt i att de som fattar de strategiska besluten i ett 

stort aktiebolag i normala fall inte är ägarna
87

. Principal - agentteorin utvecklades av Jensen 

och Meckling som presenterade teorin som belyser förutsättningarna och det komplexa 

samspel som finns mellan de olika aktörerna när ägarna är separerade från den dagliga 

verksamheten i företaget
88

. 

 

Grundstenarna i principal – agentteorin är i huvudsak risk, kontroll, incitament och 

information. En ytterligare utgångspunkt är att individen agerar opportunistiskt och försöker 

maximera sin egen nytta. Det innebär att individen inte kommer att handla i andras intressen 

om inte dessa intressen sammanfaller med individens egna. Sammanfaller inte intressena 
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finns det en stor risk att agenten (ledaren) inte kommer att handla i principalens (ägarens) 

intresse.
89

 

  

Det är oftast principalen som har det största ansvaret för att företaget uppfyller vissa 

förutbestämda mål, men denne kanske inte har möjlighet att ansvara för bolaget utan 

delegerar en agent som kan fatta beslut som även är bindande för principalen. Det innebär att 

principalen hamnar i en beroende ställning till agenten och måste lita på att denna person utför 

sina uppgifter på det sätt som principalen önskar.
90

  Det kan uppstå ett dilemma då de båda 

parterna ej har tillgång till samma information, agenten har ofta tillgång till större information 

genom dennes dagliga arbete i bolaget. Detta leder till att principalen kan ha svårt att uppfatta 

om agenten handlar enligt deras överenskommelse eller efter sina egna intressen. Slutligen 

kan det leda till att principalen misstänker att agenten missbrukar sin roll och handlar efter 

egna intressen och det är detta som är känt som agentdilemmat.
91

 

 

De vanligaste anledningarna till att agentdilemmat uppstår är:
92

 

 

 Att agenten använder sin arbetssituation för att uppnå personliga mål. Vilket innebär 

att agenten kan välja att lägga ned tid på andra projekt än de som är optimala för 

principalen. 

 Att agenten har en annan attityd till risk än principalen. Detta kan leda till att 

principalen och agenten fattar olika beslut då den ena kanske är mer riskbenägen. 

Principalen har ju en möjlighet at diversifiera sin risk mellan olika projekt vilket leder 

till att denne är mer riskbenägen än agenten vars inkomst ofta är baserad på hur 

företaget går. 

 Att agenten har en annan placeringshorisont. Exempelvis kan principalen se 

samarbetet med agenten som långvarigt medan agenten endast ser uppdraget som 

tillfälligt vilket innebär att agenten kanske inte agerar med framtiden i åtanke. 

 

3.8.2 Kompensationskontrakt enligt principal – agentteorin 

 

Agentteorin innebär således att de som styr företaget kanske inte kommer att maximera 

aktieägarnas värde och inte vissa regler för hur bolagen skall styras finns för att bevaka 

aktieägarnas intresse i företaget
93

. Det är även viktigt att det upprättas kontrakt mellan 

agenten och principalen som kontrollerar att agenten agerar i principalens intresse. Genom 

belöning och övervakning försöker principalen att få agenten att agerar i principalens 

intresse.
94
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Enligt Eisenhardt finns det två huvudsakliga sätt att utforma kompensationskontrakten på för 

att försäkra att agenten agerar i ägarens intresse, det ena är resultatbaserade kontrakt och det 

andra är kontrakt baserade på prestation.
95

 

 

De resultatbaserade kontrakten innebär att kontraktet upprättas så att agentens och 

principalens intressen sammanförs vilket minskar risken för att agenten skall handla i eget 

syfte. Intressena sammanförs på så sätt att ersättningen till agenten blir beroende av en viss 

variabel som även är av intresse för principalen. På så sätt överförs risken till agenten som 

inte bara ansvarar för sitt eget agerande utan också för omvärldens påverkan.
96

 Detta kan 

kopplas till när de kommunala bolagens styrelser (som representerar ägarna) låter bolagets 

VD ta ansvaret om något i bolaget går fel. 

 

Den andra typen av kontrakt, de prestationsbaserade, är uppbyggda på att principalen samlar 

information om agentens arbete genom övervakning. Detta leder till att agenten känner att det 

inte finns något utrymme för denne att agera i sitt eget intresse. Genom de prestationsbaserade 

kontrakten har principalen stor kännedom om hur agenten agerar vilket leder till en ökad 

kontroll.
97

 Det finns en klar koppling med de prestationsbaserade kontrakten och de nya 

”principer för styrning av kommunal- och landstingsägda bolag” då dessa principer för 

ägarstyrning innebär en större övervakning av företagsledningen. Detta eftersom det krävs att 

mer information om bolaget och dess ledning offentliggörs i årsredovisningen eller i en 

särskild bolagsstyrningsrapport.  

 

3.8.3 Agentkostnader 

 

Vid upprättandet av kompensationskontrakt uppstår det kostnader, dessa kostnader brukar 

betecknas som agentkostnader. Enligt Meckling och Jensen består dessa kostnader i huvudsak 

av tre delar
98

:  

 

 Övervakningskostnader - Är de kostnader som principalen har för att försäkra sig om 

att agenten handlar i principalens intresse. 

 Bindningskostnader - Dessa uppkommer eftersom agenten blir tvungen att binda sig 

till kontraktet och inte har samma möjlighet att verka i eget syfte. 

 Residualförluster – Normalt finns det en skillnad mellan agentens agerande och vad 

som är optimalt ur principalens synvinkel och dessa kostnader betecknas som 

residualförluster. 

 

Vi menar att ”Principer för styrning av kommunal- och landstingsägda bolag” är ett försök till 

att minska dessa kostnader genom att bland annat ge ägarna (det vill säga medborgarna i 

kommunerna) en större insikt i de kommunägda bolagens verksamhet. På så sätt ökar 

övervakningen av agenterna och det borde minska de incitament som finns för agenterna att 

agera i eget intresse.   
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3.8.4 Principal – agentteorin i offentlig sektor 

 

I de kommunala bolagen kan principalen ses som kommunfullmäktige och aktiebolaget 

styrelse som är de som representerar medborgarna och den som är agent är i normala fall 

aktiebolagets VD och/eller ekonomichef.  

 

Enligt Arthur har det blivit allt vanligare att använda agentteorin vid studier av ägarstyrning. 

Bolagsstyrningsfrågor har visats ett allt större intresse och ett relevant problem är till exempel 

separationen mellan ekonomichefen/VD och styrelsens medlemmar.
99

 Vi anser att principal – 

agentteorin är tillämbar på vår studie då styrelsens medlemmar i de kommunala bolagen kan 

ses som representanter för ägarna och ekonomichef/VD kan ses som agenten som fått i 

uppdrag att styra bolaget på bästa möjliga sätt. Troligtvis kan det finnas skilda intressen 

mellan dessa då de kommunala bolagens främsta syfte är socialt (till exempel att alla ska ha 

tillgång till bostad) medan ekonomichef/VD kanske främst vill maximera sin egen nytta.  

 

Den moderna agentteorin fokuserar på vilken typ av styrning som är mest effektiv och på så 

sätt ger det högsta värdet för aktieägarna
100

. De nya ”Principer för styrning av kommunal- och 

landstingsägda bolag” avser att tydliggöra rollerna mellan företagets olika intressenter och ge 

allmänheten en större inblick i de kommunala verksamheterna vilket vi menar kan minska 

problemen med agenter som handlar i eget intresse då ägarna har en möjlighet att stärka sin 

kontroll av företaget. 

 

3.9 Stewardshipteorin  
 

Stewardshipteorin är ett alternativt synsätt till principal – agentteorin och grundades inom 

psykologin och sociologin. Denna teori utvecklades för att kunna studera situationer där en 

ledare är motiverad att agera i principalens intresse. Utgångspunkten i stewardshipteorin är att 

en persons individuella agerande ger en lägre nytta än om personen agerar som majoriteten i 

en grupp agerar. Det vill säga att personen anpassar sitt beteende efter vad gruppen anser är 

önskvärt, det innebär i sin tur överfört till bolagsstyrningen att agenterna agerar som ägarna 

vill att de ska göra eftersom agenterna är rationella.
101

 Detta innebär att stewarden (ledaren) 

inte enbart är intresserad av att maximera sin egen nytta utan har en önskan att utföra ett bra 

arbete genom att förvalta bolaget på ett så korrekt sätt som möjligt. Det antas vidare att det 

finns en hög grad av samstämmighet mellan parterna i företaget angående bolagets mål. 

Eftersom stewarden bestämmer sig för att tjäna bolagets syfte istället för sitt eget krävs det att 

ägarnas mål är tydliga.
102

 

 

I principal – agentteorin betonas företagsledarens motivation att agera i ägarnas intresse men i 

stewardshipteorin ligger vikten istället på organisationens struktur. Det innebär att om 

organisationens struktur är gynnsam för stewarden utför denna ett utomordentligt jobb men är 

strukturen ogynnsam (exempelvis alltför kontrollerande) blir stewardens motivation lägre 

vilket leder till att denne ej längre arbetar med organisationens bästa i sikte.
103
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Stewardshipteorin används inte så mycket i praktiken och en orsak till detta är att det innebär 

ett risktagande för ägarna då det är svårt att förutse hur ledarna skall agera. Ledarna får fria 

händer att styra som de vill vilket kan leda till att det blir svårt för ägarna att se om ledarna 

agerar i sitt eget intresse eller i ägarnas.
104

    

 

3.9.1 Stewardshipteorin kontra principal – agentteorin 

 

Den största skillnaden mellan principal-agentteorin och stewardshipteorin är de båda 

teoriernas skilda synsätt på hur motivation uppstår. Principal – agentteorin bygger på att hur 

hög motivation en agent har är beroende på den kompensation agenten får i form i exempelvis 

förmåner. Stewardshipteorin har däremot som utgångspunkt att motivationen beror på bland 

annat tillväxt och stewardens självförverkligande.
105

 En annan skillnad är att i principal-

agentteorin utgörs den största konflikten av att agenter hellre maximerar sin egen nytta istället 

för att maximera aktieägarvärdet. För stewardshipteorin så är det största problemet konflikten 

mellan vad som är bäst för organisationen som helhet och vad som är bäst för aktieägarna.
106

  

 

En ytterligare skillnad mellan de båda teorierna är att principal-agentteorin förespråkar en 

tydlig åtskillnad av styrelsens och företagsledningens roller samt att dessa poster innehas av 

olika personer för att skydda aktieägarnas intressen medan stewardshipteorin menar att 

aktieägarnas intressen bäst tas tillvara på om det är samma personer som innehar dessa båda 

roller. Enligt en studie av Donaldson och Davis så finns det inga empiriska bevis som stödjer 

principal-agentteorin i denna fråga men däremot finns det visst stöd för stewardshipteorin.
107

 

 

Vi anser att ägardirektiven till större del bygger på principal – agentteorin då de oftast är till 

för att kontrollera att företagsledningen sköter sitt jobb så att aktieägarvärdet maximeras. 

Stewardshipteorin motsätter sig denna typ av kontroll då det anses att kontroll hämmar 

företagsledningens prestationer.    
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3.10 Sammanfattande litteraturöversikt 
 

I figur 3.10.1 sammanfattar vi vår litteratur översikt och avser att ge en bild över de delar vi 

kommer att behandla i uppsatsens efterföljande delar. 

 
Figur: 3.10.1 Sammanfattning litteraturöversikt 

Vi valde att inleda denna litteratur översikt med hur kommunen och dess organisation är 

uppbyggd. Genom införandet av kommunallagen år 1991 så fick kommunerna en stor frihet 

vad det gäller utformningen av deras organisation. Gemensamt för alla kommuner är dock att 

de måste ha kommunfullmäktige vars uppgift är att fatta beslut i uppgifter som rör 

kommunen, kommunfullmäktige väljs av medborgarna. Alla kommuner måste även ha en 

styrelse som är det högsta beslutande organet. Vi valde att beskriva detta då vi anser att det är 

av vikt att få en förståelse för hur kommunerna är organiserade då det kan ha betydelse för hur 

ägarstyrningen av de kommunägda bolagen utformas. 

Nästa avsnitt i vår litteratur översikt behandlade fastighetsbolagen. Vi valde att kort beskriva 

hur kommunernas verksamhet i fastighetsbranschen ser ut då vi i denna uppsats valt att 

undersöka just fastighetsbolag. Vi anser även att det är i allmänhetens intresse att de 

kommunala fastighetsbolagen sköts på ett korrekt sätt eftersom kommunerna äger en 

betydande del av Sveriges bostäder och att ägardirektiven kan vara ett sätt att kontrollera att 

bolagen sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

I kapitlet om ägardirektiven valde vi att först beskriva att ägardirektivet är ett styrdokument 

som avser att ge kommunerna större kontroll över de bolag som de äger. Därefter beskriver vi 

att ägardirektiven vanligtvis bygger på fem perspektiv; demokrati, samordning/process, 

verksamhet/utveckling, kund/markand och ekonomiska/finansiella. Det har visats att ägarna 

kan gynnas om de använder sig utav flera av dessa perspektiv i sina ägardirektiv. 

Vår uppsats bygger till stor del på att klargöra vilka effekter ägardirektiven har på den interna 

kontrollen i de kommunägda bolagen. Därför har vi valt att först definiera vad som 

kännetecknar intern kontroll, det vill säga att den utgör en process som försäkrar att bolaget 

uppfyller rimliga krav inom kategorierna; effektivitet, pålitlighet angående finansiella 

rapporter och efterföljande av lagar och andra regelverk. Vidare beskriver vi COSO-modellen 

som består av fem delar som bör vara uppfyllda för att uppnå en effektiv intern kontroll. 
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Nästa del i vår litteratur översikt beskriver Coporate Governance, en vanlig svensk 

översättning är ägarstyrning. Ägarstyrning innebär ett samlingsbegrepp för hur ägarna utövar 

och organiserar sitt ägarskap och hur ansvar utkrävs. Vi beskriver vidare att det finns ett antal 

olika principer för ägarstyrning och då främst i privata företag men att det har blivit allt 

vanligare att även kommunala bolag använder sig av ägarstyrnings varianter som är 

utformade för privata. Slutligen nämner vi att det i Sverige har utvecklats speciella principer 

för kommunala bolag kallade ”principer för styrning av kommunal- och landstingsägda 

bolag”. Dessa principer är dock inte obligatoriska som många av de principer som utvecklats 

för privata bolag. 

Principal–agentteorin är en av de grundstenar som använts för att bygga upp begreppet 

ägarstyrning. Det är en teori som bygger på att ägare och ledning i ett bolag är skilda åt och 

att det krävs styrmedel för att få ledningen att agera på det sätt som ägarna har för avsikt. Vi 

har valt att bygga en del av vår teoretiska referensram på principal-agentteorin eftersom 

ägarna (kommunfullmäktige/medborgare i kommunen) inte är de som sitter i företagets 

ledning och vi anser att ägardirektiven kan utgöra ett styrdokument som är anpassat för att 

förmå ledningen i de kommunala bolagen att agera i ägarnas intresse istället för sitt eget. 

Den sista delen i vår litteratur översikt bygger på stewardshipteorin som är ett alternativt 

synsätt till principal-agentteorin, då det förutsätts att en ledare redan är motiverad att agera i 

ägarens intresse. Motivationen bygger på att organisationens struktur är gynnande för ledaren 

och inte alltför kontrollerande. Vi har valt att ta med stewardshipteorin som ett komplement 

till principal-agentteorin för att få en inblick i vilken av dessa teorier som bäst beskriver den 

interna kontrollens utformning och ägardirektivens roll i denna. 
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4  PRAKTISK METOD  
 

I denna del av vår uppsats avser vi att beskriva det tillvägagångssätt vi använt oss utav vid 

insamlingen av vårt empiriska material. 

 

4.1 Urval 
 

Valet av respondenter har skett med hjälp av ett icke-slumpmässigt urval och varit starkt 

präglat av vårt syfte och vår problemformulering. Avsikten var att intervjua de personer som 

är delaktiga i framtagande processen av ägardirektiv, vi hade även som avsikt att få både 

kommunernas och företagsledningens synvinkel på den interna kontrollen. Detta innebär 

enligt Johansson Lindfors att vi gjort ett strategiskt urval där vi utifrån våra egna 

bedömningar, strategiskt valt ut de vi själv anser bäst lämpade för vår studie
108

. 

 

Vårt urval av respondenter började med att vi funderade över vilka som kunde tänkas vara 

delaktiga i framtagandet av ägardirektiv och vi tog även hjälp utav personliga kontakter för att 

få mer information. Vi ville intervjua representanter både för kommunen och för 

bostadsbolagen och tillslut kom vi fram till att de respondenter som vore lämpligast för vår 

studie var VD för kommunens moderbolag som representant för kommunen samt VD för 

kommunen bostadsbolag som representant för bostadsbolagen.  

 

Vi tog kontakt med våra tilltänkta respondenter via telefon och fick då kontakt med Bertil 

Hammarstedt som är VD för Umeå kommun företag, dåvarande VD för Bostaden Brita 

Nathanaelsson, David Nyberg som är kommunchef i Skellefteå samt Kristina Sundin Jonsson 

som är ekonomi och it ansvarig på Skelleftebostäder och de kunde alla medverka i en intervju. 

 

Att vi valt personer från Skellefteå och Umeå kommun beror dels på tillgängligheten, men 

även det faktum att de ägardirektiv som dessa två kommuner utvecklat för de kommunala 

bostadsbolagen liknar varandra i innehåll. Enligt en studie gjord av Hoff och Holmlund så 

innehöll dessa kommuners ägardirektiv tre av de fem perspektiv som är vanliga för 

ägardirektiv
109

, se figur 3.4.1. De tre perspektiven som fanns med i respektive kommun var 

också de samma för båda kommunerna, detta menar vi underlättar jämförelsen mellan dessa 

kommuners framtagande process för ägardirektiven då båda kommuner kommit fram till 

liknande innehåll. Vi menade också att det kunde vara intressant att se om processen för 

framtagandet av ägardirektiven skiljer sig åt trots att de fått fram ett liknande resultat. 

 

4.2 Access 
 

Access handlar om hur väl forskaren får tillträde till data och information
110

. De personer som 

valde att medverka i vår studie har alla varit väldigt tillmötesgående och intresserade av det 

ämne som vår uppsats behandlar, därför upplever vi att vi fått tillgång till de kunskaper som 

de har angående ägardirektiven.   
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Vidare menar Johansson Lindfors att hur god access en forskare får även beror på om studiens 

syfte är relevant och huruvida respondenterna känner att det finns en nytta med studien
111

. 

Alla våra respondenter har visat ett stort intresse för vår studie och svarat utförligt på de 

frågor vi ställt. På så sätt menar vi att det är troligt att vi har fått ta del av de kunskaper som 

funnits inom ämnesområdet.  

 

Accessen kan dock minska om man måste gå genom så kallade ”gatekeepers”
112

. Då vi har 

kontaktat de personer som vi funnit relevanta för vår studie direkt utan att gå genom 

mellanhänder så menar vi att accessen i vår studie har ökat. 

 

Sammantaget anser vi att accessen har varit god och att vi inte har någon anledning att 

misstänka att vi ej fått ta del av den information som funnits. 

 

4.3 Intervjumanualer 
 

I en kvalitativ intervju är det viktigt att forskaren är flexibel för att respondenternas åsikter 

skall komma fram, men det är även viktigt att forskaren kontrollerar så att respondenten inte 

kommer bort från ämnet
113

. Av den anledning har vi valt att utgå från en intervjumanual när vi 

genomfört våra intervjuer. Även det faktum att en mer strukturerad intervju ökar 

jämförbarheten mellan de svar som respondenterna ger gjorde att vi valde att utgå från 

intervjumanualer
114

.   

 

Efter teoristudien var avslutad började vi utforma intervjumanualen genom diskussioner 

mellan uppsatsförfattarna. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer som innebär att vi 

utgått från en i förväg konstruerad intervjumanual som innehåller frågor inom vissa 

ämnesområden
115

. Vi valde att utforma ett antal frågor som var direkt kopplade till den teori 

vi valt att basera arbetet på, för att då sedan kunna koppla svaren till vår teori. Vår 

intervjumanual består av frågor indelade i sex ämnesområden. Vi fick justera frågorna lite 

grann på grund av vem vi intervjuade. Till representanterna från ägarna ställde vi lite mer 

allmänna frågor kring ägardirektivens skapande eftersom de till stor del är involverade i 

ägardirektivens skapande och de kommunala inte är delaktiga i denna process. När det gäller 

bolagen ställde vi dock frågor mer om själva fastighetsbolagens roll och deras syn på de 

ägardirektiv som skapats för dem. Detta gjorde att vi fick en bra bild över ägardirektivets roll 

och hur de skapas. 

 

Intervjumanualen finns att tillgå som bilaga till denna uppsats. 
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4.4 Intervjutillfällen 
 

Vår första kontakt med kommunerna eller deras bolag var intervjun med Skellefteås 

kommunchef David Nyberg. Intervjun genomfördes över telefon onsdag den 13 december 

2006, klockan 09:00-09:30. Att denna intervju genomfördes via telefon kan innebära både 

för- och nackdelar för en studie, en viktig fördel är att respondenten inte påverkas i samma 

utsträckning som vid personliga intervjuer av intervjuarens personliga egenskaper såsom 

ålder, kön och klädsel. Den största nackdelen med en telefonintervju är att vi inte haft 

möjlighet att se respondentens reaktion på de frågor som ställts
116

. Vi tror dock inte att det 

faktum att vi genomförde denna intervju över telefon haft någon större inverkan på de svar vi 

erhållit eftersom vi anser att vi fått uttömmande och relevanta svar på de frågor vi ställt.  

 

Vår andra intervju var med Brita Natanaelson som jobbar som verkställande direktör för 

Bostaden AB i Umeå. Intervjun ägde rum på hennes kontor fredagen den 15 december 2006 

och fortgick i omkring en halvtimme, mellan cirka 08:00 och 8:30. Fördelen med att 

genomföra intervjuer personligen är att intervjuaren har en möjlighet att underlätta 

exempelvis förståelsen för frågorna genom att avläsa respondentens reaktioner, en nackdel är 

dock att intervjuaren i större utsträckning kan påverka respondentens svar genom till exempel 

sitt kroppsspråk
117

. Under denna intervju upplevde vi att respondenten var tillmötesgående 

och gav oss omfattande svar på våra frågor. 

 

Vi genomförde den tredje intervjun med Bertil Hammarstedt som arbetar som VD för Umeå 

Kommunföretag AB. Den gjordes på stadsledningskontoret i Stadshuset, den 26:e december 

2006 och tog ca 45 minuter.  Bertil är i sin yrkesroll i daglig kontakt med ärenden rörande 

ägar respektive ledarfrågor, vilket ledde till en givande och informativ intervju.  

 

Den fjärde intervjun var med Kristina Sundin Jonsson som är ekonomi och it ansvarig på 

Skelleftebostäder. Denna intervju genomfördes per telefon den 11 april 2007 och intervjun 

varade i cirka 45 minuter från klockan 13.00 till 13.45. Vi valde att genomföra även denna 

intervju per telefon då vi inte hade möjlighet att utföra den personligt. Dock tror vi inte att det 

har påverkat resultatet av intervjun då respondenten verkade mycket intresserad och påläst på 

ämnet och gav utförliga svar på de frågor vi ställde. 
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4.5 Intervjubearbetning/intervjuutskrift 
 

Vi valde att bandinspela samtliga intervjuer, efter att den vi intervjuat gett oss deras 

godkännande. Dessa ljudupptagningar skrevs sedan ordagrant ner i ett sammanställande 

dokument. Vi var mycket noga i detta arbete och spelade banden flera gånger för att försäkra 

oss om att vi inte utelämnat någon detalj. 

Efter insamlingen av detta material gick vi igenom innehållet grundligt och plockade ut de 

detaljer som var viktigast i intervjuerna, det vill säga de bitar som var återkommande bland 

respondenternas svar samt där respondenternas svar var mycket skilda. Dessa presenterades 

därefter i vår empiridel i denna uppsats. 
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5 EMPIRI 
 

Vi inleder detta kapitel med att ge en kort presentation och genomgång av de kommuner och 

företag som igår i vårt urval i denna studie, för att du som läsare skall få en utökad kunskap 

om urvalsobjekten. Därefter kommer vi att presentera vilken information vi har erhållit 

genom våra intervjuer. 

 

5.1 Umeå och AB Bostaden  
 

I Umeå kommun bor fler än 110 000 människor och staden växer i en snabbtakt. 

Kommunfullmäktige i Umeå har satt ett tillväxtmål på 150 00 stycken invånare framtill år 

2050. Redan nu är dock staden en av de största i norra Sverige. Genom dess storlek och 

befolkningstillväxt har den av många börjat betraktas och kallats för Norrlands huvudstad.
118

 

 

Genom sitt moderbolag äger kommunen ett antal bolag, ett av dessa är det allmännyttiga 

bostadsföretaget AB Bostaden. Företaget är ett helägt dotterbolag till Umeå kommun. Som i 

dag är en av största aktörerna på hyresmarknaden i staden, med en marknadsandel på ca 45 %. 

Företagets uthyrningsgrad i lägenhetsbeståndet var uppgick under 2005 till 99,84 procent. 

Bostaden vill bidra till stadens fortsatta tillväxt och framtida utveckling
119

   

 
 

Figur 5.1.1  AB Bostadens organisation struktur
120 
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5.2 Skellefteå och Skelleftebostäder AB 
 

I Skellefteå kommun bor över 70 000 invånare.  Kommunen har en vision om att vara en 

framsynt tillväxtkommun, och dessutom vara en attraktiv stad för att leva och arbeta .
121

 

 

Kommunen har utvecklat en styrmodell som bygger på teorin om balanserad styrning som 

innebär att planering, genomförande och uppföljning sker ur fem olika perspektiv, dessa är 

medborgare/kund, medarbetare, arbetssätt/processer, utveckling/tillväxt, ekonomi. Det är 

kommunfullmäktige som beslutar varje år om detta generella styrkort, som gäller både för 

hela kommunkoncernen samt ett styrkort för varje bolag/nämnd.
122

 

 

Skellefteås allmännyttiga bostadsföretag heter Skelleftebostäder AB, även förkortat Skebo 

och bildades år 1965. Lägenhetsbeståndet består av ca 7 000 lägenheter, radhus och småhus, 

detta innebär att företaget är Skellefteåstads största hyresvärd.
123

 Den genomsnittliga 

vakansgraden för bostäder, lokaler och parkeringsplatser uppgick under år 2005 till 6,5 %.
124

 

 

 

 
Figur 5.2.1  Skelleftebostäder AB organisation struktur

125 
 

 

5.3 Ägardirektiv 

Denna del av vår empiri baseras på följande frågor:   

Behövs ägardirektiv? 

 

David Nyberg som är kommunchef i Skellefteå kommun, ser ägardirektiven som en koppling 

mellan kommunallag och aktiebolagslag.  Detta på grund av skillnader i karaktär mellan 

privata och kommunala bolag, där kommunerna har en helt annan roll än de privata företagen. 

”Kommunfullmäktige ska avgöra ärenden som är av principiell natur eller av särskild större 

vikt.”. Ägardirektiven är därför något som behövs och en slags förstärkning av 

bolagsordningen. 

 

Bertil Hammarstedt (VD Umeå kommunföretag AB) anser också att ägardirektiven är något 

som behövs, dock är frågan enligt honom om de ska vara detaljerade eller om de skall sättas i 

form av nyckeltal. 
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Även Brita Natanaelsson som är VD på Bostaden AB, håller med om att ägardirektiven är 

något som behövs. Hon ser ägardirektivet som ett slags ramverk för verksamheten. Dock ser 

hon det som viktigt att utformningen av direktiven sker i samförstånd och genom dialog. ”Så 

att man inte får ett mail på morgonen med ett nytt ägardirektiv som säger att du skall göra si 

och så”. Ägardirektiven skall inte vara så detaljerade beroende på att det tar alltid tid att styra 

om verksamheten efter ett nytt direktiv. Ägardirektiven har också en speciell roll när det 

gäller långsiktighet gällande planering och de finansiella delarna, till exempel att komma 

överrens om mål gällande soliditet i ett tre års perspektiv.  

 

Kristina Sundin Jonsson som är ekonomi och it ansvarig på Skelleftebostäder håller också 

med om att ägardirektiven behövs. Hon menar att ägardirektiven är ett viktigt styrinstrument 

som hjälper ägaren att kontrollera om företaget följer de riktlinjer som ägaren bestämt. Hon 

menar att om man äger ett bolag så är det klart att målsättningen är att kunna ha inflytande 

och framförallt då styra rapportering eller få den information man behöver för att kunna ta 

ställning till olika saker och ting och då är ägardirektiven ett bra hjälpmedel för att uppnå 

detta inflytande. 

 

 

Vem är det som skriver och tar initiativ till att skriva ett nytt ägardirektiv, samt hur 

resonerar man vid utformandet? 

 

I Umeå är det Umeå Kommunföretags styrelse som gör det, enligt Bertil Hammarstedt. Men 

när de utformar dem för de alltid en dialog med respektive bolag. I Umeå gäller 

ägardirektiven i fyra år, vilket innebär en del skillnader om de bara skulle gälla i ett år, detta 

innebär att en tre års prognos måste tas i beaktan. Framför allt måste kommunen ta hänsyn till 

större investeringar som påverkar nyckeltalen som till exempel soliditeten. Ett exempel på 

detta är att ett koncernbidrag har getts till Bostaden, även om bolaget går bra i övrigt. Som 

Hammarstedt beskriver det ”de har fått pengar när vi sålde ett bolag för att då i ett av deras 

områden gräva ner de här gröna kablarna och ansluta ett helt nytt fastighetsområde med 

bredband. Det är ju så vi reglerar det här.” Om styrelsen som är politiskt sammansatt har en 

uppfattning om hur de skall göra så meddelar de sin dotterbolagsstyrelse att vi nu avser att 

göra så här. Detta innebär att en dialog förs mellan dotterbolagets styrelse och moderbolagets 

styrelse. Det underlättar även för tjänstemännen.  

 

I Skellefteå är det kommunledningskontoret som hjälper kommunstyrelsen både att leda och 

samordna verksamheten i kommunen, enligt David Nyberg. ”Jag som kommunchef är ju 

också vd i koncernbolagets som äger de andra bolagen. Det är ju som sagt 

kommunledningskontoret som jobbar med dem”. Skellefteå kommun försöker årligen inför 

ordinarie bolagsstämma se över bolagsordningar och ägardirektiv. Det är i princip endast 

koncernbolaget som tar initiativ till att skriva ett nytt ägardirektiv. Kristina Sundin Jonsson 

beskriver processen på ett liknande sätt, ”först är det ju så att ägaren som då sitter på 

kommunledningskontoret som upprättar ett förslag för nya ägardirektiv som gäller alla 

kommunala bolag.” Därefter så beskriver hon att det förslaget läggs fram för 

kommunstyrelsen och därefter för kommunfullmäktige som beslutar om ärendet.  En liknande 

lösning har även Umeå enligt Bertil Hammarstedt. Där det är styrelsen i Umeå 

kommunföretag som har fått fullmäktiges direktiv att utfärda de nya 

styrdokumenten(ägardirektiven). ”I några kommuner är det här uppe i fullmäktige men i 

Umeå har man valt att låta moderbolagets styrelse, som är kommunstyrelsens arbetsutskott 

utfärda direktiven till dotterbolaget.” Kommunstyrelsen utfärdar dock i sin tur direktiven för 

Umeå kommunföretag.  
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Brita Natanaelsson känner att Bostaden har möjlighet att gå igenom ägardirektiven och ha en 

dialog om vad de tycker är rimligt. ”Jag känner att vi har möjlighet att om vi vill justera vissa 

bitar” med tanke på frågor om tillväxt och Bostadens syn på framtiden. Direktiven utformas 

alltså under dialog, dock är det inte alltid att Bostadens får som de vill. ”Men det är viktigt 

också att se det som en möjlighet det här med ägardirektiven, så att det blir en del av 

verksamheten.” Även Kristina Sundin Jonsson anser att Skelleftebostäder har en god 

möjlighet att uttala sig om förslaget. 

 

Även yttre omständigheter kan påverka utformningen av ett ägardirektiv, enligt David 

Nyberg. Till exempel gjordes en ändring i slutet av 2004, som handlade om 

krishanteringsförberedelser, detta beroende på en ny lag om kommunal krisberedskap. 

Skellefteå skrev därför in frågan om krisförberedelser i ägardirektiven för sina bolag.  

 

 

Vilka delar tycker du ett bra ägardirektiv ska innehålla?  

 

Enligt Bertil Hammarstedt är det viktigt att ägaren fastställer sin målsättning för respektive 

bolag. Dessutom skall den innehålla en del klara direktiv till exempel bostaden skall bygga 

600 nya lägenheter. Sen måste även ägardirektiven innehålla nyckeltal, till exempel att 

soliditeten skall uppgå till detta eller att avkastningen på eget kapital ska vara detta. 

 

I Skellefteå arbetar man med balanserad styrning eller balance scorecard enligt David Nyberg. 

En stor del av ägardirektiven är medtagna i styrkorten. I bolagens styrkort skall fullmäktiges 

ställningstagande, resurssamverkan, finansiella riktlinjer, informationskyldigheter samt 

personalfrågor framgå. Utöver detta ska det här med krishanteringsförberedelserna ingå. I 

Skebos ägardirektiv ingår även den sociala biten, det vill säga att ”bolaget skall främja 

bostadsförsörjningen inom kommunen och beakta de sociala hänsyn som är förknippade med 

socialförvaltningens krav på förmedling av lägenheter”. Det vill säga att bolagen skall ta 

social hänsyn och dessutom skall ägardirektiven svara på frågan om det finns någon mening 

med att kommunen äger det här bolaget. 

 

Enligt Brita Natanaelsson så består ett bra ägardirektiv av egentligen två delar. En del 

gällande exempelvis nyckeltal som styr verksamheten. Detta för att bland annat försäkra att 

bolaget inte säljer iväg eller startar en nyproduktion och lånar upp pengar om inte det är 

tanken. Den andra delen är att bidra till att kommunen realiserar sin vision, när det gäller 

tillväxt och när det gäller att skapa en attraktiv stad.  

 

Kristina Sundin Jonsson anser att ett bra ägardirektiv bör innehålla de förväntningar en ägare 

har på dotterbolaget eller sitt bolag. Det kan vara alltifrån riktlinjer för verksamheten, vad de 

förordar i form av resurssamverkan och vilka skyldigheter företaget har att rapportera upp till 

ägaren. Hon anser även att ägardirektivet kan innehålla riktlinjer för upphandling och andra 

generella delar som ska gälla för alla bolag och naturligtvis vilket mål verksamheten och 

ägaren har. Vidare anser Sundin Jonsson att det troligtvis är tjänstemännen som har störst 

påverkan på innehållet i ägardirektiven trots att det formellt sett är fullmäktige som beslutar 

om hur de skall se ut. 
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Vilken bevakning finns för att kontrollera uppföljningen av ägardirektivet? 

 

David Nyberg får en månatlig finansrapportering, för att fastställa att finanserna håller de 

ramar som är satta. Utöver detta har de en uppföljning varje kvartal eller tertialvis. I samband 

med detta görs också en uppföljning gällande mål och resultatstyrningen, även sjukfrånvaron 

gås igenom. Allt som ingår i styrkortet, det vill säga fem olika perspektiven; medborgare, 

medarbetare, ekonomi, tillväxt/utveckling, och arbetssättet/processer. 

 

I Umeå genomförs en tertial rapportering, enligt Bertil Hammarstedt. Dessutom ska de i i 

varje årsredovisning skriva hur de levt upp till ägardirektiven.  ”Jag får det tre gånger per år 

hur prognosen ser ut för varje dotter bolag.” Utöver att ta fram den tertiala rapporten så görs 

även ett månadsbokslut, där Bostaden går igenom att de följer delarna i ägardirektiven, t ex 

avkastningen, soliditeten och skuldsidan så att företaget går i den riktning som är tänkt enligt 

Brita Natanaelson. 

 

5.4 Corporate Governance 

Denna del av vår empiri baseras på följande frågor:   

Hur har ägardirektivet påverkat kontrollen eller styrningen av Bostaden/Skebo? 

 

På denna fråga svarar Bertil Hammarstedt att ägardirektivet inte har någon betydelse för 

styrningen av Bostaden. Han menar dock att det som står fastställt i ägardirektivet bör följas, 

annars måste ägaren vidta åtgärder, men att det alltid går att fuska. Han ser dock att i en 

politisk styrd organisation, där det sitter politiska representanter i styrelsen i kommunen och 

politiska representanter i styrelsen för det kommunala bolaget, att de vanligtvis följer vad 

kommunstyrelsens arbetsutskott fastställt och synen sammanstämmer med övriga 

förvaltningar. Det är också mycket viktigt att direktiven följs upp och om inte så är fallet att 

åtgärder vidtas. Brita Natanaelson anser dock att ägardirektiven har betydelse för kontrollen 

eftersom de bland annat vid möten varje kvartal går igenom och ser hur företaget ligger till 

utifrån de befintliga ägardirektiven. ”Alltså med avkastningen, soliditeten och skuld sidan så 

att vi någonstans går i den riktningen som tanken är.”  

 

David Nyberg svarar att ägardirektivet definitivt påverkar styrningen av bolagen. ”Det ger en 

möjlighet att utveckla ändamålsparagrafen i bolagsordningen”. Kristina Sundin Jonsson 

menar att alla är medvetna om ägardirektiven men hon tycker inte att det är så hårt styrt utan 

att de har ganska stor handlingsfrihet. ”… jag tycker att de är bra de ägardirektiv som vi har, 

de är lagom löst hållna och löst hållna i positiv bemärkelse då.” Vidare menar hon att 

ägardirektivet styr vilken verksamhet de ska bedriva. 

 

 

Varför har ni ägardirektiv, finns det andra mer effektivare styrmedel? 

 

Anledningen till att Umeå kommun har ägardirektiv tror Brita Natanaelson har sin grund i att 

moderbolaget avser att styra dottern i en viss riktning utifrån kommunens utveckling. ”Det 

finns väl en långsiktig planering i grunden om vi ser det här, mellan mamma och dotter att 

jobba mot samma håll. Det tror jag är en viktig del.” Även Kristina Sundin menar att 

ägardirektiven är utformade för att ägaren skall få större kontroll över dotterbolagen. Hon 

anser att det är extra viktigt för kommunägda bolag där styrelsen består av politiker att ha en 
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typ av ägardirektiv. ”… det är ett bra sätt för dem att få insyn i frågor som är väldigt viktiga 

för allmänheten, eftersom vi blir synade på ett helt annat sätt än ett vanligt aktiebolag.” 

 

Bertil Hammarstedt anser att styrningen består av ägardirektiven i kombination med möten 

som genomförs mellan honom och de kommunägda bolagens verkställande direktörer. Han 

menar att det inte finns styrmedel som är effektivare än ägardirektiven. Vidare anser 

Hammarstedt att det inte går att skriva fast hur en verksamhet skall drivas utan det måste 

förnyas dagligen. Även Natanaelson håller med om att det kan behövas kompletteringar i 

ägardirektiven om det sker någon förändring på marknaden exempelvis, men att 

ägardirektiven som sådant är ett effektivt styrmedel. 

 

Kristina Sundin Jonsson menar att till exempel bolagsordningen är ju någonting som skall 

finnas som komplement. Hon tror att alla de här olika delarna behövs. Men sedan finns det 

andra styrmedel som exempelvis att upprätta en budget, en långsiktig strategisk planering men 

hon menar att det är sådana delar som skall gå i linje med varandra, ”det gäller väl att få ihop 

alla de här styrmedlen på ett sätt så att man följer den här röda tråden”.  Hon menar vidare 

att ägardirektiven och bolagsordningen är den yttre ramen, sedan är styrkorten som styr hur 

detaljerna inom ramen skall fungera. 

 

 

Vilken roll spelar ägardirektivet i den dagliga verksamheten hos bostadsföretaget? 

 

På frågan om vilken roll ägardirektivet spelar i den dagliga verksamheten svarar Sundin 

Jonsson att de följer det som står, som exempel nämner hon att ”vår uppgift är ju att 

tillhandahålla lägenheter och vi har ett samarbete med socialförvaltningen och i och med det 

så följer vi ägardirektiven”. 

 

Brita Natanaelson menar att ägardirektivet inte spelar någon större roll i den dagliga 

verksamheten, hon anser att ”det viktiga är att jag driver frågorna tillsammans med 

ledningsgruppen, men också utifrån samspelet med styrelsen och på så sätt att det här hänger 

ihop”. 

 

 

Vilken roll har ägardirektivet för de olika intressentgrupperna? 

 

Kristina Sundin Jonsson menar att det är svårt att urskilja vilken roll ägardirektiven spelar för 

medborgarna. Men för kommunstyrelsen är det ett instrument för hur man skall leda och styra 

verksamheten. Hon jämför ägardirektivet med ett arbetsredskap som alla intressenter är 

bekanta med. 

 

 

Behövs olika ägardirektiv för olika typer av bolag? 

 

På denna fråga svarar Sundin Jonsson generellt nej men hon menar dock att exempelvis olika 

verksamheter kan behöva olika styrning från ägarnas sida. Även Hammarstedt håller med 

Sundin Jonsson om att olika verksamheter behöver olika direktiv men han menar också att 

olika typer av bolag även kan behöva skilda ägardirektiv. 

 

Både David Nyberg och Brita Natanaelson anser också att det behövs olika ägardirektiv för 

olika typer av bolag. Nyberg utvecklar och nämner att formella saker så som att lämna bokslut 



 

 41 

i tid och liknande är det samma oavsett bolag men att bostadsföretagen exempelvis måste ta 

sociala hänsynstaganden när de förmedlar lägenheter vilket är speciellt för den typen av 

företag. Natanaelson hänvisar däremot till att bostadsföretagen har en långsiktig verksamhet 

som inte alla företag har och att det därför kan behövas olika ägardirektiv. 

 

 

Ser du skillnader i behovet av ägarstyrning mellan privata och kommunala bolag? 

 

Kristina Sundin Jonsson ser ingen skillnad i behovet av ägarstyrning mellan privata och 

kommunala bolag, ”… i princip handlar det ju om att en ägare skall kunna ha inflytande och 

det är ju ingen skillnad mellan privata bolag och kommunala”. 

 

 

Har ni fört diskussioner kring de nya ”principerna för styrning av kommun och 

landstingsägda bolag” och vilket intryck har ni tagit av dessa?  

 

 

Bertil Hammarstedt nämner att de har följt mycket av den men att den tyvärr misslyckades 

eftersom det enbart är en tjänstemanna produkt, ”styrelsen i Sveriges kommuner och landsting 

tog ju inte ställning till den för att där var det för mycket oenighet politiskt”. Även David 

Nyberg berättar att de i Skellefteå kommun också har diskuterat principerna och utvecklat en 

egen Förtagspolicy som i stora delar överensstämmer med de principer som togs fram. Han 

anser att principerna kunde ha varit tydligare och att de gärna vill ha ett regelverk för god sed 

för ägarstyrningen. Som det är nu är det ”ett dokument som man kan följa lite som man vill”.  

 

 

Kommer dessa ”nya principer” påverka ägardirektivet? 

 

Enligt Hammarstedt resulterade dessa principer inte i ett ägardirektiv eftersom det bara 

utgjorde en tjänstemannaprodukt. Dock har Umeå kommun tagit intryck av innehållet och 

bland annat har de tagit bort suppleanterna i styrelsen i moderbolaget och dotterbolagens 

styrelse och de har tagit bort ersättningarna för lekmanna revisorer. Hammarstedt anser att 

SKL borde ha beslutat om att dessa principer stod för hur de ansåg att företagen borde styras 

eftersom de då hade varit lättare att genomföra. 

 

Även David Nyberg berättar att principerna inte har påverkat ägardirektiven. Men att de har 

utvecklat Företagspolicyn som följd av de nya principerna. 

 

 

I likhet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” som utvecklats för de noterade bolagen, 

tror ni det skulle vara bra att utveckla en liknande obligatoriskt regelverk för 

kommunbolagen? 

 

Bertil Hammarstedt tycker att det självklart borde finnas en kommunal motsvarighet till 

Svensk kod för bolagsstyrning eftersom det skulle underlätta. Även Nyberg anser att det 

borde finnas ett obligatoriskt regelverk eftersom det skulle höja anseendet. Vidare anser han 

att de nya principerna som kom ut skulle kallas ”god sed för styrning av kommunala bolag 

och sen skulle de gälla punk slut”.  
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Sundin Jonsson nämner att det finns en ”Företagspolicy” som bygger på Principer för styrning 

av kommun- och landstingsägda bolag och att Skellefteå kommun har antagit denna policy 

som är en utveckling av ägardirektiven. Hon beskriver den som mer utförlig och inriktad på 

att kommunen skall få mer inflytande. Hon vet dock inte om det skulle behövas ett 

obligatoriskt regelverk för kommunala bolag. 

 

 

Hur styr kommunen den lokala bostadspolitiken, vilken roll har ägardirektivet i detta? 

 

Kristina Sundin Jonsson beskriver att i ägardirektiven står skrivet att de skall främja 

bostadsförsörjningen inom kommunen och beakta de sociala hänsyn som är förknippade med 

socialförvaltningens krav på förmedling av lägenheter. Hon menar att det är det som styr 

bostadspolitiken, hon menar att om det exempelvis blir stor brist på bostäder så skulle 

kommunen kunna besluta att Skebo skulle börja bygga fler bostäder. Dock anser hon att de 

inte haft någon direkt styrning hittills. 

 

David Nyberg beskriver att det i ägardirektivet står att bolaget skall följa de mål och den 

resultatstyrning kommunen beslutat, ”och i mål och resultatstyrningen kan ju en kommun till 

exempel sätta upp så höga ekonomiska krav på bolaget så att man kan ha råd att bygga eller 

man kan tvärtom göra det möjligt för bolaget på något sätt att bidra till bostadsbyggande”. 

På så vis har ägardirektivet och dialogen en viktig roll och funktion men han menar också att 

det är ytterst viktigt att bolagets styrelse tar sitt ansvar så att inte någon utifrån beslutar om 

affärerna. 

 

 

5.5 Principal-agentteorin och stewardshipteorin 

Denna del av vår empiri baseras på följande frågor:   

Tror du ägardirektivet kan spela en roll i hanteringen av risk, dvs. skillnaden i 

riskbenägenhet mellan bolaget och kommunen? 

David Nyberg menar att ägardirektiven har haft en viss betydelse i hanteringen av risk och att 

de använt ägardirektiven som styrmedel. Som exempel tar han upp att de i Skellefteå har 

fastställt i ägardirektiven att inget kommunalt bolag får låna pengar och att de har stränga 

regler om att bolagen inte får placera i värdepapper för att risken för förlust är stor. Alla 

pengar som företagen genererar skall till kommunbanken och om något företag har pengar 

över så kan dessa lånas ut till något bolag inom ”familjen”. Även Brita Natanaelson anser att 

ägardirektiven spelar en roll för riskbenägenheten, hon menar att ägardirektiven är ett bra 

hjälpmedel då man som VD kan hålla sig inom ramen för vad direktivet säger. Natanaelson 

resonerar vidare att om inget ägardirektiv fanns så kunde man som VD exempelvis ”göra ett 

klipp” och sälja ut halva lägenhetsbeståndet, men detta är inte möjligt i dagens läge och 

Natanaelson pekar på vikten av ett bra samspel mellan kommunen och dotterbolaget. Det är 

av vikt att dotterbolaget vet svaret på frågan: ”vad vill kommunen med oss och vilken roll ska 

vi spela?”. Hon tror att ägardirektiven ger svar på denna fråga och på så sätt regleras även 

riskbiten.  

Bertil Hammarstedt anser däremot att ägardirektiven inte har någon större betydelse för 

riskbenägenheten, istället använder sig Umeå kommun av en finanspolicy som fullmäktige 
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beslutar om. Det är i denna finanspolicy som riskbenägenheten justeras, där regleras 

exempelvis att de kommunala bolagen i Umeå inte heller får låna pengar utan all finansiering 

skall ske genom den interna banken.  

 

Kan ägardirektivet spela en roll angående investeringshorisonter dvs. skillnaden i 

långsiktighet/kortsiktighet mellan bolaget och kommunen? 

På frågan om ägardirektiven kan spela en roll i skillnader i långsiktighet och kortsiktighet 

mellan bolagen och kommunerna menar Nyberg att de i Skellefteå inte har haft sådana 

problem. Detta eftersom deras verksamheter är av långsiktig karaktär, då det rör sig om 

kommunal verksamhet så får företagen inte ägna sig åt spekulationer. Vidare menar Nyberg 

att om det skulle finnas olika uppfattningar hos bolagen och kommunen angående 

investeringshorisonter så är det troligt att det skulle resultera i nya ägardirektiv. Hammarstedt 

anser att ägardirektiven inte har någon roll i investeringshorisonterna utan det är varje 

styrelses uppgift att besluta om vilka investeringar som skall göras och därefter är det 

kommunen som beslutar om budgetarna skall godkännas eller inte. Vidare menar 

Hammarstedt att ”ägardirektivet är ett papper där vissa saker står men det har ju inget med 

investeringar att göra eller inget med den dagliga verksamheten att göra”. 

Natanaelson däremot tror att ägardirektiven kan ha en viss betydelse, som exempel nämner 

hon att kommunen har gjort en bedömning om hur många nya lägenheter som måste 

produceras fram till år 2050 och om det skulle vara så att det krävs ett stort antal 

nyproducerade lägenheter ett visst år så kan kommunen inte kräva att bolaget skall bygga 

dubbelt så mycket men samtidigt hålla samma nivå på nyckeltalen som tidigare. Därför menar 

hon att ägardirektiven kan spela en roll för investeringshorisonterna då de kan behöva justeras 

och att det då är viktigt att kommunikationen mellan kommunen och företagen fungerar väl. 

 

Hur utvärderar ni ett bolags resultat, har ägardirektivet någon roll i detta? 

När ett bolags resultat utvärderas så har ägardirektiven en viss roll menar både Nyberg och 

Hammarstedt. Det är främst nyckeltalen som styrs genom ägardirektiven och så är det ju 

kommunen som fastställer budgetarna för företagen, så inom den biten har kommunen full 

koll menar Hammarstedt. Däremot menar Hammarstedt att ett ägardirektiv aldrig går att 

fastställa helt utan att det krävs ständiga ändringar, skulle ett bolag inte uppnå vissa nyckeltal 

så vidtas inga särskilda åtgärder utan det ses utifrån ett helhetsperspektiv. Nyberg fokuserar 

mer på att kommunen årligen utvärderar VD och styrelse och då inte bara utifrån hur 

ekonomin ser ut utan frågor som ”hur har de skött det, vilka mål har de nått, hur har de nått 

målen” är viktiga. Bedömningen görs sedan utifrån de mål som finns ibland annat 

ägardirektiven. Vidare menar Nyberg att ägardirektiven också har betydelse när kommunen 

utvärderar om bolaget har uppnått de kommunala ändamålen som finns. 

Natanaelson menar att ägardirektiven inte har någon större betydelse vid utvärderingen av 

bolagets resultat utan hon beskriver det mer som en checklista. 
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Innefattar framtagandet av ägardirektivet några kostnader? 

Ingen av respondenterna anser att framtagandet av ägardirektivet innebär några särskilda 

kostnader. Natanaelson nämner att det kanske förekommer något extra styrelsemöte eller 

liknande och Nyberg menar att det kostar att äga saker men att dessa kostnader inte går att 

särskilja från andra.  

 

Hur vanligt är det att bolagets ledning och styrelse har skilda åsikter? 

På frågan om det är vanligt att styrelse och bolagets ledning har skilda åsikter svarar David 

Nyberg att det är viktigt att både styrelsen och ledningen står för sina åsikter. Även Brita 

Natanaelson anser att det är viktigt att VD och styrelse för en dialog för att komma fram till 

gemensamma beslut. Natanaelson ser inte heller skilda åsikter som något problem då hon 

menar att alla aktörerna jobbar för bolaget och kommunens bästa.  

Nyberg menar vidare att det är viktigt att ägaren inte lägger sig i operativa och strategiska 

frågor i bolaget, ägarens krav finns istället fastställda i styrkortet, ägardirektivet och 

bolagsordningen för att det annars lätt blir en blandning av de olika aktörernas roller. Nyberg 

menar också att det är av yttersta vikt att det finns en klar ansvarsfördelning, men det finns 

ändå en möjlighet för kommunen att föreslå förändringar även i den operativa verksamheten.  

 

Tror du att man genom ägardirektiv kan påverka motivationen hos bolagen, 

positivt/negativt? 

Både Nyberg och Natanaelson menar att motivationen hos bolagen kan påverkas positivt av 

ägardirektiven. Nyberg utvecklar genom att beskriva att han har upplevt det som att de bolag 

som saknar motivation är de som upplever att de inte har någon ägare och han anser att det 

krävs starka ägare som är synliga i bolagen för att motivationen skall höjas. Vidare menar han 

att detta ges uttryck genom en bra bolagsordning och ett bra ägardirektiv som stimulerar och 

utmanar bolagen. Natanaelson menar emellertid att ägardirektiven kan vara ett sätt att 

ytterligare ”höja ribban i olika frågor", som exempel visar hon på att om VD:n i ett bolag får 

i uppgift att leverera ett bättre nyckeltal så måste alla medarbetare arbeta med det som mål 

vilket kan öka motivationen. Men hon ser det ”mer som en målsättning, det är inte säkert att 

det skapar mera engagemang om man höjer eller ökar trycket eller kraven på nyckeltalen”. 

Hammarstedt har inte samma åsikt som de övriga, han anser inte att motivationen påverkas av 

ägardirektiven. ”… jag tror ni blåser upp ägardirektiven att vara någonting som de verkligen 

inte är, ägardirektiven är ett mycket strikt formulerat papper. Det har inget med detta att 

göra.” 
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6 ANALYS 
 

Syftet med vår analys är att på ett enkelt sätt beskriva resultatet av vår studie för att på så sätt 

öka förståelsen för det problem vi undersökt. Vi har valt att genomföra det genom att koppla 

samman vår teoretiska referensram med de resultat vår empiriska undersökning visat på och 

därefter ge våra egna synpunkter på det som framkommit. I analysen utgår vi från de tre 

huvudområden vi baserat vår undersökning på. Vår problemformulering och vårt syfte med 

studien har legat till grund för analysen. 

 

6.1 Ägardirektiv 
 

Att ägardirektiv i grunden är ett skriftligt styrdokument som hjälper kommunen styra de 

kommunala bostadsföretagen är något som samtliga av våra utfrågade framhåller som något 

positivt, även om innehållet i direktiven i bland kan variera.  

 

Speciellt i hänseende till den skillnad som föreligger mellan privata och kommunala bolag, 

där de kommunala bolagen har ett samhällsansvar. Här behövs ägardirektiven för att 

kommunen skall kunna säkerställa och kontrollera det kommunala bolagets verksamhet, som 

bland annat David Nyberg framhäver.   

 

Även bostadsföretagen delar kommunens syn på ägardirektiven. Både Sundin Jonsson och 

Natanaelson anser att ägardirektiven är ett styrinstrument som behövs speciellt för att det 

underlättar den långsiktiga planeringen och för att specificera informationsutbytet med 

kommunen som ägare. Förutsatt att utformningen av direktiven hela tiden sker genom dialog 

med respektive bolag, vilket vi ser som en förutsättning för att ägardirektiv ska fungera på ett 

effektivt sätt. Ägardirektiven kan vara en bra bas och styrmedel i det långsiktiga ägandet och 

driften av ett fastighetsbolag. Ska ägardirektiven fungera i praktiken krävs dock att både 

dotterföretag och ägare känner sig delaktiga i processen att utforma dessa ägardirektiv. I annat 

fall ser vi risk att ägardirektiven förlorar sitt syfte. Eftersom bostadsföretagen jobbar väldigt 

långsiktigt är det viktigt att veta vilka krav som är ställda på dem framöver, men att det även 

skall finnas rum att göra diverse justeringar vid behov, till exempel vid speciella investeringar 

eller liknande. 

 

 I båda kommunerna i vår studie har det varit respektive kommunstyrelse som har beslutat 

rörande ändringar i ägardirektiven, efter bearbetade förslag från kommunledningskontoren 

och tjänstemännen. Detta anser vi säkerställer det demokratiska styrandet i bolagen, då 

kommunstyrelsen har en politisk vald sammansättning. Dock går det inte att undvika att 

tjänstemännen har en central roll när de formar direktiven. Detta betyder att det är mycket 

viktigt att de folkvalda politikerna i styrelsen är inlästa i respektive bolag, så att de kan ta 

ställning och analysera förslaget till nya ägardirektiv. 

 

Ägardirektiven bör innehålla en klar och tydlig mening varför kommunen äger detta bolag 

och vilken målsättning och förväntan kommunen har med bolaget. Detta ska sedan 

kombineras med någon typ av nyckeltal, exempelvis soliditet. Denna kombination anser vi 

vara en utmärkt grund till ett ägardirektiv. Genom att upplysa om kommunens visioner direkt 

via ägardirektiven tror vi det kommer att underlätta för företagen att faktiskt uppnå dessa mål. 

Samtidigt som det är viktigt att ha nyckeltal som vägledning, för att minska riskerna, till 

exempel genom att minska möjligheterna till belåning etc. 
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 Uppföljningen av om bolagen verkligen följer direktiven kan se ut på många sett, dock ser vi 

att en kontinuerlig uppföljning är att föredra. Exempelvis kan detta göras varje tertial så som 

Umeå och Skellefteå gjort. Det ser vi som nödvändigt för att undvika överraskningar och i tid 

kunna göra justeringar om avsteg från direktiven påträffats. 

 

6.1.1 Ägardirektiven och dess fem perspektiv 

 

Enligt studien av Hoff och Holmlund så uppfyller Umeå och Skellefteås ägardirektiv lika 

många av de fem perspektiv av ägardirektiv som togs fram av Sturesson. Både kommunernas 

ägardirektiv innehåller tre av fem perspektiv. De perspektiven som saknas för båda är enligt 

denna studie perspektiven demokrati och kund/marknad.
126

  

 

Efter genomförda intervjuer visar det sig att även om dessa perspektiv inte omnämns direkt i 

ägardirektiven är de faktorer som kommunerna som ägare tänker på och som beaktas vid 

kontrollen av bolagen.  Ett bra exempel på detta är Skellefteå kommun som jobbar utefter 

styrkort eller balance scorecard. Detta styrkort överensstämmer till mycket stor del med 

ägardirektivens fem perspektiv. Där kommunen sätter mål inom områden som 

medborgare/kund, medarbetare, arbetssätt/processer, utveckling/tillväxt och ekonomi. Att 

jämföras med de fem ägardirektiv/perspektiven som var enligt Sturesson demokrati, 

samordning/process, verksamhet/utveckling, kund/marknad och ekonomiska/finansiella
127

.  

Dessa är alltså snarlika uppdelningar och innehåll, vilket vi anser vara en intressant 

iakttagelse då det betyder att ägardirektiven oftast kompletteras med andra styrmedel, dock är 

alltid ägardirektiven basen och det som ligger som grund till utformandet av övriga styrmedel. 

Vi tror just en kombination av olika styrmedel är att föredra, där ägardirektiven ligger som en 

bas, men kan kompletteras vid behov av andra medel om så krävs till exempel med balance 

scorecard. 

 

 

6.2 Corporate Governance - Ägarstyrning 
 

6.2.1 Ägardirektiven – Ett sätt att kontrollera att företaget drivs på ett 
korrekt sätt 

 

I en studie av Ryan och Ng beskriver de att allt fler hävdar att begreppet corporate governance 

handlar om att hitta sätt som försäkrar att beslut tas på ett effektivt sätt ur bolagsstyrningens 

synvinkel istället för ledningens synvinkel. Skillnaden mellan dessa synsätt är att ledningens 

primära mål är att effektivisera den dagliga driften i företaget medan styrningen handlar om 

att företaget drivs på ett korrekt sätt.128 Vår studie visar att ägardirektiven bygger på detta 

synsätt då våra respondenter anser att ägardirektiven har ingen eller mycket liten påverkan på 

den dagliga verksamheten. Dock anser de att ägardirektiven har en indirekt påverkan, Sundin 

Jonsson utvecklar genom att nämna att genom att de tillhandahåller lägenheter dagligen och 
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har ett samarbete med socialförvaltningen så följs ägardirektiven. De kommunala 

ägardirektiven är en form av ägarstyrning som enligt våra respondenter har till uppgift att 

försäkra att ägarna får en större kontroll över dotterbolagen. Detta anser vi tyder på att 

ägardirektiven är utformade för att ägarna på ett effektivt sätt skall kunna kontrollera hur 

företaget i fråga drivs och om det sker på ett korrekt sätt. 

 

I de kommuner vi undersökt i vår studie så tyder resultatet på att både representanter från 

ägarna och de från företagets ledning anser att ägardirektiven är ett effektivt styrmedel. Både 

Hammarstedt och Natanaelson menar att det inte finns något styrmedel som är effektivare 

dock finns det många komplimenterande styrmedel såsom bolagsordningen och olika styrkort. 

Sundin Jonsson utvecklar med att nämna att ägardirektivet är den yttre ramen för hur bolaget 

skall skötas. Enligt Carlsson innebär ägarstyrning det samband som finns mellan hur ägarna 

utövar samt organiserar sitt ägarskap och hur ansvar utkrävs.
129

 Detta i kombination med vår 

studie och de fakta som Ryan och Ng beskriver angående att effektiv ägarstyrning bygger på 

att beslut beträffande ägarstyrningen tas utifrån vad som är mest lämpat med hänsyn till att 

företaget skall drivs på ett oklanderligt sätt
130

, anser vi innebära att ägardirektiven försäkrar 

att de kommunala bolagen drivs utifrån vad ägarna anser vara ett felfritt sätt. Ägardirektiven 

fungerar således bra som en ”yttre ram” för hur bolagen skall skötas.  

 

Enligt Clatworthy innebär en bra ägarstyrning klara definitioner av ansvarsförhållanden och 

en god förståelse för sambanden mellan bolagets intressenter och de ledare som fått 

förtroendet att styra bolaget131. Sundin Jonsson menar att det är svårt att urskilja vilken roll 

ägardirektiven spelar för medborgarna. Men för kommunstyrelsen är det ett instrument för hur 

man skall leda och styra verksamheten. Hon jämför ägardirektivet med ett arbetsredskap som 

alla intressenter är bekanta med. Tricker menar att ägarstyrningen till stor del har sin grund i 

styrelsens processer och strukturer samt styrelsens relation med aktieägare, revisorer, ledare 

och andra intressenter. Det innebär att styrelsen har en nyckelroll i hur bolagsstyrningen är 

utformad.
 132

 Den uppfattning vi erhållit utifrån vår studie är att ägardirektiven är ett styrmedel 

som främst kommunstyrelsen använder som ett instrument för att kontrollera verksamheten 

och de är ett hjälpmedel där styrelsens relationer mellan aktieägare, revisorer, ledare och 

andra intressenter klargörs såsom Tricker beskriver som grunden för ägarstyrning. Används 

alltså som ett instrument för att utöva den uppsikts plikt som kommunstyrelsen har över 

bolagen enligt kommunallagen. Vi anser även att ägardirektiven i de kommuner vi undersökt 

uppfyller Clatworthys krav på vad en bra ägarstyrning bör innehålla i form av 

ansvarsförhållanden och förståelse, då dessa ansvarsförhållanden klargörs i ägardirektivet 

samt att förståelsen mellan intressenter och bolagets ledning förklaras bland annat i form av 

de sociala ansvarstaganden som de kommunala fastighetsbolagen har inskrivna i sina 

ägardirektiv. 
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6.2.2 Ägardirektiven påverkar kontrollen över de kommunala bolagen 
 

Enligt våra respondenter har kontrollen över de kommunala bolagen påverkats på olika sätt. 

Brita Natanaelson menar att ägardirektiven har betydelse för den interna kontrollen då de 

bland annat vid möten varje kvartal går igenom hur företaget ligger till gentemot 

ägardirektiven. Dessa möten kan liknas vid de kontrollaktiviteter i COSO-modellen som 

försäkrar att ledningens direktiv efterföljs.
133

 Bertil Hammarstedt anser inte att ägardirektiven 

har påverkat kontrollen men nämner också att ägardirektiven är till för att följas och följs inte 

ägardirektiven måste ägarna vidta åtgärder. Även det tyder på att den interna kontroll som 

bygger på ägardirektiven till viss del är effektiv, dels finns de kontrollaktiviteter som COSO-

modellen bygger på dels finns även en typ av övervakning att ägardirektiven följs, som även 

det är en av byggstenarna i COSO-modellen.
134

 Enligt vår mening har ägardirektiven en 

inverkan på den interna kontrollen då det regelbundet genomförs möten för att kontrollera att 

direktiven följs. Detta fastställer att den interna kontrollen i de kommunala bolagen ökar då 

ägardirektiven är en form av styrmedel för intern kontroll, givet att bolagen följer 

ägardirektiven. 

 

6.2.3 Ingen skillnad i behov av ägarstyrning mellan privata och 
kommunala bolag 

 

Som vi tidigare nämnt är forskningen inom den kommunala ägarstyrningen fortfarande 

relativt begränsad men som Mark A Clatworthy beskriver i en artikel har det dock blivit allt 

vanligare att kommunägda bolag använder sig av organisations och bolagsstyrnings varianter 

som tidigare enbart varit förknippade med privata bolag.
 135

  I vår studie visar det sig att 

Skellefteå kommun använder sig av bland annat balanserade styrkort som en viktig del i 

ägarstyrningen, vilket vi menar kan tyda på att det även i Sverige används ägarstyrnings 

varianter förknippade med privata bolag. 

 

Enligt Clatworthy är anledningen till att många kommunala bolag använder sig utav privata 

bolags ägarstyrningsvarianter att många anser att en marknadsbaserad styrning ger ett mer 

rationellt och effektivt resultat i jämförelse med andra typer av bolagsstyrning.
136

 Våra 

respondenter är även de överens om att det inte behövs olika typer av ägarstyrning inom 

kommunala och privata företag. Som Sundin Jonsson beskriver det så handlar ägarstyrning 

om att ägaren skall kunna ha kontroll över sitt bolag och i det finns det ingen skillnad mellan 

kommunala och privata bolag. Detta menar vi visar på att det inte är någon egentlig skillnad 

mellan behovet av ägarstyrning i kommunala och privata bolag och att styrmedel som 

utvecklats för privata företag troligtvis går bra att implementera även i kommunala bolag för 

att höja anseendet på deras interna kontroll. Detta innebär att hänsyn inte skulle behöva tas till 

de kommunala bolagens speciella egenskaper vid utvecklingen av ägarstyrning inom dessa, 

tvärtemot vad många forskare så som exempelvis Lind beskriver
137

. Däremot anser 

Hammarstedt, Nyberg och Natanaelson att det kan behövas olika ägardirektiv till olika 

verksamheter liksom det behövs olika ägarstyrning av privata bolag med olika funktioner.  
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6.2.4 De ”nya” principerna har påverkat styrningen av de kommunala 
bolagen, men ej ägardirektiven 

 

Under 2006 utvecklades ”principerna för styrning av kommun och landstingsägda bolag”. Det 

är dock frivilligt för kommunerna att använda dessa principer. Principerna har sin grund i 

”svensk kod för bolagsstyrning” och syftet var att principerna skulle fungera som stöd till 

kommunernas arbete med ägarstyrning.
138

 Enligt Bertil Hammarstedt har dessa principer inte 

resulterat i nya ägardirektiv eftersom det endast utgjorde en tjänstemanna produkt. Dock 

beskriver Hammarstedt att de i Umeå har tagit intryck av principerna och bland annat tagit 

bort suppleanterna i styrelsen i moderbolaget och dotterbolagens styrelse. Nyberg nämner att 

de i Skellefteå har utvecklat en Företagspolicy som i stort bygger på ”principerna för styrning 

av kommun och landstingsägda bolag” men att ägardirektiven inte har påverkats. Vår studie 

tyder på att ”principerna för styrning av kommun och landstingsägda bolag” har påverkat 

styrningen av de kommunala bolagen men inte ägardirektiven. Det visar dock att SKL:s mål 

att principerna skulle vara ett stöd för arbetet med ägarstyrning har uppfyllts till viss del. 

 

6.2.5 Ägarna vill ha ett obligatoriskt regelverk 

 

Vår studie visar på att det finns ett visst missnöje med ”principerna för styrning av kommun 

och landstingsägda bolag” och att våra respondenter gärna vill se ett obligatoriskt regelverk 

för de kommunala bolagen. Bertil Hammarstedt tycker att det självklart borde finnas en 

kommunal motsvarighet till Svensk kod för bolagsstyrning eftersom det skulle underlätta 

arbetet, även Nyberg anser att det borde finnas ett obligatoriskt regelverk eftersom det skulle 

höja anseendet för ägarstyrningen inom den kommunala sektorn. De är båda relativt nöjda 

med innehållet i ”principerna för styrning av kommun och landstingsägda bolag” men nämner 

att det bara är en tjänstemannaprodukt och att det hade varit lättare att genomföra förändringar 

om SKL hade tagit ställning till principerna. Detta menar vi kan vara en indikation på att det 

kan behövas ett regelverk liknande Svensk kod för bolagsstyrning även för de kommunala 

bolagen för att förbättra ryktet för ägarstyrning inom den kommunala sektorn. 

 

 

6.3 Principal-agentteorin och Stewardshipteorin 
 

6.3.1 Intern kontroll bygger på samarbete och förståelse 

 

Enligt Turner och Müller är det av stor vikt att principalens (som vi ser det i denna uppsats, 

kommunens) intresse sammanfaller med agentens (företagsledningens) intresse
139

. Om dessa 

båda parters intressen skiljer sig åt finns det risk för att det så kallade agentdilemmat uppstår, 

vilket innebär att principalen misstänker att agenten handlar i eget intresse istället för i 

principalens
140

. Enligt både Nyberg och Natanaelson så är det viktigt att både kommunen och 

företagsledningen fritt kan uttrycka sina åsikter. På så sätt kan en dialog föras mellan båda 
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parter och ett gemensamt beslut kan sedan fattas. Detta menar vi tyder på att kommunerna 

genom att diskutera med företagsledning och sedan fatta ett ömsesidigt beslut minimerar 

risken för att företagsledningen ska agera enbart i eget intresse eftersom de får känna sig 

delaktiga. 

 

Bergström och Samuelsson menar att en av orsakerna till att agentdilemmat uppstår är att 

agenten använder sin arbetssituation för att uppnå personliga mål
141

. Enligt Sundin Jonsson är 

det inte särskilt vanligt att exempelvis VD och kommunens styrelse har skilda åsikter. Skulle 

det vara så i väsentliga frågor så som de som behandlas i ägardirektiven, så skulle troligtvis 

VD:n avsättas. Jensen och Meckling tar upp belöning och övervakning som en viktig del i 

principalens arbete att försäkra sig om att agenten agerar i dennes intresse
142

. Vi anser att 

detta visar på att kommunen har skapat incitament för att VD ska arbeta i samma riktning som 

kommunen vill att denne ska göra och att det finns liten risk för att VD:n enbart arbetar för att 

maximera sin egen vinning.  

 

 

6.3.2 Ägardirektiven säkerställer att företagsledning och kommun 
arbetar mot samma mål 

 

En annan orsak som Bergström och Samuelsson diskuterar som upphov till agentdilemmat är 

att agenten har en annan attityd till risk än principalen
143

. Tre av respondenterna menar att 

ägardirektiven är ett sätt att säkerställa att ägare och företagsledning har samma attityd till 

risk. Natanatelson utvecklar genom att visa på att om inte ägardirektiven fanns så skulle 

möjligheten finnas för företagsledningen att exempelvis sälja ut en stor andel av kommunens 

lägenhetsbestånd för att tjäna snabba pengar, men att detta är sådant som ägardirektiven 

reglerar och på så sätt kontrollerar kommunen att företagsledningen inte utsätter bolaget för 

risker som inte är förenliga med kommunens verksamhet. Hammarstedt är däremot av en 

annan åsikt han anser inte att ägardirektiven har någon betydelse för riskbenägenheten utan att 

det är andra styrmedel som påverkar den. Vi anser dock att detta tyder på att ägardirektiven är 

ett relativt säkert sätt för kommunen att garantera att företagsledningen inte tar risker på eget 

bevåg, eftersom företagsledningen är skyldiga att följa ägardirektiven så finns det incitament 

för att riskbenägenheten regleras. Det kan dock finnas andra interna styrmedel som reglerar 

riskbenägenheten på en mer detaljerad nivå.  

 

En ytterligare orsak till att agentdilemmat uppstår är att agenten har en annan 

placeringshorisont än principalen.
144

 Nyberg menar att det inte finns sådana problem i deras 

verksamhet eftersom den är av långsiktig karaktär och företagen får inte ägna sig åt 

spekulationer. Även Hammarstedt anser att så är fallet han menar också att det är styrelsens 

uppgift att besluta om vilka investeringar som bör göras. Men både Sundin Jonsson och 

Natanaelson anser att det kan finnas skillnader mellan var kommunen och företagsledningen 

anser vara de mest fördelaktiga investeringarna. Sundin Jonsson nämner att kommunen styrs 

av mer långsiktiga politiska mål medan företaget kanske tittar mer kortsiktigt på exempelvis 

vad det kostar att bygga och hur finansieringen skall ske. 
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Det är intressant att se att de respondenter som representerar kommunen anser att det inte 

finns något problem med olika investeringshorisonter medan representanterna för 

bolagsledningarna anser det. Vilket vi menar kan bero på att kommunens representanter inte 

har samma inblick i företagets affärer. Dock skiljer sig åsikterna åt huruvida ägardirektiven 

har någon betydelse för investeringshorisonterna. Nyberg menar att om det fanns skillnader 

angående investeringshorisonter så är det troligt att det skulle resultera i nya ägardirektiv. 

Både Sundin Jonsson och Natanaelson håller med om att det är ägardirektiven som reglerar 

investeringshorisonterna medan Hammarstedt menar att ägardirektiven inte har någon 

betydelse i den dagliga verksamheten och inte heller har något att göra med investeringar. Vi 

menar att det tyder på att ägardirektivens betydelse i denna fråga kan variera mellan de båda 

kommunerna. Då respondenterna från bostadsbolagen anser att det kan finnas skillnader i 

investeringshorisonterna är det troligt att det gör det, en orsak till att kommunerna inte 

uppfattar detta kan vara de båda parterna ej har tillgång till samma information. Det är precis 

detta som Turner och Müller tar upp som grunden till agentdilemmat, de visar på att 

företagsledningen ofta har tillgång till större information genom dennes dagliga arbete i 

bolaget
145

. Detta är nog troligtvis fallet för våra respondenter också, men i detta fall anser vi 

dock att ägardirektiven verkar vara ett användbart styrmedel för att råda bot på skillnader i 

investeringshorisonter mellan företagsledning och kommun. Men det tyder också på att det 

kan vara svårt för en kommun i form av ägare separerad från den dagliga verksamheten att få 

full inblick i bolagens dagliga verksamhet vilket försvårar den interna kontrollen. 

 

6.3.3 Ägardirektivet – en form av kompensationskontrakt 

 

Principal - agent teorin innebär således att de som styr företaget kanske inte kommer att 

maximera aktieägarnas värde om inte vissa regler för hur bolagen skall styras finns för att 

bevaka aktieägarnas intresse i företaget
146

. Det är även viktigt att det upprättas kontrakt 

mellan agenten och principalen som kontrollerar att agenten agerar i principalens intresse.
 147

 

Både i Umeå och Skellefteå kommun så utvärderas de kommunala bolagens resultat årligen. 

Hammarstedt nämner att det är främst nyckeltalen som regleras i ägardirektiven medan 

Nyberg istället fokuserar på att de utvärderar VD och styrelse och då inte bara utifrån hur 

ekonomin ser ut utan också hur de har de har skött sitt jobb, om uppsatt mål har nåtts och hur 

arbetet mot dessa mål har fungerat. Bedömningen görs sedan utifrån de mål som finns ibland 

annat ägardirektiven. Detta tyder på att ägardirektiven utgör en form av prestationsbaserat 

kompensationskontrakt. Eisenhardt beskriver att prestationsbaserade kontrakt är uppbyggda 

på att principalen samlar information om agentens arbete genom övervakning. Genom de 

prestationsbaserade kontrakten har principalen stor kännedom om hur agenten agerar vilket 

leder till en ökad kontroll.
148

 För att kommunerna skall kunna utvärdera VD:s arbete så krävs 

det att de har samlat in information om dennes arbete samt hur väl målen uppfylls. Precis som 

Eisenhardt menar leder detta till att agenten känner att det inte finns något utrymme för denne 

att agera i sitt eget intresse.
149
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Hammarstedt berättar dock att om det skulle vara så att ett bolag ej uppfyller exempelvis ett 

nyckeltal så vidtas inga särskilda åtgärder. Detta skulle kunna innebära att det trots allt finns 

ett visst utrymme för företagsledningen att agera friare. Dock nämner Hammarstedt även att 

det ändå ses ur ett helhetsperspektiv, så vi menar att även om ett visst utrymme finns så är det 

inte troligt att det utnyttjas i någon större utsträckning.  

 

6.3.4 Ett billigt styrmedel 

 

När ett kompensationskontrakt tas fram uppstår det kostnader enligt Meckling och Jensen, en 

typ av kostnad som uppstår är övervakningskostnader.
150

 Ingen av våra tillfrågade 

respondenter anser att ägardirektiven medför några särskilda kostnader men som Nyberg 

nämner så kostar det att äga saker. Dock är respondenterna överens om att extra 

arbetskostnader vid framtagandet kan förekomma. Som vi ser det är det dessa arbetskostnader 

som utgör övervakningskostnaderna eftersom ägardirektivet är ett sätt att övervaka att agenten 

agerar i kommunens intresse, men då ägardirektiven tas fram av redan befintliga medarbetare 

på kommunen så är dessa kostnader relativt låga. Sundin Jonsson nämner att de också ofta 

delar med sig av olika policy mellan kommunerna eftersom det inte råder någon konkurrens 

vilket medför att övervakningskostnaderna blir än lägre.  

 

Dock anser vi att en annan typ av kostnad, bindningskostnad, som även Meckling och Jensen 

tar upp existerar. Det eftersom agenten blir tvungen att binda sig till kontraktet 

(ägardirektivet) och inte har samma möjlighet att verka i eget syfte
 151

. Som båda våra 

respondenter från de kommunala bolagen visar på så är det inte alltid säkert att kommunens 

mål motsvarar de som är bäst ur företagets synvinkel och kanske då även för 

företagsledningen.  

6.3.5 Ägardirektiven har en positiv inverkan på motivationen 

 

Den interna kontrollen av kommunägda bolag kan även ses ur stewardshipteorins synvinkel. 

Detta innebär att stewarden (agenten) inte enbart är intresserad av att maximera sin egen nytta 

utan har en önskan att utföra ett bra arbete genom att förvalta bolaget på ett så korrekt sätt 

som möjligt. Det antas vidare att det finns en hög grad av samstämmighet mellan parterna i 

företaget angående bolagets mål.
 152

 Som alla våra respondenter svarat så är det inte ofta som 

exempelvis företagsledning och kommunens styrelse har olika uppfattningar och skulle det 

hända så förs alltid en dialog för at komma fram till ett gemensamt beslut. Detta kan tyda på 

att både företagsledning och kommunens styrelse vill förvalta bolaget på ett så bra sätt som 

möjligt och att de ej agerar i eget intresse. 

 

Eftersom stewarden bestämmer sig för att tjäna bolagets syfte istället för sitt eget krävs det att 

ägarnas mål är tydliga.
153

 Men båda respondenterna från företagen anser att det inte är bra att 

ägardirektiven är för strikta eftersom det kan påverka motivationen negativt. Vilket kan vara 

motsägande till att ägarnas krav skall vara tydliga, men det kan dock kopplas till en annan 

viktig del av stewardshipteorin vilket innebär att om organisationens struktur är ogynnsam 
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(exempelvis alltför kontrollerande) blir stewardens motivation lägre vilket leder till att denne 

ej längre arbetar med organisationens bästa i sikte.
154

 Kristina Sundin Jonsson menar dock att 

den direkta motivationen får de ifrån mer detaljerade styrinstrument såsom det balanserade 

styrkortet. Detta kan innebära att det behövs en viss kontroll för att motivationen skall finnas. 

Nyberg utvecklar genom att beskriva att han har upplevt det som att de bolag som saknar 

motivation är de som upplever att de inte har någon ägare och han anser att det krävs starka 

ägare som är synliga i bolagen för att motivationen skall höjas.  

 

Vi anser att ägardirektiven kan ha en positiv inverkan på motivationen och då vi menar att 

ägardirektiven till större del bygger på principal – agent teorin eftersom de utgör en form av 

kontrollredskap för ägarna, visar det på att en viss kontroll av bolagen är nödvändig för att 

motivera företagsledningen. 
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7 SLUTSATSER 
 

I detta kapitel visar vi resultatet av vår studie, vi gör detta på ett översiktligt sätt genom att 

återknyta till vår problemformulering och vårt syfte. 

 

I denna studie har vi utgått från följande problemformuleringar: 

”Vilken inverkan har ägardirektiven på kommunernas interna kontroll över sina bolag?” 

 Samt ”Hur skapas ett kommunägt bolags ägardirektiv?” 

 

Syftet med studien är att få insikt i ägardirektivens roll för den interna kontrollen i 

kommunala bolag. Vi avser även att identifiera och få inblick i hur framtagandet av 

kommunernas ägardirektiv ser ut. Ett ytterligare syfte är att koppla samman ägardirektiven 

och den interna kontrollen av de kommunala bolagen med principalagent- och 

stewardshipteorierna. Vi ämnar även undersöka om ”principerna för styrning av kommun- 

och landstingsägda bolag” kommer att innebära någon skillnad för kommunens ägardirektiv. 

Figur 7.1.1 visar en sammanfattning av den inverkan ägardirektiven har på kommunernas 

interna kontroll över sina företag. 

 

Figur7.1.1 Sammanfattning ägardirektivens inverkan på den interna kontrollen. 

7.1 Vilken inverkan har ägardirektiven på kommunernas 
interna kontroll över sina bolag? 

 

 De kommunala ägardirektiven är en form av ägarstyrning som enligt våra 

respondenter har till uppgift att försäkra att ägarna får en större kontroll över 

dotterbolagen.  

 

ÄGARDIREKTIV 

Effektivt styrmedel 
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 Vår studie visar dock på att ägardirektiven har ingen eller mycket liten inverkan på 

den dagliga verksamheten i de kommunala bolagen. Vilket kan ses som en naturlig del 

i den interna kontrollen då ägardirektiven inte är ett instrument för detaljstyrning. 

 

 Resultatet av vår studie tyder på att ägardirektiven utgör den ”yttre ramen” för den 

interna kontrollen och att våra respondenter inte anser att det finns något styrmedel 

som är effektivare. Dock finns det andra styrmedel som fungerar som komplement. 

 

 Ägardirektiven är ett styrmedel som främst kommunstyrelsen använder som ett 

instrument för att kontrollera verksamheten och de är även ett hjälpmedel där 

styrelsens relationer till aktieägare, revisorer, ledare och andra intressenter klargörs. 

Vilket förenklar den interna kontrollen. Enligt kommunallagen har även 

kommunstyrelsen uppsikts plikt över bolagen, och vi ser här att ägardirektiven spelar 

en stor roll. 

 

 Vår studie visar även att ägardirektiven har en inverkan på den interna kontrollen då 

det regelbundet genomförs möten för att kontrollera att direktiven följs. Detta 

fastställer att den interna kontrollen i de kommunala bolagen säkerställs. 

 

 

7.2 Hur skapas ett kommunägt bolags ägardirektiv? 
 

 I vår studie har det betonats att skapandet av ett ägardirektiv måste hela tiden ske via 

dialog mellan moderbolag och dotterföretag. Detta för att öka effekten och syftet med 

ägardirektivet. 

 

 Ett ägardirektiv skapas av tjänstemännen inom kommunledningen, därefter är det upp 

till kommunstyrelsen att fatta det slutliga beslutet. 

 

 Ägardirektiven bör innehålla en klar och tydlig mening varför kommunen äger detta 

bolag och vilken målsättning och förväntan kommunen har med bolaget. Detta ska 

sedan kombineras med någon typ av nyckeltal t.ex. soliditet 

 

 Kontinuerlig uppföljning bör ske för att försäkra att bolagen följer de satta 

ägardirektiven, exempelvis genom tertialuppföljning. 

 

 Ägardirektiven bör ses som en bas och kan kompletteras med andra styrmedel, 

exempelvis med balance scorecard och andra typer av styrkort. 

 

 

7.3 Ägardirektiven och den interna kontrollen av de 
kommunala bolagen i jämförelse med principalagent- och 
stewardshipteorierna 

 

 Enligt vår studie består en viktig del av den interna kontrollen av att både 

företagsledning och styrelse fritt kan uttrycka sina åsikter och fatta gemensamma 
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beslut. Det innebär att risken för att exempelvis ledningen skall agera utifrån sin egen 

vinning minimeras. 

 

 Vår studie tyder på att kommunen har skapat incitament för att VD ska arbeta i samma 

riktning som kommunen vill och att det finns liten risk för att VD:n enbart arbetar för 

att maximera sin egen vinning. 

 

 Resultatet av vår studie visar på att ägardirektiven säkerställer att ägare och 

företagsledning arbetar mot samma mål. 

 

 Företagsledningens arbete utvärderas årligen utifrån hur väl de uppfyllt kraven i 

ägardirektiven. Detta innebär att ledningen inte har något större utrymme att agera i 

eget intresse. 

 

 Alla våra respondenter är även överens om att ägardirektiven utgör ett billigt 

styrmedel som inte innebär några särskilda kostnader förutom just arbetskostnader för 

de som arbetar fram ägardirektiven. 

 

 Vår studie visar på att de kan finnas ett visst behov av kontroll och styrning för att 

motivationen hos företagsledningen skall vara hög. Ägardirektiven kan fungera 

motivations höjande då ägarna blir mer synliga i bolaget och kraven på 

företagsledningen blir mer tydliga. 

 

7.4 Vad innebär ”Principer för styrning av kommun- och 
landstingsägda bolag” för ägardirektiven? 

 

 Resultatet av vår studie visar att våra respondenter anser att det inte behövs olika typer 

av ägarstyrning beroende på om företaget är privat eller kommunalt. 

 

 ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” har inte resulterat i 

några nya ägardirektiv för de studerade kommunerna. Dock har både Skellefteå och 

Umeå kommun tagit hänsyn till vissa delar. 

 

 Vår studie visar på att ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” 

har påverkat den interna kontrollen, exempelvis i form av den ”Företagspolicy” 

Skellefteå kommun tagit fram, dock har inte ägardirektiven påverkats nämnvärt. 

 

 ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” är ej något 

obligatoriskt regelverk. Men vår studie tyder dock på att ägarna gärna vill se ett 

obligatoriskt regelverk liknande ”Svensk kod för bolagsstyrning” även för kommunala 

bolag.  
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8 SANNINGSKRITERIER 
 

I detta kapitel beskriver vi hur väl vi anser att vår studie uppfyller de krav på kvalitet som 

ställs. Vi har valt att lägga detta kapitel i slutet av uppsatsen för att ni som läsare själva skall 

ha möjligheten att göra en bedömning om hur väl vår studie uppfyller de kriterier som ställts. 

För att bedöma vår studies trovärdighet har vi utgått från sanningskriterierna tillämplighet, 

validitet, pålitlighet och noggrannhet. Dessa sanningskriterier beskriver Patel och Tebelius 

vara viktiga begrepp för att utvärdera trovärdigheten för så väl kvalitativa som kvantitativa 

studier
155

. 

 

8.1 Tillämplighet 
 

Hur hög tillämplighet en studie har beror på de val som forskaren gjort angående den teknik 

som använts vid insamlandet av information samt vilket urval av respondenter som gjorts och 

hur väl dessa val stämmer överens med det problem som skall studeras.
156

 Då vårt problem 

var att identifiera framtagandet för kommunala ägardirektiv och att få en uppfattning om hur 

ägardirektiven påverkar kontrollen av de kommunala bolagen, så menar vi att vårt val av 

respondenter varit det som var mest lämpat för en undersökning av denna typ. För att 

forskaren skall få önskvärd information är det just viktigt att både tekniken som använts och 

urvalet av respondenter visar en hög användbarhet utifrån det studerade problemet
157

. Att vi 

använt oss av intervjuer anser vi ökar tillämpligheten av vår studie eftersom vi genom dessa 

fått en klar bild av hur framtagandet sett ut och hur ägardirektiven påverkar kontrollen. 

 

 

8.2 Validitet 
 

Validitet innebär vilken giltighet och relevans en studie har
158

. Validitet uppnås på olika sätt i 

en kvantitativ och en kvalitativ studie, i en kvalitativ studie som den som vi har genomfört så 

uppnås en hög validitet genom förståelse och trovärdighet under hela arbetets gång. Det 

innebär att studiens resultat skall vara pålitlig och karakteristisk för det område som studien 

behandlar.159 Validiteten är uppbyggd av två delar, den interna och den externa validiteten. 

Den interna validiteten är den som bygger på hur tillförlitlig en studie är och den externa 

validiteten är hur generaliserbar studien är.
160

 

 

8.2.1 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten bestäms utifrån den trovärdighet som forskaren uppnår i sin studie. För att en 

studie skall vara tillförlitlig måste forskningen ha genomförts på ett korrekt sätt och i enlighet 

                                                 
155

 Patel, Runa & Tebelius, Ulla ”Grundbok i forskningsmetodik” s. 68-69 
156

 Ibid. s. 69 
157

 Ibid. 
158

 Halvorsen, Knut ”Samhällsvetenskaplig metod” s. 41 
159

 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt ”Kvalitativa studier i teori och praktik” s. 210-211 
160

 Bryman, Alan & Bell, Emma ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 306 
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med de regler som finns
161

. För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi genom hela arbetets 

gång varit noggranna med att redogöra för de val och de arbetssätt som vi använt oss av. Detta 

har vi gjort för att underlätta för läsaren så att denne kan kontrollera att studien utförts på ett 

vetenskapligt sätt. 

 

En risk med kvalitativa studier är att forskaren kan misstolka respondenternas svar och på så 

sätt få ett missvisande resultat.
162

 Ett sätt att öka tillförlitligheten är att de respondenter som 

deltagit i intervjuerna har en möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat deras svar 

korrekt.
163

 Vi har sänt tillbaka det material som vi sammanställt utifrån intervjuerna så att 

respondenterna har haft en möjlighet att godkänna de referat som vi gjort och på så sätt menar 

vi att vår studie har uppnått en relativt hög grad av tillförlitlighet. 

 

8.2.2 Generaliserbarhet 

 

En hög generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan överföras till andra sammanhang 

eller samma situation vid något senare tillfälle. Detta kan vara svårt att uppnå när forskaren 

använder sig utav en kvalitativ metod eftersom det krävs att resultatet av studien visar på 

likartad bild av problemet.
164

 Det kan även vara ett problem för kvalitativa studier då urvalet 

ofta är ganska litet.
165

 

 

Vi anser att vår studie kanske inte helt uppfyller kravet på generaliserbarhet då vårt urval varit 

relativt litet. Men trots att vårt urval av respondenter är begränsat så anser vi att vår studie 

uppnår en godtagbar grad av generaliserbarhet då de svar vi erhållit från respondenterna pekar 

i samma riktning. Vi menar också att de resultat vår studie visar på är generaliserbara i de 

kommuner som vi undersökt, däremot kan vissa begränsningar finns angående om resultatet 

är generaliserbart över andra kommuner då tillvägagångssättet för framtagandet av 

ägardirektiv kan se mycket olika ut i olika kommuner. 

 

Vi är även medvetna om att ett högre antal respondenter troligtvis stärkt generaliserbarheten, 

men vi anser att antalet är tillfredsställande för denna studie. Vi menar även att vår studie 

uppnår en hög sammantagen validitet då vi genom hela studiens gång varit medvetna om vårt 

problem och syfte och på så sätt säkerställt att vår studie mäter det vi avsett den att mäta. 

 

8.3 Pålitlighet 
 

Pålitlighet är något som är mycket viktigt när det kommer till informationsinsamling och 

därefter tolkningen av detta material. Forskaren skall sträva mot att undvika faktorer som 

hindrar ett bra informationsutbyte. En sådan faktor kan till exempel vara en störande miljö 

under en intervju
166

. För att undvika detta har vi avtalat tid med våra respondenter i förväg 

och sedan utfört intervjun när de befunnits sig på sitt kontor, detta för att minska externa 

störningar.  
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Det är också viktigt att den som intervjuas är motiverad och att forskningsteman känns 

relevant för dem. Detta för att respondenten skall poängtera sina genuina upplevelser och 

känslor. 
167

 Eftersom vi har intervjuat personer som direkt är involverade i processen att ta 

fram ägardirektiv eller som påverkas av dessa ägardirektiv, har vi upplevt ett stort intresse 

från våra respondenter. Ämnet är dessutom väldigt omdiskuterat och aktuellt den senaste tiden 

vilket vi tror ökat motivationen hos våra respondenter att bidra till vår studie. 

 

En annan faktor som är viktig rörande pålitligheten är registreringen av informationen. 
168

 

För att försäkra oss om att vi registrerat all den information som uppkommit vid våra 

intervjuar så har vi valt att spela in dem på band.  

 

Under intervjuerna har vi också valt att ställa samma frågor till intervjupersonerna, i och med 

att vi använt gemensamma intervjumanualer. Detta anser vi har styrkt tillförlitligheten och 

pålitligheten i vår studie eftersom vi har kunnat styrka svaren från flera olika källor. 

 

 

8.4 Noggrannhet 
 

Att forskaren utövar noggrannhet är betydelsefullt för forskningens kvalité. För att uppnå 

detta måste forskaren konstant reflektera över processen, och komma ihåg att föra 

anteckningar över vad som sker.
169

 Vi har valt att föra löpande dokumentationer genom hela 

arbetet. Vi har också varit omsorgsfulla att inte förvränga något som framkommit vid 

intervjutillfällena. På grund av detta anser vi att vår studie uppfyller kraven på noggrannhet 
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Bilaga 1. Intervjumall 
 
Ägardirektiv 
 

Behövs ägardirektiv? 

 

 

Vem är det som skriver och tar initiativ till att skriva ett nytt ägardirektiv, samt hur 

resonerar man vid utformandet? 

 

 

Vilka delar tycker du ett bra ägardirektiv ska innehålla?  

 

 

Vilken bevakning finns för att kontrollera uppföljningen av ägardirektivet? 

 

 

Corporate Governance 
 
Hur har ägardirektivet påverkat kontrollen eller styrningen av Bostaden/Skebo? 

 

 

Varför har ni ägardirektiv, finns det andra mer effektivare styrmedel? 

 

 

Vilken roll spelar ägardirektivet i den dagliga verksamheten hos bostadsföretaget? 

 

 

Vilken roll har ägardirektivet för de olika intressentgrupperna? 

 

 

Behövs olika ägardirektiv för olika typer av bolag? 

 

 

Ser du skillnader i behovet av ägarstyrning mellan privata och kommunala bolag? 

 

 

Har ni fört diskussioner kring de nya ”principerna för styrning av kommun och 

landstingsägda bolag” och vilket intryck har ni tagit av dessa?  

 

Kommer dessa ”nya principer” påverka ägardirektivet? 

 

 

I likhet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” som utvecklats för de noterade bolagen, 

tror ni det skulle vara bra att utveckla en liknande obligatoriskt regelverk för 

kommunbolagen? 

 

 

Hur styr kommunen den lokala bostadspolitiken, vilken roll har ägardirektivet i detta? 
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Principal-agentteorin och stewardshipteorin 
 
Tror du ägardirektivet kan spela en roll i hanteringen av risk, dvs. skillnaden i 

riskbenägenhet mellan bolaget och kommunen? 

 

 

Kan ägardirektivet spela en roll angående investeringshorisonter dvs. skillnaden i 

långsiktighet/kortsiktighet mellan bolaget och kommunen? 

 

 

Hur utvärderar ni ett bolags resultat, har ägardirektivet någon roll i detta? 

 

 

Innefattar framtagandet av ägardirektivet av några kostnader? 

 

 

Hur vanligt är det att bolagets ledning och styrelse har skilda åsikter? 

 

 

Tror du att man genom ägardirektiv kan påverka motivationen hos bolagen, 

positivt/negativt? 
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