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Förord 
Uppsatsprocessen har pågått under våren 2017 på Högskolan i Halmstad. Fullbordande har 
skett med hjälp av ett flertal personer. Vi vill här passa på att tacka dem.  

Vi vill rikta stort tack till vår handledare Eva Berggren, examinator Jan-Olof Müller samt de 
opponenter som samtliga visat stort intresse för vår uppsats och bidragit med värdefulla idéer 
och kunskap. Ett tack riktas även till Caroline Larsson som bidragit med konstruktiv kritik och 
förbättringsförslag i uppsatsens slutskede.  

Därutöver vill vi tacka våra respondenter, Ann Törnblom, Anna Fjällman, Ulf Nilsson, Gunilla 
Flygare, Thomas Larsson och Stefan Lundström som gjort den empiriska undersökningen 
möjlig.  
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Sammanfattning 

Den nya allbolagen som trädde i kraft år 2011 innebär att allmännyttiga bostadsföretag ska 
agera affärsmässigt samtidigt som de tar sitt samhällsansvar. Uppsatsens syfte är att få 
förståelse för hur allmännyttiga bostadsföretag kombinerar kravet på affärsmässighet med 
samhällsansvarstagande. För att förankra problemformuleringen läggs särskild tonvikt på 
företagens uthyrningspolicys. Anledningen till att företagens uthyrningspolicys valdes som 
särskilt fokus var att det identifierats som ett område där det kan tänkas uppstå en motstridighet 
mellan affärsmässighet och samhällsansvarstagande. Metoden som använts för att uppnå syftet 
är av kvalitativ natur och består av besöksintervjuer med representanter från fyra allmännyttiga 
bostadsföretag samt dokumentstudier av företagens uthyrningspolicys. Genom att jämföra 
intervjupersonernas utsagor samt relatera dem till den teoretiska referensramen har 
nedanstående konkluderats. 

De allmännyttiga bostadsföretagen verkar under olika lokala förutsättningar. Det innebär att 
kombinationen av affärsmässighet och samhällsansvar sker genom en anpassning till den lokala 
kontexten. Företagen är vidare kommunägda vilket innebär att ägarens främsta intresse inte 
nödvändigtvis är maximering av kortsiktig aktieägarvinst vid varje enskild investering. Istället 
kan de allmännyttiga bostadsföretagen ha ett långsiktigt helhetsperspektiv på sin verksamhet. 
Vidare framgår av intervjuerna att kombinationen sker genom att företagen tar sådant 
samhällsansvar som gynnar såväl samhällets välfärd som företagets långsiktiga lönsamhet. 
Kombinationen sker även genom ett hänsynstagande till affärsmässigheten och 
samhällsansvaret vid rangordning av sina intressenters anspråk. När det kommer till de 
intervjuade företagens uthyrningspolicys är indikationen att de vill ta ett så stort samhällsansvar 
som möjligt genom att ställa låga krav. Således blir det kravet på affärsmässighet som sätter 
tröskeln för hur lågt kraven kan ställas. 

Nyckelord: allbolagen, vinstmaximering, intressentmodellen, CSR, CSV, hybridorganisation
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsens problemområde. Såväl den 
praktiska som den teoretiska problematiken diskuteras, vilket slutligen leder fram till den 
problemformulering som uppsatsen syftar till att besvara. 

 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi en allmännyttig bostadssektor bestående av kommunägda bostadsföretag. Vårt 
system skiljer sig således från andra länder där de utvecklat vad som brukar kallas "social 
housing", en särskild bostadsmarknad riktad åt ekonomiskt eller socialt utsatta hushåll. Det 
svenska systemet innebär istället en gemensam bostadsmarknad där samtliga typer av hushåll 
ska inkluderas. Som en följd har den allmännyttiga bostadssektorn fått ta det huvudsakliga 
ansvaret för att tillgodose bostadsbehovet hos ekonomiskt svaga hushåll (Bengtsson, 2015; 
Salonen, 2015). 

Det var genom ett bostadspolitiskt program efter andra världskriget som antalet allmännyttiga 
bostadsföretag började öka i Sverige (Bengtsson, 2015). Under efterkrigstiden rådde stor 
bostadsbrist i landet och standarden på det befintliga bostadsbeståndet var låg (Boverket, 
2008). Det bostadspolitiska programmet syftade till att öka byggnationen av hyresbostäder 
samt till att förbättra standarden på det befintliga beståndet. Programmet innebar bland annat 
att de allmännyttiga bostadsföretagen fick fördelaktiga lånevillkor. I slutet av 1940-talet 
lagstadgades dessutom kommunernas bostadsförsörjningsansvar, vilket de flesta kommuner 
uppfyllde genom att starta allmännyttiga bostadsföretag i kommunen (Bengtsson, 2015). 
Antalet allmännyttiga bostadsföretag ökade kraftigt under de kommande årtiondena och år 
2013 stod de för omkring 20 procent av Sveriges totala bostadsbestånd och ungefär hälften av 
hyresbostadsmarknaden (SABO, 2013). De allmännyttiga bostadsföretagens starka ställning 
på marknaden gör att deras beslut och handlingar inte bara påverkar företagen själva, utan hela 
bostadsmarknaden.   

Generellt gäller, enligt kommunallagen (1991:900), att kommunalägda företag ska bedrivas 
utan vinstsyfte (2 kap. 7 §) och att de inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar deras 
självkostnad (8 kap. 3 c §). År 2002 tillkom en särskild lag, lag (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag, vilken definierade begreppet allmännyttigt bostadsföretag samt beskrev hur ett 
sådant företag skulle bedrivas. Lagen liknade kommunallagen i det avseende att även 
allmännyttiga bostadsföretag skulle bedrivas utan vinstsyfte. En ny lag för allmännyttiga 
bostadsföretag, lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen), 
infördes år 2011 och ersatte därmed den äldre lagen från 2002. Enligt allbolagen ska 
allmännyttiga bostadsföretag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och 
åläggas marknadsmässiga avkastningskrav. Numera frångår företagen därmed 
kommunallagens restriktion gällande vinstsyfte. Det huvudsakliga syftet med tillägget av 
affärsmässiga principer var att göra förutsättningarna och konkurrenssituationen mellan 
allmännyttiga och privata bostadsföretag mer lika (prop. 2009/10:185). För de allmännyttiga 
bostadsföretagen kvarstår dock ett särskilt samhällsansvar genom deras allmännyttiga syfte. 
Det innebär att de allmännyttiga bostadsföretagen behöver kombinera affärsmässighet med 
samhällsansvarsansvarstagande för att leva upp till allbolagens direktiv, vilket har skapat en 
diskussion kring hur kombinationen av dessa till synes motstridiga begrepp ska ske (Windell, 
2015).  
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Samhällsansvaret som det allmännyttiga syftet för med sig kan delas upp på tre nivåer: 
hyresgästsnivå, bostadsområdesnivå samt kommunal och regional nivå (Grander, 2015a). Till 
hyresgästsnivån räknas åtgärder som syftar till att skapa goda relationer till hyresgästerna. 
Bostadsområdesnivån innebär i sin tur att skapa gemenskap i bostadsområdet genom olika 
områdesspecifika aktiviteter och åtgärder. Slutligen innefattar ansvaret på kommunal och 
regional nivå åtgärder kopplade till att försörja kommunen med bostäder för alla människor 
samt åtgärder för att minska segregationen. Grander (2015b) framhäver att det är på kommunal 
och regional nivå som konflikten mellan affärsmässiga principer och samhällsansvar blir som 
mest tydlig. En aspekt av ansvaret på denna nivå är enligt Grander vilka individer som får 
möjlighet att bo hos allmännyttan, vilket bostadsföretagen reglerar i sina uthyrningspolicys. 
Således är bostadsföretagens uthyrningspolicys ett område där det kan tänkas uppstå en 
motstridighet mellan affärsmässighet och att ta samhällsansvar. Sveriges Radio genomförde år 
2013 en enkätundersökning som visade att 80 procent av 255 allmännyttiga bostadsföretag 
ställer någon form av krav för att en bostadssökande ska kunna få ett hyreskontrakt. Två år 
senare gjorde Grander (2015a) en liknande undersökning med resultatet att samtliga förutom 
ett av 184 allmännyttiga bostadsföretag ställde krav på de bostadssökande. Företagets 
samhällsansvarstagande kan ifrågasättas om företaget inte erbjuder bostäder åt individer med 
sämre ekonomiska förutsättningar. Men är det verkligen affärsmässigt försvarbart att hyra ut 
till ekonomiskt svaga individer som inte med säkerhet kommer kunna efterleva sina 
betalningsåtaganden?  

1.2 Problemdiskussion 
Varken i propositionen till allbolagen eller i lagtexten framgår tydliga riktlinjer för hur 
affärsmässiga principer ska tolkas eller hur det ska kombineras med det allmännyttiga syftet 
(Grander, 2015a; Lind & Lundström, 2011; Windell, 2015). Otydligheten har resulterat i att en 
rad olika tolkningar framkommit sedan propositionen till lagen först lades fram. Lind och 
Lundström (2011) framför tolkningen att allmännyttiga bostadsföretag ska ha som 
utgångspunkt att agera långsiktigt vinstmaximerande, samtidigt som de tar sitt samhällsansvar. 
Sveriges Kommuner och Landsting (2010) och Fastighetsägarna Sverige (2010) delar Lind och 
Lundströms (2011) uppfattning. SABO (2011), bransch- och intresseorganisationen för 
svenska allmännyttiga bostadsföretag, framför däremot en annorlunda tolkning. SABO menar 
att krav gällande vinstmaximering inte ska ställas på företagen, utan att det viktiga snarare är 
att de åläggs marknadsmässiga avkastningskrav. De hävdar vidare att samhällsansvaret är fullt 
förenligt med deras tolkning av affärsmässighet, så länge konkurrensen på marknaden inte 
snedvrids. Hyresgästföreningen (2010) tolkar affärsmässiga principer som att företaget ska 
göra goda affärer ur ett långsiktigt perspektiv, med viss vinstmarginal. Däremot menar de att 
samhällsansvaret ska vara överordnat alla andra aspekter. De tolkningar som redogörs för ovan 
visar att det inte finns någon generell konsensus kring hur de allmännyttiga bostadsföretagen 
ska kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Samtliga tolkningar tillkom emellertid 
innan de nya bestämmelserna börjat tillämpas av de allmännyttiga bostadsföretagen. Hur 
företagen i praktiken har kommit att tillämpa affärsmässighet i kombination med 
samhällsansvarstagande innefattas därmed inte av tolkningarna.  

Även sett ur ett teoretiskt perspektiv har frågan om huruvida något samhällsansvar ingår i 
affärsmässigt agerande varit kontroversiell (Jensen, 2001; Windell, 2015). Historiskt har en rad 
olika forskare bidragit till att innebörden och syftet med affärsmässigt agerande varierat. 
Friedmans (1970) och Levitts (1958) aktieägarorienterade perspektiv innebär att ett 
affärsmässigt företags främsta syfte är att maximera vinsten till sina aktieägare. De hävdar att 
företagen inte ska åläggas något samhällsansvar, utan att sådant ansvar bör åligga staten. 
Förespråkare för den så kallade intressentmodellen hävdar däremot att affärsmässigt 
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företagande innebär hänsynstagande till ett bredare spektrum av intressenter än enbart 
aktieägarna (Freeman, 1984; Jensen, 2001). Genom att samhället är en av företagets 
intressenter, vilket särskilt förespråkas av Bowen (1953), Davis (1960) och Frederick (1960), 
öppnar intressentmodellen upp för att ett affärsmässigt företag även ska ta hänsyn till samhället. 
Med tiden har idén om att affärsmässighet innefattar ett visst samhällsansvar fått allt större 
uppmärksamhet, ofta under etiketten Corporate Social Responsibility (CSR) (Jutterström & 
Norberg, 2011; Windell, 2015). Carroll (1979) har utvecklat en modell där han delar in CSR i 
fyra olika ansvarsområden: ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt. Det ekonomiska 
ansvarsområdet anses vara det mest grundläggande, men det är även mellan det ekonomiska 
och var och ett av de övriga ansvarsområdena som de största motsättningarna kan tänkas uppstå 
(Carroll, 1991). Carroll hävdar därmed, likt många av de hittills nämnda forskarna, att det kan 
uppstå en konflikt mellan att vara affärsmässig (ekonomiskt ansvar) och att ta ett 
samhällsansvar (rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar). Konflikten kan appliceras på den 
aktuella diskussionen kring hur allmännyttiga bostadsföretag ska verka för att kombinera 
affärsmässighet med samhällsansvarstagande. 

Studier har genomförts för att klargöra hur allmännyttiga bostadsföretag förhåller sig till 
allbolagens direktiv beträffande avkastningskrav (Grander, 2015b), hyressättning, 
försäljningar av fastigheter samt intäkter och kostnader (Boverket, 2015). Studier kring hur 
företagen hanterar allbolagens direktiv vid utformandet av sina uthyrningspolicys har däremot 
inte kunnat identifieras. Det är därför av intresse att undersöka kombinationen av 
affärsmässighet och samhällsansvarstagande, med särskilt fokus på företagens 
uthyrningspolicys.    

1.3 Problemformulering 
Hur kombinerar allmännyttiga bostadsföretag kravet på affärsmässighet med 
samhällsansvarstagande?  

1.4 Syfte 
Syftet är att få förståelse för hur allmännyttiga bostadsföretag kombinerar kravet på 
affärsmässighet med samhällsansvarstagande. För att förankra problemformuleringen läggs 
särskild tonvikt på företagens uthyrningspolicys. 
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2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen består av tre delar. Den första delen förklarar vad en 
uthyrningspolicy och dess syfte är. I den andra delen beskrivs de delar av allbolagen som berör 
uppsatsens problemområde. Därefter redogör den tredje delen för teorier kring 
affärsmässighet i kombination med samhällsansvarstagande. Avslutningsvis presenteras en 
modell vilken sammanfattar kapitlet samt visar hur kapitlets olika delar relaterar till 
uppsatsens problemformulering.  

 

2.1 Uthyrningspolicys i svenska bostadsföretag 
I en rapport av Annadotter och Blomé (2014) beskrivs ett bostadsföretags uthyrningspolicy 
som en redogörelse för de krav som ställs på en person som vill bli hyresgäst hos 
bostadsföretaget. Det nämns att det övergripande syftet med en uthyrningspolicy är att 
bostadsföretaget ska kunna tillhandahålla trygga och trivsamma bostadsområden för sina 
hyresgäster. De krav som ställs i en uthyrningspolicy kan, enligt Annadotter och Blomé, 
minska risken för att personer med betalningssvårigheter eller störningsanmärkningar blir 
hyresgäster hos bostadsföretaget. Däremot innebär kraven i en uthyrningspolicy även att 
valmöjligheterna för en del bostadssökande kan minska. 

Det finns inga allmänna bestämmelser i Sverige för vilka krav ett bostadsföretag ska eller får 
ställa i sina uthyrningspolicys. Det är därmed upp till bostadsföretagen och deras ägare att 
själva formulera vilka krav som ska ställas på blivande hyresgäster (Boverket, 2009). 
Annadotter och Blomé (2014) har i sin rapport undersökt tre privata respektive sex 
allmännyttiga bostadsföretags uthyrningspolicys. Hos de nio undersökta företagen i Annadotter 
och Blomés rapport går det att urskilja fem grundkrav vilka regleras i samtliga företags policys:  

Lägsta åldersgräns – I samtliga nio företag framgår ett krav på en minimiålder om 
18 år vid kontraktsskrivning. Vissa undantag från denna regel förekommer dock, 
exempelvis för ungdomsboenden där minimiåldern är en annan. 

Lägsta inkomstnivå – Gällande kravet om en lägsta inkomst är det vanligaste bland 
de undersökta företagen att bostadssökandes inkomst före skatt ska vara åtminstone 
tre gånger så stor som hyran. 

Inkomsttyper – Vilka inkomsttyper företagen godtar vid beräkning av sökandes 
inkomst skiljer sig åt företagen emellan. Ett fåtal av de undersökta företagen godtar 
näst intill alla typer av bidrag medan andra har hårdare regler kring vilka bidrag 
som godtas som inkomst. 
Ekonomisk skötsamhet – Samtliga undersökta företag ställer krav på att nya 
hyresgäster inte får ha några obetalda hyror eller betalningsanmärkningar från 
deras tidigare eller nuvarande bostad. Den ekonomiska skötsamheten kontrolleras 
som regel utifrån en kreditkontroll på den bostadssökande före kontraktsskrivning.  
Skötsamhet vid tidigare boenden – Vissa företag ställer krav på den 
bostadssökandes skötsamhet. Kraven formuleras på olika sätt, exempelvis 
förekommer termer såsom ”ansvarsfull” och ”skötsam”. Skötsamhet vid tidigare 
boenden kontrolleras vanligtvis genom att bostadsföretaget tar kontakt med en 
tidigare hyresvärd till den bostadssökande.  
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2.2 Allbolagen 

 

2.2.1 Allmännyttiga bostadsföretag  
Enligt allbolagen är ett allmännyttigt bostadsföretag (allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag) ett företag som i allmännyttigt syfte, i den eller de kommuner som är ägare 
av företaget, arbetar med att upplåta hyreskontrakt till bostadslägenheter. Den eller de 
kommuner som är ägare av företaget ska äga aktier motsvarande minst hälften av rösterna i 
företaget. 

2.2.2 Allmännyttigt syfte  
Det i lagen nämnda bostadsförsörjningsansvaret är enligt propositionen det övergripande 
allmännyttiga syftet och ska vara överordnat andra aspekter (prop. 2009/10:185). 
Bostadsförsörjningsansvaret innefattar att erbjuda ett “varierat bostadsutbud av god kvalitet 
som kan attrahera olika hyresgäster” (prop. 2009/10:185, s. 40). Ett varierat bostadsutbud 
innebär att företagen ska erbjuda bostäder åt alla, oavsett bakgrund. Det innebär även att 
bostäder ska finnas tillgängliga för såväl hushåll med låg inkomst som med genomsnittlig eller 
hög inkomst. Enligt propositionen har tanken varit att de allmännyttiga bostadsföretagen ska 
verka för att minska segregationen. Däremot ska det inte utesluta möjligheten att erbjuda vissa 
bostäder till särskilda grupper såsom studenter eller äldre. Gällande ett samhällsansvar utöver 
det övergripande allmännyttiga syftet föreskriver propositionen att företaget får vidta andra 
sociala åtgärder “om det på viss sikt kan förväntas bli minst lika lönsamt för företaget att vidta 
åtgärden som att avstå från den” (prop. 2009/10:185, s. 40).  

2.2.3 Affärsmässiga principer 
En stor skillnad i den nya allbolagen jämfört med den tidigare lagstiftningen är att de 
allmännyttiga bostadsföretagen föreskrivs att bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 

Utdrag från Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 

1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett 
aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det 
bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte 

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, 

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare 
till bolaget, och 

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande 
i bolaget. 

Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera kommuner 
gemensamt äger aktier i ett aktiebolag med mer än hälften av samtliga röster i 
bolaget och också förfogar över så många röster. 

2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten 
enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen 
(1991:900). 
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principer. Företagen ska åläggas marknadsmässiga avkastningskrav (prop. 2009/10:185), 
vilket innebär att ägarna till ett allmännyttigt bostadsföretag ska ställa likvärdiga krav som 
ägarna till ett privat bostadsföretag. Vidare nämns i propositionen att företagen ska “sträva efter 
att långsiktigt uppnå bästa möjliga resultat” (prop. 2009/10:185, s. 45). Vikten av att agera 
långsiktigt är enligt propositionen en viktig del av att agera enligt affärsmässiga principer. 
Långsiktigheten ska främja såväl utbudet av hyresbostäder som konkurrensen i den eller de 
kommuner som står som ägare till företaget. 

2.3 Affärsmässighet och samhällsansvarstagande 
2.3.1 Maximering av aktieägarvinst 
Den dominerande idén om affärsmässigt agerande har historiskt sett varit aktieägarorienterad, 
där företagets syfte anses vara att maximera aktieägarnas vinst (Jensen, 2001; Stout, 2012; 
Windell, 2015). Friedman (1970) hävdar att ett företags syfte är att generera så mycket vinst 
som möjligt åt sina aktieägare. Han poängterar att om ett företag spenderar resurser på 
samhällsfrämjande initiativ som inte ökar företagets vinst är det i själva verket aktieägarnas 
pengar som spenderas, och därför bör sådana initiativ inte genomföras. Sådant samhällsansvar 
som går utöver att efterleva sina aktieägares intressen bör, enligt Friedman, åligga staten. Även 
Levitt (1958) hävdar i en artikel att staten ska bära ansvaret för välfärden i samhället. I artikeln 
riktar han stark kritik mot ett utökat samhällsansvar för företag och menar att företag ska 
fokusera helt och hållet på att maximera aktieägarnas vinst. Friedman (1962) grundar det 
aktieägarorienterade resonemanget på att företagsledningen finns till för att tjäna i sina ägares 
intressen. Att ett affärsmässigt företag ska tjäna i sin ägares intresse är något som även Jensen 
och Meckling (1976) framför i sin välkända principal-agentteori. Även enligt dem är 
företagsledningens uppgift att maximera aktieägarnas vinst. Deras teori bygger på att styrelse 
och företagsledning (agenterna) anställs av aktieägarna (principalerna) för att handla i deras 
intressen. I en bok som riktar stark kritik mot det aktieägarorienterade perspektivet framhäver 
Stout (2012) att perspektivet förutsätter att aktieägarnas intressen är enbart ekonomiska. 
Brealey, Myers och Allen (2014) poängterar att en aspekt för att maximera aktieägarvinsten är 
att enbart investera i sådana projekt som uppvisar ett positivt nettonuvärde. Att en investering 
har ett positivt nettonuvärde innebär att den beräknas generera tillräcklig avkastning i 
förhållande till dess risk. För en investering som innebär ett högt risktagande behöver man 
därmed erhålla högre avkastning för att den ska anses maximera vinsten. Har en investering 
inte ett positivt nettonuvärde maximerar den inte aktieägarnas vinst och enligt Brealey et al.’s 
synsätt bör den därmed inte genomföras. De betonar dock att företag måste följa lagar och 
agera enligt god affärssed när de strävar efter att maximera aktieägarvinsten. 

Enligt Kennedy (2000) leder det aktieägarorienterade perspektivet till en kortsiktig syn på 
verksamheten eftersom fokus ligger på att kontinuerligt uppvisa så mycket vinst som möjligt 
till ägarna. Även Stout (2012) ser en kortsiktighet i perspektivet men hävdar emellertid att det 
kan bero på vilken tidshorisont aktieägarna har. Både Kennedy (2000) och Stout (2012) framför 
även att perspektivet leder till att aktieägarnas intressen prioriteras på bekostnad av andra 
intressenter till företaget.  

2.3.2 Intressentmodellen 
En modell som senare kommit att utmana synen på att affärsmässighet enbart innebär att 
maximera vinsten till aktieägarna är den så kallade intressentmodellen, vilken ursprungligen 
utformades av Freeman (1984). Likt tidigare presenterad teori betonar även intressentmodellen 
att företaget ska eftersträva vinst. Jensen (2001) lyfter fram maximering av det långsiktiga 
marknadsvärdet som företagets främsta mål, och för att sådan maximering ska vara möjlig ser 
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han det som en förutsättning att företaget har stöd från sina intressenter. Även Kennedy (2000) 
poängterar att företag bör fokusera på ett långsiktigt värdeskapande och sedan fördela värdet 
mellan sina intressenter. Den stora skillnaden ligger därmed i att intressentmodellen 
förespråkar ett hänsynstagande till ett bredare spektrum av intressenter än enbart aktieägarna 
(Carroll, 1991; Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984; Jensen, 2001; Phillips, 2003). 
Donaldson och Preston (1995) utvecklar resonemanget med att det är moraliskt ohållbart för 
ett företag att enbart förhålla sig till aktieägarnas intressen vid investeringar. Husted och de 
Jesus Salazar (2006) beskriver intressentmodellen som ett sätt att beakta de skyldigheter 
företaget har till samhället i allmänhet och till sina intressenter i synnerhet. De fastslår 
emellertid att oavsett vilka skyldigheter företaget har till olika intressenter så har de fortfarande 
en plikt att öka värdet för sina aktieägare.  

Freeman (1984) beskriver ett företags intressenter som de individer eller grupper som kan 
påverka eller bli påverkade av ett företags beslut och handlingar. Sådana intressenter kan enligt 
honom inkludera anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, banker, miljöaktivister, staten och 
andra grupper som kan ha intressen i företaget. Phillips (2003) gör en liknande distinktion av 
vilka som kan räknas som ett företags intressenter. Enligt honom måste en individ eller grupp 
inneha någon form av legitimitet gentemot företaget för att kunna klassas som en intressent. 
Intressenters legitimitet kan enligt Phillips antingen vara av normativ eller härledd karaktär. 
Normativ legitimitet innehas av intressenter vilka företaget har någon form av förpliktelse till 
och som därmed kan påverkas direkt av företagets handlande. Intressenter som företaget inte 
har någon direkt förpliktelse till, men som ändå kan påverka företaget, kan däremot sägas 
inneha härledd legitimitet. Sådana intressenters legitimitet beror således enbart på företagets 
förpliktelser till andra intressenter. Phillips tar upp medier som exempel på intressenter med 
härledd legitimitet eftersom mediers påverkan på företaget i huvudsak är ett resultat av hur 
företaget agerat gentemot någon annan intressent.  

Beträffande vilka ett företags intressenter är framför Jansson (2005) ytterligare ett resonemang 
i en artikel där hon analyserar tillämpningen av intressentmodellen hos olika företag. I artikeln 
poängteras att definitionerna är många, somliga är väldigt breda medan andra är snävare. Dock 
konstaterar Jansson att även de snävare definitionerna är breda i den mening att intressenterna 
ofta antas vara samma för alla slags företag och i alla tider. Jansson konstaterar att varje företag 
är unikt och att intressenterna därmed inte torde vara desamma för olika typer av företag. 
Däremot poängterar hon att vissa intressenter förekommer hos alla företag, såsom anställda, 
kunder, leverantörer, ägare och kreditgivare. Vidare belyser Jansson att det inom en specifik 
intressentgrupp kan förekomma skillnader i en intressents intresse och betydelse för företaget. 
Jansson lyfter fram ett antal faktorer som kan påverka vilka ett företags intressenter är och vilka 
anspråk de har. Dessa faktorer är: företagets storlek, branschtillhörighet, ägarform, vart i 
livscykeln företaget befinner sig, om man är en lokal, nationell eller internationell aktör samt 
om man är ett privat eller kommunalt bolag. I linje med Janssons (2005) synsätt att privata och 
kommunala företags intressenter skiljer sig åt belyser Thomasson (2009) att företag som har 
karaktärsdrag från båda dessa kategorier, så kallade hybridorganisationer, får väldigt många 
intressenter att ta hänsyn till. Thomasson (2009) förklarar att det därmed finns en mångtydighet 
i hybridorganisationers verksamhet vilken främst grundar sig i de olika krav som ställs på dem 
från intressenter. Ett företags intressenter har ofta motstridiga intressen (Carroll, 1991; Jansson, 
2005; Jensen, 2001) och hybridorganisationer får därmed även fler intressekonflikter att 
hantera. 

Vid intressekonflikter uppstår ofta en problematik kring vilken eller vilka intressenter som ska 
prioriteras (Carroll, 1991; Jansson, 2005; Jensen, 2001). Jansson (2005) förklarar att det blir 
ett företags lednings uppgift att balansera de olika intressenternas intressen. Hon lyfter också 
fram problematiken kring att företagets ledning kan betraktas som intressenter själva. Jensen 
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(2001) påpekar att den ursprungliga intressentmodellen, utformad av Freeman (1984), ger ett 
mångtydigt svar på vad företagets fundamentala syfte är. Att utgå från den ursprungliga 
intressentmodellen innebär därför, som Jensen uttrycker det, att “tjäna många härskare” (2001, 
s. 9, egen översättning). Mångtydigheten kan enligt honom leda till förvirring, ineffektivitet 
och konflikter eftersom teorin inte säger något om hur företaget ska rangordna sina 
intressenters motstridiga intressen. Även Carroll (1991) belyser problematiken kring hur 
företagets intressenter ska rangordnas. Carroll förklarar att rangordningen ofta sker utifrån 
företagsledningens bedömning av sina intressenters legitimitet och makt. Utöver intressentens 
legitimitet och makt hävdar Mitchell, Agle och Wood (1997) att även intressentens 
angelägenhet bör ha betydelse i bedömningen. Med legitimitet avses här den generella 
uppfattningen om till vilken grad en intressents anspråk är förenligt med samhällets normer 
och värderingar (Mitchell et al., 1997; Suchman, 1995). Mitchell et al. (1997) beskriver makt 
som en parts förmåga att få sin vilja igenom i ett förhållande. Slutligen bedöms intressentens 
angelägenhet utifrån hur brådskande eller kritiskt intressentens anspråk gentemot företaget är. 
Baserat på vilka av de tre attributen legitimitet, makt och angelägenhet som intressenterna 
besitter delar Mitchell et al. upp ett företags intressenter i tre olika grupper; lågt framträdande 
(intressenten besitter ett attribut), någorlunda framträdande (intressenten besitter två attribut) 
och högst framträdande (intressenten besitter samtliga tre attribut). De intressenter som klassas 
som högst framträdande är de som Mitchell et al. beskriver bör prioriteras först.  

2.3.3 Samhället som intressent  
Intressentmodellens utgångspunkt är att ett affärsmässigt företag bör beakta fler intressenter än 
enbart sina aktieägare. Om samhället ska räknas som en sådan intressent samt till vilken grad 
samhällets intressen i så fall ska beaktas är en fråga som länge varit omtvistad (Jutterström & 
Norberg, 2011; Porter & Kramer, 2011; Windell, 2015). Redan på 50- och 60-talet gjordes en 
rad inlägg som förespråkar samhället som en viktig intressent för företag (Bowen, 1953; Davis, 
1960; Frederick, 1960). Bowen (1953) hävdar i sin bok Social Responsibilities of the 
Businessman att företag inte bara påverkar de som finns närmast omkring sig utan även 
samhället i stort. Bowen konstaterar att det därför är tydligt att företag är förpliktigade att ta ett 
samhällsansvar som bidrar till att främja välfärden i samhället. Han förklarar att företag bidrar 
till sådan välfärd genom att ta hänsyn till samhällets övergripande ekonomiska mål. Några av 
de ekonomiska mål han tar upp är: 

• Hög levnadsstandard – att det finns ett överflöd av varor och tjänster som samhället 
kan konsumera. Hög levnadsstandard kräver därmed hög produktivitet. 

• Ekonomisk tillväxt – en stadig förbättring av levnadsstandarden. 
• Ekonomisk stabilitet – motverka alltför kraftig inflation respektive deflation. 

Likt Bowen förespråkar även Davis (1960) och Frederick (1960) att företag har ett 
samhällsansvar av samhällsekonomisk karaktär. Enligt Davis (1960) innebär ansvaret att 
företag ska bidra till ekonomisk tillväxt genom exempelvis låg arbetslöshet, sund inflation och 
rättvis konkurrens. Utöver den samhällsekonomiska delen förespråkar Davis samhällsansvar 
som tar sikte på vad samhället anser vara moraliskt rätt. Även Meyer och Rowan (1977) 
förespråkar att företag bör efterleva vad som generellt anses önskvärt. De förklarar att företag 
på så sätt kan bibehålla eller öka sin legitimitet. Windell (2015) poängterar att de generella 
idéer och normer som företaget förväntas efterleva förändras över tid, vilket innebär att 
förväntningarna på företagets samhällsansvar skiftar kontinuerligt. Därutöver belyser 
McWilliams, Siegel och Wright (2006) att även företagstyp och i vilken region företaget verkar 
kan påverka det förväntade samhällsansvaret betydligt.  
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2.3.4 Corporate Social Responsibility 
Idén om att samhällsansvarstagande är en del i att vara affärsmässig har med tiden fått allt 
större genomslag, vilket bland annat har resulterat i managementidén CSR, Corporate Social 
Responsibility (Hopkins, 2004; Jutterström & Norberg, 2011; Windell, 2015). Enligt Hopkins 
(2004) innebär CSR att företag ska behandla sina intressenter på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, 
som av samhället anses acceptabelt. Han förklarar att intressenter finns både inom och utanför 
företaget och att det sociala ansvarstagandet därför syftar till att öka levnadsstandarden i 
samhället som stort, samtidigt som lönsamheten inom företaget bevaras.   

Förespråkare av CSR poängterar att samhällsansvarstagande kan främja företagets affärer 
(Kotler & Lee, 2005; Porter & Kramer, 2011; Windell, 2015). Ett sådant synsätt indikerar 
således att affärsmässighet och samhällsansvarstagande går hand i hand. Hopkins (2004) 
förklarar att det kan innebära ökade kostnader att implementera CSR i ett företag, men att 
fördelarna överväger kostnaderna. Att påvisa ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och 
finansiella mått är emellertid svårt med tanke på att det kan vara många olika parametrar som 
påverkar sådana mått (Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; Griffin & Mahon, 1997; Hopkins, 
2004). Däremot påtalar flertalet forskare att en positiv effekt går att utläsa från CSR-aktiviteter 
beträffande företagets rykte (Hopkins, 2004; Margolis & Walsh, 2003; Vogel, 2005; Windell, 
2015). 

Blomé (2012) har undersökt den ekonomiska lönsamheten i en högre grad av CSR för 
bostadsföretag. Studien genomfördes i Sverige genom att jämföra lönsamheten i ett 
bostadsområde med hög grad av CSR (område A) med ett liknande område som har en lägre 
grad av CSR (område B). CSR-aktiviteterna i område A kan sammanfattas i kategorierna 
ungdomsprojekt, samverkan bland hyresgästerna och nätverksarbetande. Ungdomsprojekten 
innefattade exempelvis sommarjobb och årliga sommarläger för områdets ungdomar. För att 
öka samverkan mellan hyresgäster hade man tillsatt trappuppgångsansvariga, 
trygghetsvandringar för föräldrar och aktiviteter för att förstärka områdesidentiteten. Slutligen 
innebar nätverksarbetande att man hade olika samarbeten med lokala organisationer såsom 
kommunen, skolor och polisen. Blomé klassificerar initiativen som en del av den dagliga 
verksamheten, snarare än en temporär investering. Studien presenterar därmed inte någon 
investeringsanalys, utan utreder istället vilken påverkan en CSR-styrd förvaltning kan ha på 
fastighetens driftkostnader. Driftkostnaderna som beaktats i studien är de kostnader som är 
kopplade till en fastighets sociala tillstånd samt de kostnader som styrs av hyresgästernas 
beteende. Som exempel nämner Blomé bland annat kostnader uppkomna i samband med 
vandalism, uteblivna hyresbetalningar eller nedskräpning. Studiens resultat visar att de 
driftkostnader som innefattas i studien uppgår till 3,635 kr per lägenhet för område A och 5,557 
kr per lägenhet för område B. De kostnader som CSR-aktiviteterna medför uppgår i område A 
till 470 kr per lägenhet, jämfört med 86 kr per lägenhet för område B. Studiens resultat visar 
därmed att den CSR-drivna förvaltningen i område A är mer lönsam än förvaltningen med en 
låg grad av CSR i område B. Blomé poängterar dock att resultatet även kan ha påverkats av 
andra faktorer, men att skillnaden i kostnader troligtvis förklaras av områdenas olika grad av 
CSR.  

Carroll (1979) skapade i en artikel en modell som senare har kommit att citeras av många. I 
modellen delar han in CSR i fyra ansvarsområden; ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt 
ansvar. Han hävdar att det ekonomiska ansvaret är det främsta för företag då de har till uppgift 
att producera varor och tjänster som efterfrågas av samhället för att sedan sälja dem med vinst. 
Det ekonomiska ansvaret innefattar framförallt det grundläggande ansvaret att ge sina ägare 
avkastning på investerat kapital. Det ekonomiska ansvaret får emellertid inte fullgöras på vilket 
sätt som helst då företagets rättsliga ansvar sätter vissa gränser. Carroll beskriver det rättsliga 
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ansvaret som kravet för företag att följa tillämpliga lagar och regler när de fullgör sitt 
ekonomiska ansvar. Han beskriver vidare det etiska ansvaret som beteenden och aktiviteter 
vilka inte nödvändigtvis regleras enligt lag men som samhället ändå förväntar sig av företaget. 
Det etiska ansvaret är enligt Carroll det svåraste för företaget att hantera, framförallt beroende 
på otydligheten kring vad ansvaret innefattar. Filantropiskt ansvar är sådant ansvar kring vilket 
samhället inte har någon tydlig åsikt och vilket därmed lämnas åt företagen att bedöma 
individuellt. Det är därmed ett rent frivilligt socialt ansvar som företagen kan ta utan att det 
föreligger några ekonomiska eller rättsliga incitament eller någon generell 
samhällsuppfattning. Carroll (1991) påvisar vidare att de största motsättningarna bland 
ansvarsområdena återfinns mellan det ekonomiska och var och ett av de övriga ansvaren. 
Schwartz och Carroll (2003) utvecklade senare Carrolls ursprungliga modell till att enbart 
innefatta tre av de fyra ansvarsområdena från Carrolls ursprungliga modell; ekonomiskt, 
rättsligt och etiskt ansvar. Schwartz och Carroll förklarar att det fjärde området, filantropiskt 
ansvar, bör vara inordnat under antingen det ekonomiska eller det etiska ansvaret. Vilken av 
de två ansvarsområdena som filantropiskt ansvarstagande bör inordnas under kan variera 
beroende på vad som föranlett ansvarstagandet.  

Från idén om CSR utvecklar Porter och Kramer (2011) i en välciterad artikel en princip om att 
företag ska skapa delat värde. De kallar principen för Creating Shared Value (CSV) och 
beskriver att det innebär att ”skapa ekonomiskt värde på ett sätt som även skapar värde för 
samhället genom att identifiera dess behov och utmaningar” (Porter & Kramer, 2011 s. 65, 
egen översättning). CSV utgår från att det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan företagets 
konkurrenskraft och samhällets välfärd. Enligt Porter och Kramer utgörs marknader inte enbart 
av ekonomiska behov utan även av sociala, och ett företags handlingar behöver tillfredsställa 
båda dessa behov för att nå framgång. Porter och Kramer förespråkar ett långsiktigt synsätt på 
företagande snarare än kortsiktiga vinstmål. Därmed antyder de att socialt ansvarstagande 
handlar om beslut och handlingar som på lång sikt både kan gynna ekonomin i företaget och 
samhället i stort. De grundar sitt synsätt på att sociala problem i samhället kan leda till 
kostnader för företaget.  

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Enligt allbolagen ska allmännyttiga bostadsföretag iaktta både affärsmässighet och 
samhällsansvarstagande i sin verksamhet. Eftersom det inte finns några särskilda bestämmelser 
för vilka uthyrningskrav ett allmännyttigt bostadsföretag får ställa blir allbolagens 
bestämmelser tillämpliga även vid utformningen av företagens uthyrningspolicys. Begreppen 
affärsmässighet och samhällsansvarstagande har dock visat sig vara vaga och uppfattningen 
om huruvida de går att kombinera skiljer sig åt mellan olika teoretiska utgångspunkter. Hur de 
presenterade teorierna relaterar till de båda begreppen åskådliggörs i en sammanfattande 
modell (se figur 1).  

De teoretiska utgångspunkter som behandlas är maximering av aktieägarvinst, 
intressentmodellen och CSR. Enligt teorin om maximering av aktieägarvinst innebär begreppet 
affärsmässighet att företag enbart ska beakta aktieägarnas vinstintresse. 
Samhällsansvarstagande som inte maximerar aktieägarnas vinst faller med ett sådant synsätt 
därmed inte under begreppet affärsmässighet. Enligt intressentmodellen bör företag, i sin 
strävan att uppnå vinst, ta hänsyn till ett bredare spektrum av intressenter än enbart aktieägarna. 
Hänsynstagandet innebär att företag kan motiveras till ett samhällsansvarstagande av sina 
intressenter, även om det inte maximerar aktieägarnas vinst. Intressentmodellen förespråkar 
därmed att affärsmässigt agerande bör innefatta ett visst samhällsansvar. Slutligen uppvisar de 
presenterade teorierna kring CSR att samhällsansvar främjar företagets lönsamhet och att 
affärsmässighet och samhällsansvarstagande därmed går hand i hand.  
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Figur 1. Modell för uppsatsens teoretiska referensram (utformad av författarna) 
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3 Metod 
 

Kapitlet redogör för vilken undersökningsmetod som tillämpats för att besvara uppsatsens 
problemformulering. Även hur uppsatsens sekundär- och primärdata samlats in förklaras och 
motiveras. Vidare innehåller kapitlet en presentation av hur analysen genomförts samt en 
diskussion beträffande studiens giltighet och tillförlitlighet.

 

3.1 Val av ämne 
Valet av ämne grundlades genom att vi kom i kontakt med den nya allbolagen i kursen 
Verksamhetsstyrning. Vid närmare undersökning av allbolagens direktiv framkom att 
allmännyttiga bostadsföretag förväntas vara affärsmässiga samtidigt som de ska ta 
samhällsansvar. Det väckte ett intresse hos oss att undersöka hur kombinationen blir möjlig. 
Efter att ha deltagit på en konferens, där representanter från allmännyttiga bostadsföretag 
närvarade, blev vi medvetna om att kombinationen av affärsmässighet och samhällsansvar kan 
te sig svår i företagens uthyrningspolicys. Svårigheten motiverade oss att fokusera särskilt på 
uthyrningspolicys i vår uppsats. Vidare har vi inte kunnat identifiera några tidigare studier som 
behandlar allmännyttiga bostadsföretags uppfyllande av allbolagens direktiv i sina 
uthyrningspolicys. Avsaknaden av sådana studier motiverade oss att själva undersöka 
problematiken.   

3.2 Val av metod 
Första fasen av vårt uppsatsarbete bestod av att skapa en teoretisk referensram. För att kunna 
svara på problemformuleringen behövde vi utreda vilka lagstadgade krav som åligger 
företagen, hur affärsmässighet definierats i tidigare forskning samt till vilken grad 
samhällsansvar har innefattats under begreppet affärsmässighet. Kunskapen som erhölls genom 
den teoretiska referensramen användes sedan vid utformningen av den empiriska 
undersökningen. Att inleda med en kunskapsbildande fas ansåg vi vara lämpligt för vår uppsats 
då vi ville vara pålästa om ämnet för att på så sätt öka relevansen i vår empiriska undersökning. 

Vår problemformulering krävde en djupgående undersökning av hur de allmännyttiga 
bostadsföretagen kombinerar affärsmässighet med samhällsansvarstagande och hur 
kombinationen visar sig i deras uthyrningspolicys. Därför valdes en kvalitativ 
undersökningsmetod. En viktig anledning till vårt metodval var att vi ville ge uppgiftslämnaren 
möjlighet att lämna öppna och nyanserade svar (se exempel andra stycket i avsnitt 3.4.2), vilket 
Jacobsen (2002) lyfter fram som en fördel med kvalitativa metoder. Jacobsen belyser även att 
kvalitativa undersökningar lämpar sig väl när det handlar om tolkningar av oklara begrepp, 
vilket ytterligare motiverade vårt metodval. 

Den kvalitativa undersökningen genomfördes dels genom dokumentstudier av ett antal 
allmännyttiga företags uthyrningspolicys, dels genom semi-strukturerade besöksintervjuer. Vi 
valde att börja med dokumentstudierna för att kunna reda ut eventuella oklarheter kring 
företagens uthyrningspolicys under intervjuerna. Den främsta anledningen att besöksintervjuer 
valdes var för att erhålla en personlig kontakt med intervjupersonen, något vi inte ansåg vara 
möjligt genom exempelvis telefonintervjuer. Jacobsen (2002) poängterar dessutom att chansen 
för ett öppet samtal är större vid besöksintervjuer än telefonintervjuer, vilket innebär att 
besöksintervjuer tenderar att bli mer givande. Eftersom vi valt en semi-strukturerad 
intervjuform utformades en intervjuguide (se bilaga 1), vilken syftade till att utgöra ett stöd vid 
intervjuerna. Med hjälp av intervjuguiden ville vi skapa en diskussion där intervjupersonen 
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även gavs möjlighet att belysa de aspekter denne fann relevant. Möjligheten att få fram vad 
intervjupersonen anser vara viktigt är enligt Bryman och Bell (2013) en av fördelarna med att 
inte genomföra helt strukturerade intervjuer. Den främsta anledningen till att en delvis 
strukturerad intervjuform ändå valdes var för att säkerställa att intervjuerna behandlade det vi 
faktiskt ville undersöka. Att utgå från en intervjuguide säkerställer att man kommer in på de 
ämnen man anser vara viktiga (Jacobsen, 2002), samtidigt som den ökar chansen till att erhålla 
jämförbara svar (Lantz, 2013).  

Som framgår av våra metodval har såväl sekundärdata som primärdata samlats in. På så sätt 
erhölls ett resultat som präglas av både information vi själva inhämtat för vår specifika 
problemformulering och av information från tidigare studier. Enligt Jacobsen (2002) är en 
kombination av de båda datatyperna lämpligare än att enbart använda en typ av data. Detta 
grundar han på att slutsatserna ges ytterligare tyngd om den insamlade sekundär- och 
primärdatan påvisar samma svar. Även i de fall då insamlad sekundär- respektive primärdata 
inte visar på samma svar, kan de båda datatyperna ge värdefull information genom att ställas 
mot varandra.  

3.3 Insamling av sekundärdata 
Uppsatsens sekundärdata återfinns huvudsakligen i den teoretiska referensramen, vilken 
behandlar huvudområdena uthyrningspolicys i Sverige, allbolagen samt affärsmässighet och 
samhällsansvarstagande. Återstoden av sekundärdatan består av dokumentstudier där vi 
granskat företags uthyrningspolicys. 

3.3.1 Utformning av den teoretiska referensramen  
Den teoretiska referensramen relaterar till vår problemformulering och baseras i huvudsak på 
forskning vilken har inhämtats från vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Vetenskapliga 
artiklar har sökts fram via sökmotorerna OneSearch och Google Scholar. För att öka 
trovärdigheten och relevansen för våra slutsatser har utgångspunkten vid val av artiklar varit 
att de ska vara välciterade och peer-reviewed. Den lagtext som återfinns i uppsatsen har hämtats 
från riksdagens hemsida för att undvika missvisande information eller vilseledande tolkningar. 
För att få en bredare förståelse för lagens bakgrund och syfte har även propositionen till lagen 
studerats, vilken i sin tur har hämtats från regeringens hemsida. Även en rapport från 
myndigheten Boverket återfinns i den teoretiska referensramen. Boverket är den statliga 
myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende och kan därmed ses som objektiva.   

Boken Nyttan med allmännyttan är en tvärvetenskaplig antologi där elva olika forskare och 
experter har skrivit om allmännyttan med särskilt fokus på hur affärsmässighet och 
samhällsansvar kan kombineras. Boken har varit en stor tillgång för vår uppsats då den 
redovisar en rad olika infallsvinklar. Några av kapitlen är dock inte av företagsekonomisk 
karaktär och har därför bedömts vara irrelevanta för uppsatsen. Inledningsvis användes boken 
främst för att erhålla bakgrundsfakta om Sveriges allmännyttiga bostadssektor. Därutöver har 
kapitlen skrivna av Windell (Samhällsnytta och affärsnytta i samspel?)  och Grander 
(Allmännyttans samhällsansvar och Samhällsansvar på affärsmässiga villkor - tolkningar och 
konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag), på grund av deras relevans till vår 
problemformulering, haft särskilt inflytande i uppsatsen.   

I den teoretiska referensramen behandlas bland annat det aktieägarorienterade perspektivet på 
företagande, vilket nationalekonomen Friedman (1962; 1970) tydligt förespråkar. På grund av 
att Friedman inte i grunden är företagsekonom såg vi ett behov av att inkludera andra, mer 
företagsekonomiska, källor kring det aktieägarorienterade perspektivet (se Brealey, Myers & 
Allen, 2014; Jensen & Meckling, 1976; Kennedy, 2000; Stout, 2012). Friedmans (1970) artikel 
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The Social Responsibility of Business is to Increase Profits är vidare publicerad i New York 
Times Magazine och är utformad som en debattartikel snarare än som en vetenskaplig artikel. 
Trots det har vi valt att inkludera artikeln i vår referensram, vilket främst grundar sig i att den 
visat sig vara välciterad och inflytelserik när det kommer till vilket samhällsansvar ett 
affärsmässigt företag har.  

Bowens (1953) bok Social Responsibilities of the Businessman samt artiklarna skrivna av 
Frederick (1960) och Davis (1960) är några av de äldsta källorna som återfinns i uppsatsen. 
Valet att inkludera dessa grundas på att källorna var några av de första som tillkännagav 
företagets ansvar gentemot samhället. Vi ville därigenom påvisa att företagets samhällsansvar 
redan vi den tidpunkt då källorna publicerades var ett aktuellt och kontroversiellt ämne. Vi har 
dessutom funnit att flera av de mer moderna källorna som återfinns i uppsatsen beträffande 
företags samhällsansvar refererar till dessa äldre källor.  

3.3.2 Dokumentstudier 

Granskning av företagens uthyrningspolicys är en slags dokumentstudie. Jacobsen (2002) gör 
vid dokumentstudier en åtskillnad mellan privata och offentliga källor. Med privata källor avses 
dokument som inte är avsedda att publiceras medan offentliga källor skapas för att nå ett större 
antal människor. Företagens uthyrningspolicys finns att tillgå på respektive företags hemsida, 
vilket innebär att de är offentliga källor. Vid studier av offentliga dokument poängterar 
Jacobsen (2002) att det är viktigt att ha i åtanke att företaget kan vilja att dokumentet ska 
uppfattas på ett visst sätt av mottagaren. Vi har därför funderat över eventualiteten att företagen 
vill försköna sin uthyrningspolicy och få det att framstå som att policyn är generösare än vad 
den egentligen är. Eftersom vi inte enbart studerar dokumenten, utan även genomför intervjuer, 
gavs möjlighet att undersöka hur företagen faktiskt förhåller sig till sina uthyrningspolicys. 
Vårt tillvägagångssätt motiveras av det fenomenologiska perspektivet, som indikerar att det 
väsentliga är att undersöka hur de som utformat dokumenten använder och tolkar dessa 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). För närmare beskrivning av dokumentstudierna, se avsnitt 
3.4.1.  

3.4 Insamling av primärdata 
Primärdata har i denna uppsats inhämtats genom att inledningsvis studera 20 allmännyttiga 
bostadsföretags uthyrningspolicys för att därefter genomföra intervjuer med fyra av företagen.  

3.4.1 Val av intervjuobjekt 
Som en följd av att vi ville kunna genomföra besöksintervjuer hos företag inleddes 
urvalsprocessen med en geografisk avgränsning. Vår utgångspunkt var Halmstad och vi valde 
därför att avgränsa oss till kommuner inom Götaland. Viljan var att erhålla en omfångsrik 
empiri, vilket vi ansåg möjligt genom att intervjua företag av olika storlek och med skilda krav 
i sina uthyrningspolicys. Eftersom de flesta kommuner enbart innefattar ett allmännyttigt 
bostadsföretag behövde därför den geografiska avgränsningen ske till ett relativt stort område.  

20 allmännyttiga bostadsföretag inom Götaland valdes slumpmässigt ut för närmare 
granskning. Vi gick igenom de 20 bostadsföretagens uthyrningspolicys och sammanställde de 
krav som företagen ställer på blivande hyresgäster i två tabeller (se bilaga 2 & 3). Företagens 
uthyrningspolicys hämtades från respektive företags hemsida. I sammanställningen utgick vi 
från de fem grundkrav som enligt identifierade studier (Annadotter & Blomé, 2014; Boverket, 
2009; Grander, 2015a) förekommer mest frekvent i svenska bostadsföretags uthyrningspolicys; 
lägsta åldersgräns, lägsta inkomstnivå, godtagbara inkomsttyper, ekonomisk skötsamhet och 
skötsamhet vid tidigare boenden. Utifrån de 20 företagens grundkrav valdes fem företag ut för 
förfrågning om intervju. För att få en så heltäckande empiri som möjligt var utgångspunkten 
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vid valet av intervjuobjekt att välja företag med skilda krav i sina uthyrningspolicys. Det 
grundkrav som visade sig skilja sig mest mellan de 20 företagen var inkomstkravet. Därav var 
inkomstkravet det grundkrav som främst beaktades när vi valde ut företag att intervjua. De 
företag som valdes ut var HFAB (Halmstads Fastighets AB), Förvaltnings AB Framtiden 
(verksamma i Göteborg), Laholmshem, Landskronahem och LKF (Lunds Kommuns Fastighets 
AB). Genom dessa fem företag inkluderas såväl företag med lågt ställda inkomstkrav som 
företag med förhållandevis höga krav. Företagens inkomstkrav illustreras i nedanstående 
trappa, där det lägsta trappsteget representerar det lägsta kravet och det översta trappsteget det 
högsta.  

    Landskronahem 

    
Laholmshem 

3 ggr hyran 

   
LKF 

2,5 ggr hyran  

  
HFAB 

Enskild 
bedömning 

  

Förvaltnings 
AB Framtiden 

Överstiga 
månadshyra 

   

Inget krav     

Figur 2. De fem utvalda företagens inkomstkrav (utformad av författarna) 

För förfrågan om intervju med LKF, Laholmshem och HFAB kontaktades inledningsvis 
respektive företags kundtjänst. Vi presenterade oss själva och vår uppsats för att därefter kunna 
bli hänvisade till den person på företaget som ansågs vara lämplig. När vi ringde till LKFs 
kundtjänst hänvisade de oss till företagets affärsutvecklingschef, Gunilla Flygare, som gick 
med på att delta i en intervju. Efter kontakt med Laholmshems kundtjänst föreslogs företagets 
VD, Stefan Lundström, som ställde upp på intervju. För intervjun med HFAB ville de att vi 
först skickade vår intervjuguide för att de skulle kunna utse en lämplig intervjuperson. Vi fick 
därefter en intervju inbokad med Anna Fjällman, som arbetar med uthyrningsfrågor på 
företaget. När vi studerade Förvaltnings AB Framtidens uthyrningspolicy framkom att Ann 
Törnblom, kommunikationschef för företaget, stod som kontaktperson för frågor kring 
uthyrningspolicyn. Därmed valde vi i detta fall att vända oss direkt till henne med en förfrågan 
om intervju, vilken hon gick med på.   

Det sista företaget av de fem vi valde ut för förfrågan om intervju var Landskronahem. Där 
blev vi anvisade att kontakta den person som är hyresjuridiskt ansvarig på företaget. Hen gick 
initialt med på att delta i en intervju men efter att ha skickat förslag på datum erhöll vi inget 
svar. Efter upprepade försök att komma i kontakt med personen i fråga framkom att hen inte 
längre hade möjlighet att delta. Vi valde därför att kontakta ett annat företag i ett försök att 
ersätta den uteblivna intervjun med Landskronahem. Efter att ha gått igenom de tabeller över 
20 olika företag som vi tidigare sammanställt (se bilaga 2 & 3) föll valet på Ängelholmshem. 
Motivet till vårt val var att Ängelholmshem ställer liknande inkomstkrav i sin policy som 
Landskronahem. Vid kontakt med Ängelholmshem hänvisades vi till företagets VD. Av 
ytterligare telefonkontakt framkom att en intervju inom vår tidsram inte var möjlig. Vid denna 
tidpunkt hade de andra intervjuerna redan genomförts och vi ansåg att de givit tillräcklig data. 
Dessutom hade redan ett annat företag (Laholmshem) som ställde liknande inkomstkrav som 
Landskronahem intervjuats. Detta, i kombination med vårt behov att gå vidare i 
uppsatsprocessen, gjorde att vi inte valde att kontakta ytterligare företag. 
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3.4.2 Utformning av intervjuguide  
Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från uppsatsens syfte. Intervjuande fokuserade 
därmed främst på att utreda intervjupersonernas syn på affärsmässighet, 
samhällsansvarstagande samt kombinationen av de två begreppen. Som en följd av uppsatsens 
särskilda fokus syftade intervjuerna även till att undersöka hur kombinationen tar sig uttryck i 
företagens uthyrningspolicys.  

Merparten av intervjuguiden utgjordes av frågor som ställdes till samtliga intervjupersoner. 
Med anledning av att kraven i de intervjuade företagens uthyrningspolicys skiljer sig åt valde 
vi emellertid att även inkludera intervjufrågor som var specifika för respektive företag. Vi ville 
inleda med en bred och allmän fråga för att försöka initiera en öppen diskussion. På basis av 
detta utformades de två inledande frågorna på följande vis: "Vad anser du innefattas i ert 
allmännyttiga syfte?” och ”Vad anser du att det innebär att agera affärsmässigt?”. Syftet med 
frågorna var att få förståelse för hur intervjupersonerna tolkar de båda begreppen. För att få en 
bild av hur företagen ser på möjligheten att kombinera detta samhällsansvar med agerande 
enligt affärsmässiga principer ställdes uppföljningsfrågan "Ser ni några svårigheter i att 
kombinera affärsmässighet med samhällsansvarstagande?”. Efter att ha utrett 
intervjupersonernas allmänna syn på affärsmässighet och samhällsansvar lades fokus på 
företagens uthyrningspolicys.  

När vi riktade in intervjun mot företagens uthyrningspolicy inledde vi med frågan ”Har det 
skett någon förändring i er uthyrningspolicy under de senaste åren? Vad berodde det i så fall 
på?”. Syftet med denna frågan var att få reda på om uthyrningspolicyn har ändrats något sedan 
den nya allbolagen kom. Vi valde medvetet att ställa en öppen fråga om vad förändringen i så 
fall berodde på istället för att fråga om det var en följd av allbolagens nya bestämmelser. Vi 
ville på det sättet minimera risken för att intervjupersonen leddes in på tanken att en eventuell 
förändring berott på allbolagen. De företagsspecifika frågorna utformades genom en noggrann 
granskning av de utvalda företagens uthyrningspolicys. Då inkomstkravet visade sig vara det 
krav som skiljde sig mest mellan företagen utformades åtminstone en specifik fråga rörande 
detta krav för samtliga intervjuer. 

3.4.3 Genomförande av intervjuer 

Tabellen nedan redogör för vilka företag samt vilka representanter från företagen som 
intervjuats.  

Tabell 1. Översikt av genomförda intervjuer 
Företag Namn Befattning Datum 

Förvaltnings AB 
Framtiden 

Ann Törnblom Kommunikationschef 3 april 2017 

LKF Gunilla Flygare 

(Thomas Larsson) 

Affärsutvecklingschef 

(Hyresjurist) 

4 april 2017 

HFAB Anna Fjällman Assistent på avdelning 
för uthyrning 

4 april 2017 

Laholmshem Stefan Lundström VD 12 april 2017 

Några av företagen efterfrågade vår intervjuguide innan intervjun skulle äga rum. För att göra 
förutsättningarna lika för alla intervjuer skickades intervjuguiden ut i förväg till samtliga 
företag. Vi ser både för- och nackdelar med att skicka ut intervjuguiden i förväg. Vi tror att det 
var ett bra sätt att inledningsvis försäkra oss om att få tala med en person på företaget som hade 
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mycket kunskap kring såväl företagets tillämpning av affärsmässighet och samhällsansvar som 
företagets uthyrningspolicy. Dessutom ansåg vi att intervjupersonerna skulle kunna ge mer 
uttömmande svar genom att ha sett intervjuguiden på förhand. Däremot befarades att 
tillvägagångssättet skulle resultera i att intervjupersonerna i förväg funderade ut tillrättalagda 
svar. I en av de fyra intervjuerna upplevde vi till viss del svaren som tillrättalagda (se fjärde 
stycket i avsnitt 3.4.3).  

Vi inledde varje intervju med att presentera oss själva och kort beskriva syftet med intervjun. 
Syftet var att skapa en trivsam och öppen stämning, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
kan framkallas av en sådan inledning. För att ytterligare uppmuntra öppenhet ville vi kunna 
lyssna aktivt under intervjun. Därför önskade vi få spela in intervjuerna för att på så sätt inte 
behöva anteckna medan intervjuerna pågick. Att lyssna aktivt på vad intervjupersonen säger 
leder, enligt Bryman och Bell (2013), till att denne känner sig mer positivt inställd till intervjun 
och talar mer öppet och spontant. Ytterligare en anledning till att vi önskade spela in 
intervjuerna var att vi inte ville gå miste om någon relevant information. Jacobsen (2002) 
konstaterar att inspelning av intervju ger den mest kompletta registreringen av empiriska data. 
Dessutom ger en inspelad intervju möjlighet till att transkriberas i efterhand och på så sätt 
skriftligen återge allt som sagts. Förfrågan om inspelning skedde på plats och samtliga företag 
förutom HFAB gick med på att intervjuerna spelades in. Vi var förberedda på att inte få spela 
in genom att sedan innan ha bestämt vem utav oss som i sådant fall skulle föra anteckningar 
och vem som skulle fokusera på intervjupersonen. Eftersom en av oss kunde lyssna aktivt ansåg 
vi inte att öppenheten under intervjun med HFAB påverkades nämnvärt. 

Besöksintervjuerna genomfördes i avskilda rum på respektive företags kontor och pågick i 50–
60 minuter, med undantag för HFAB där intervjun pågick i 35 minuter. I början av intervjun 
med Fjällman på HFAB tillkännagav hon att det förmodligen hade varit lämpligare för oss att 
intervjua hennes chef, Ulf Nilsson, men att han dessvärre inte hade möjlighet att delta under 
intervjun. Det resulterade i att Fjällman inte kunde svara på vissa av våra frågor. På de frågorna 
återgav hon därför svar som hennes chef hade givit henne på förhand genom att han tagit del 
av intervjuguiden. Eftersom Fjällman i flera fall utgick från Nilssons skriftliga svar på frågorna 
kändes svaren i vissa fall något tillrättalagda och återhållsamma. Vi försökte få Fjällman att 
svara mer spontant genom att ställa många följdfrågor, vilket delvis förbättrade intervjun. Det 
faktum att Fjällman inte kunde svara på alla våra frågor återspeglas även i att intervjun på 
HFAB pågick under en betydligt kortare tid än övriga intervjuer.  

Övriga intervjuer genomfördes med personer i chefspositioner och under dessa intervjuer 
upplevdes intervjupersonerna som mer spontana i sina svar. Eftersom svaren inte var lika 
förberedda blev diskussionsklimatet mer öppet under intervjuerna med Förvaltnings AB 
Framtiden, LKF och Laholmshem. Under intervjun med LKF deltog, utöver företagets 
affärsutvecklingschef Flygare, även Thomas Larsson, företagets hyresjurist. Att ta med 
företagets hyresjurist på intervjun skulle kunna vara ett tecken på att man vill ha någon med 
sig som kontrollerar att man inte säger något olämpligt. I detta fall tyckte vi emellertid inte att 
Flygare verkade påverkas av att hyresjuristen deltog. Hon var öppen och spontan i sina svar 
och tog endast hjälp av hyresjuristen några få gånger då hon var osäker på någon uppgift. Hon 
förklarade att hon såg det som en fördel för oss att ha med hyresjuristen då han har arbetat på 
företaget i 30 år och har betydligt mer kunskap när det kommer till företagets uthyrningspolicy 
än Flygare. Till skillnad från Flygare tycktes Larsson vara något återhållsam i sina svar. Det 
märktes särskilt tydligt när företagets inkomstkrav diskuterades (se tredje stycket i avsnitt 5.2).  

Under intervjun med Förvaltnings AB Framtiden framkom att Törnblom arbetat på företaget 
sedan augusti 2016 vilket vi inledningsvis såg som en potentiell nackdel för tillförlitligheten i 
hennes svar. Törnblom informerade oss dock om att hon blivit mycket väl inläst på bolagets 
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uthyrningspolicy i sin roll som kommunikationschef, bland annat eftersom hon arbetar i nära 
relation med kommunikationscheferna från dotterbolagen. Därför upplevde vi inte hennes 
korta anställningstid som ett problem. 

3.5 Analysmetod  
Resultatet från våra intervjuer presenteras i uppsatsens empiriavsnitt. Inledningsvis 
transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant för att vi inte skulle gå miste om något 
viktigt som sagts. När empiriavsnittet sedan utformades reducerades först insamlad data till att 
enbart innefatta de delar av intervjuerna som vi ansåg vara relevanta för problemformulering 
en. I samband med reducering av data insåg vi att vissa uttalanden från Ann Törnblom 
(Förvaltnings AB Framtiden) och Stefan Lundström (Laholmshem) var otydligt formulerade. 
För att tydliggöra vad de menat gjordes återkopplingar via mejl, där uttalandena förtydligades. 
Därefter strukturerades empirin genom att sortera data under olika rubriker. Vi valde att 
presentera varje intervju för sig för att ge en tydlig överblick över intervjuernas resultat. 
Rubrikerna som vi valde att presentera resultaten under var ”Tolkning av affärsmässighet och 
samhällsansvar” och ”Företagets uthyrningspolicy”. På så sätt tydliggjordes vad 
intervjupersonerna sade om affärsmässighet och samhällsansvarstagande i allmänhet och vad 
de sade om företagets uthyrningspolicy i synnerhet. För att ge läsaren en ännu tydligare 
överblick över empirin sammanfattades resultatet från samtliga intervjuer slutligen i en tabell 
(se tabell 2). Vårt tillvägagångssätt går i linje med Jacobsen (2002), som förklarar att man 
behöver beskriva, reducera och strukturera insamlad data för att få en tydligare överblick av 
vad intervjuerna resulterat i. 

I nästa steg av analysprocessen tolkades empirin genom att inledningsvis gå igenom varje 
intervju för sig. Detta steg syftade till att utreda om det var något i företagens eller 
intervjupersonernas särskilda förutsättningar som föranlett utsagorna under intervjun. Jacobsen 
(2002) påvisar att det vid kvalitativa undersökningar fungerar kompletterande om varje enhet 
först analyseras isolerat från övriga för att därefter gå vidare till en ämnesrelaterad analys. I 
enlighet med Jacobsens resonemang använde vi de individuella tolkningarna av varje enskild 
intervju för att jämföra intervjuerna sinsemellan. I den ämnesrelaterade och jämförande 
analysen togs utgångspunkt i den sammanfattande tabellen över empirin (se tabell 2). Således 
erhölls en struktur i analysen som återspeglar strukturen i empirin. Den jämförande analysen 
innebar att likheter och skillnader mellan vad intervjupersonerna sagt identifierades. Även här 
utreddes till att börja med om likheterna och skillnaderna kunde bero på att företagen eller 
intervjupersonerna har skiljaktiga förutsättningar. Slutligen relaterades delarna av empirin 
vilka inte kunde förklaras av de skiljaktiga förutsättningarna till den teoretiska referensramen. 

3.6 Studiens giltighet och tillförlitlighet  
Slutsatserna i vår uppsats grundar sig till stora delar på utsagor från våra intervjupersoner. Vi 
behöver därför reflektera över hur giltiga dessa utsagor är och till vilken grad 
intervjupersonerna kunde ge oss den information vi sökte. Jacobsen (2002) delar in en studies 
giltighet i intern respektive extern giltighet. Han beskriver den interna giltigheten som den grad 
till vilken vi har undersökt det vi avsett undersöka, och belyser att en viktig del av den interna 
giltigheten är att man funnit de rätta uppgiftslämnarna. I vår studie valde vi att låta företagen 
själva avgöra vem som skulle lämpa sig för intervjun. Detta berodde på att vi var osäkra på 
vilka i de olika företagen som hade kunskap om företagets uthyrningspolicy. Vi anser därmed 
att vårt tillvägagångssätt för att ta fram intervjupersoner var det lämpligaste för att tillgodose 
studiens validitet. Att företagen själva fick avgöra vem som lämpade sig för intervjun 
resulterade emellertid i att vi fick intervjua personer med olika befattningar. När vi analyserade 
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vår empiriska data behövde vi därför ha i åtanke att intervjupersonens svar kunde vara 
influerade av dennes roll i företaget (se fjärde stycket i avsnitt 5.2).  
Under intervjun med Förvaltnings AB Framtiden framkom att Törnblom arbetat på företaget 
sedan augusti 2016, vilket vi inledningsvis såg som en potentiell nackdel för tillförlitligheten i 
hennes svar. Törnblom informerade oss dock om att hon blivit mycket väl inläst på bolagets 
uthyrningspolicy i sin roll som kommunikationschef, bland annat eftersom hon arbetar i nära 
relation med kommunikationscheferna från dotterbolagen. Därför upplevde vi inte hennes 
korta anställningstid som ett problem.  

Då vår studie är av kvalitativ natur och syftar till att undersöka ett fenomen på djupet har det 
inte varit vår främsta avsikt att kunna generalisera våra slutsatser till ett större antal enheter. 
Generaliserbarheten är vad Jacobsen (2002) kallar för en studies externa giltighet, och även 
han fastslår att möjligheten att erhålla generella slutsatser med en kvalitativ metod ofta är 
begränsad. Han uttrycker det på följande vis: ”Kvalitativa metoder har heller inte som mål att 
säga något om det generella eller typiska, utan snarare om det unika och speciella” (Jacobsen, 
2002, s. 196). Problematiken med att generalisera våra resultat till andra allmännyttiga 
bostadsföretag än de vi har studerat är något vi har varit medvetna om och anpassat våra 
slutsatser efter.  

Utöver studiens giltighet behöver även dess tillförlitlighet beaktas. Jacobsen (2002) förklarar 
att tillförlitligheten kontrolleras genom att utreda om något i undersökningsmetoden föranlett 
slutsatserna. Tillförlitligheten stärktes av att vi genomförde besöksintervjuer eftersom chansen 
för att intervjupersonen talar öppet och sanningsenligt, enligt Jacobsen, ökar. Däremot 
poängterar Jacobsen att det alltid föreligger en risk att en så kallad intervjuareffekt uppstår, det 
vill säga att undersökaren på något sätt påverkar resultatet av intervjun. Vi försökte därför 
utforma intervjuerna på ett sätt som minimerade vår effekt på intervjupersonen, exempelvis 
genom att undvika ledande frågor (se exempel tredje stycket i avsnitt 3.4.2). Den kontext som 
intervjun genomförs i kan enligt Jacobsen (2002) påverka intervjuns tillförlitlighet. För att 
kontexten skulle bli naturlig och bekväm för våra intervjupersoner genomfördes intervjuerna 
på deras respektive arbetsplats. Dessutom genomfördes intervjuerna i avskilda rum. Om vi 
hade befunnit oss i en kontext där andra medarbetare hade kunnat höra vad som sades under 
intervjun tror vi att intervjupersonen hade blivit mer återhållsam i sina svar. 
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4 Empiri 
 

Kapitlet redovisar resultatet från de fyra genomförda intervjuerna. Under intervjuerna 
diskuterades bland annat företagens uthyrningspolicys, vilka återfinns som bilagor i uppsatsen 
(se bilaga 4–7). Intervjuerna presenteras var för sig för att ge en tydlig bild av vad som 
framkom under respektive intervju. För att ytterligare tydliggöra intervjuresultatet sorteras 
varje intervju under två rubriker: ”Tolkning av affärsmässighet och samhällsansvar” och 
”Företagets uthyrningspolicy”. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell.

 

Nedan tabell presenterar övergripande företagsfakta såväl som vilka personer som intervjuats.  

Tabell 2. Företagsfakta och intervjupersoner 

4.1 Intervju med Förvaltnings AB Framtiden 
Törnblom berättar att hon har arbetat som kommunikationschef på Förvaltnings AB Framtiden 
sedan augusti 2016. Hon förklarar att rollen innefattar att samarbeta med 
kommunikationschefer från dotterbolagen såväl som att sitta med i koncernledningen. I 
Göteborg råder en något annorlunda situation då Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag åt 
de allmännyttiga bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och 
Gårdstensbostäder, berättar Törnblom. 

4.1.1 Tolkning av affärsmässighet och samhällsansvar 
Törnblom menar att det är det allmännyttiga ansvarstagandet som utgör företagens 
existensberättigande. Om de allmännyttiga företagen skulle leverera och agera precis som alla 
andra skulle det inte vara någon skillnad mellan dem och de privata. Hon lyfter även fram att 
man som kommunalägt företag är politiskt styrt vilket är en stor skillnad mot de privata 
företagen.   

Törnblom beskriver ett allmännyttigt bostadsföretag som en form av hybrid då de ska vara både 
affärsmässiga och allmännyttiga. ”Ena dagen står man på det ena benet och andra dagen på det 
andra. Det gäller att balansera det på ett bra sätt”, förklarar Törnblom. Den allmännyttiga delen 
av deras ansvar framhäver Törnblom bland annat som att de ska ta ett betydligt större bosocialt 
ansvar än de privata företagen. De anses ha ett ansvar att utveckla Göteborg som stad och att 
skapa trygga bostadsområden där alla kan bo. Att utveckla Göteborg som stad innebär bland 
annat att dotterbolagen i koncernen tar ansvar att gå in i kända problemområden för att utveckla 
dem till det bättre. Törnblom framhäver att det oftast är allmännyttiga bostadsföretag som får 
gå in och satsa i sådana osäkra områden då de privata företagen ser det som alltför riskfyllda 
investeringar. Törnblom beskriver exempelvis hur deras dotterbolag Gårdstensbostäder har gått 
in i Gårdsten, ett katastrofområde i Göteborg, och gjort en långsiktig och resurskrävande 

 

Förvaltnings AB 
Framtiden LKF HFAB Laholmshem 

Omsättning (tkr) 

Antal lägenheter 

Kommun 

7 169 960 (2016) 

73 000 st. 

Göteborg 

890 700 (2016) 

9 800 st. 

Lund 

764 739 (2016) 

9 000 st. 

Halmstad 

195 972 (2015) 

1 200 st. 

Laholm 

Intervjuperson: 

 

Ann Törnblom 

 

Gunilla Flygare 

(Thomas Larsson) 

Anna Fjällman 

 

Stefan Lundström 
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satsning i området. Gårdstensbostäder hade ett antal fastigheter i området sedan innan, men 
satsningen innebar att man köpte upp i princip alla befintliga hyresfastigheter i området. De 
ville sedan förändra stadsbilden samt öka tryggheten i området. Detta gjorde man genom att 
bland annat få dit affärer och dylikt för att skapa arbetstillfällen. Man har även tagit dit 
trygghetsgrupper som arbetar för att skapa en tryggare vardag, vilket Törnblom menar givit 
mycket positiva följder. Idag har området utvecklats betydligt och har exempelvis fått en rejält 
minskad brottslighet. Att få ner brottsstatistiken ser Törnblom som en nyckelfaktor då det leder 
till att andra aktörer vågar etablera sig i området. Gällande de trygghetsgrupper som företaget 
arbetade med i exemplet ovan berättar Törnblom att det är något som företaget har i flera av 
sina bostadsområden. Törnblom uttrycker en affärsmässighet i arbetet med trygghetsgrupper 
genom att man ökar fastighetsvärdet. Dessutom minskar man förstörelsen i området vilket 
annars hade kostat företaget väldigt mycket pengar. Törnblom menar att det framförallt är de 
allmännyttiga bostadsföretagens möjlighet att se mer långsiktigt på sina investeringar som gör 
att de kan gå in och göra sådana här satsningar. Man kan inte räkna hem ett liknande projekt 
som Gårdstensbostäders förrän långt fram i tiden. I Gårdstensbostäders fall tog det ungefär 15 
år innan man verkligen kunde se att satsningen hade gått hem. Detta är, enligt Törnblom, den 
stora anledningen till att privata företags benägenhet att göra en sådan satsning är mycket liten. 

Törnblom framhäver att de har ett väldigt tydligt allmännyttigt ansvar genom att de ska förse 
Göteborg med bostäder där alla typer av människor kan bo. Hon förklarar att de alltså ska vara 
öppna för alla, till skillnad från privata bostadsföretag som har en större möjlighet att välja sina 
hyresgäster. Det råder kraftig bostadsbrist i Göteborg och i sin uppgift att förse stadens invånare 
med bostäder ser Törnblom det därmed som en nödvändighet att satsa mycket på nybyggnation. 
Samtidigt säger hon att de är medvetna om att många av de som inte har någon bostad är 
personer som inte har råd att bo i nyproducerade lägenheter. Därför menar Törnblom att de 
som allmännyttigt företag behöver ha en annan slags nyproduktion än vad deras privata 
motsvarigheter har. Deras uppgift blir att bygga billigt för att på så sätt kunna ta ut lägre hyror 
än de privata bostadsföretagen. Några av faktorerna som, enligt Törnblom, gör att de kan bygga 
billigt är att de bygger på mark som de redan äger, att de utför industrialiserat byggande samt 
att de söker sig utomlands i sökandet efter billiga resurser. Därutöver får de, för att kunna hålla 
nere hyrorna, ha en annorlunda affärsmodell jämfört med de privata företagen. Törnblom 
förklarar att affärsmodellen syftar till långsiktighet snarare än att ställa krav på en investerings 
kortsiktiga lönsamhet. Det innebär att de ser till hur hela verksamheten påverkas av en 
investering eller ett fastighetsförvärv snarare än att enbart beakta den enskilda fastighetens 
direktavkastning. Hon poängterar att grundbulten för att vara affärsmässig är att varje 
investering ska leda till företagets långsiktiga ekonomiska utveckling. 

4.1.2 Företagets uthyrningspolicy 
Törnblom berättar att utformningen av koncernens uthyrningspolicy inleds med en beställning 
från kommunen där de klargör vilken inriktning policyn ska ha. Utifrån kommunens beställning 
är det sedan upp till koncernen att utforma en uthyrningspolicy som stämmer överens med 
beställningen. Därefter skickas policyn fram och tillbaka mellan parterna tills man kommit 
fram till en policy som godtas av dem båda. Uthyrningspolicyn tas alltså fram genom ett 
samspel mellan företaget och kommunen.  

Förvaltnings AB Framtiden har en uthyrningspolicy som används av samtliga deras 
dotterbolag. Den uthyrningspolicy som koncernen har idag är förhållandevis ny och började 
gälla i januari 2017. Beslutet föranleddes av att kommunen identifierade ett problem i att de 
människor som verkligen behövde en bostad inte hade någon möjlighet att komma in på 
bostadsmarknaden. Törnblom beskriver hur man ställde sig frågan: “Om människor inte kan 
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bo hos oss, om vi har så hårda regler att de inte kommer in i allmännyttan, vart ska de då ta 
vägen och vems ansvar blir det?”. 
Koncernens nya uthyrningspolicy är, som Törnblom uttrycker det, något djärv i jämförelse med 
andra allmännyttiga bostadsföretag. I och med den nya uthyrningspolicyn har företaget 
nämligen inget inkomstkrav alls för att få bli hyresgäst hos dem. Innan slopandet av 
inkomstkravet ställde man krav på att en hyresgäst skulle ha en inkomst motsvarande tre gånger 
hyran. Törnblom poängterar vidare att de kommer att göra regelbundna uppföljningar för att 
tidigt uppmärksamma eventuella problem som den nya uthyrningspolicyn kan bära med sig. 
Törnblom berättar att en följd som man redan nu har kunnat upptäcka är att det givit ökad 
möjlighet för människor att söka bostad. I höstas var det i snitt 1100 sökande per ledig lägenhet, 
vilket under första kvartalet 2017 stigit till omkring 1700. Några andra tydliga konsekvenser 
av den nya policyn menar hon är för tidigt för att kunna utläsa. Hon lyfter också fram att när 
inkomstkravet skulle införas rådde en intressekonflikt mellan inblandade parter. Uthyrarna 
motsatte sig inkomstkravet och ansåg att det skulle försvåra deras arbete. Törnblom förklarar 
uthyrarnas missnöje med att borttagandet av ett inkomstkrav innebär att de förlorar ett redskap 
att använda vid granskning av blivande hyresgäster. I den nya uthyrningspolicyn har man 
dessutom ändrat kraven gällande betalnings- och störningsanmärkningar. Tidigare gällde att 
man för att bli hyresgäst inte fick ha mer än två betalningsanmärkningar respektive två 
störningsanmärkningar. Enligt den nya policyn får man inte ha haft mer än tre 
betalningsanmärkningar de senaste två åren. Några krav gällande störningar i tidigare boenden 
finns däremot inte längre och man kontrollerar därmed inte sökandens tidigare 
hyresförhållanden.  
Den enda möjlighet som finns att göra avsteg från uthyrningspolicyn är om den som arbetar 
som uthyrare känner till att en sökande har ett väldigt problematiskt förflutet. I ett sådant fall 
har uthyraren möjlighet att vända sig till sin VD för att få ett godkännande om att göra avsteg. 
Törnblom förklarar att detta främst gäller när den sökande har en kriminell bakgrund. Förutom 
möjligheten att göra avsteg från uthyrningspolicyn har Förvaltnings AB Framtiden även ett 
avtal med Göteborgs Stad. Avtalet innebär att man bistår med boende till särskilt utsatta 
hushåll. Törnblom förklarar att det exempelvis kan handla om barnfamiljer i osäkerhet, 
nyanlända och ensamkommande. Under år 2016 bidrog man med 900 lägenheter till särskilt 
utsatta hushåll. 

Förvaltnings AB Framtiden tillämpar vidare en särskild uthyrningsregel för så kallade 
“utvecklingsområden”, vilket enligt uthyrningspolicyn innebär “ett område där särskilda 
insatser görs, ofta ett socioekonomiskt svagt område.”. Törnblom förtydligar att det även är 
dessa områden som polisen har märkt ut som särskilt svåra områden i Göteborg. Den särskilda 
uthyrningsregeln som gäller i utvecklingsområdena innebär att man prioriterar 
förvärvsinkomsttagare i dessa områden. Här gör man alltså en inkomstprövning och Törnblom 
förklarar att detta är ett sätt att försöka minska segregationen. Hon menar att 
utvecklingsområdena redan är tungt belastade med socioekonomiskt svaga hushåll. Därför vill 
de minimera risken att, som Törnblom uttrycker det, “segmentera problem till vissa områden 
som aldrig kommer komma ur det”. I områdena får man prioritera maximalt 80 procent av 
lägenheterna till förvärvsinkomsttagare. 

4.2 Intervju med LKF 
På LKF arbetar Flygare som affärsutvecklingschef sedan ett år tillbaka. Hon berättar att hon 
började som fastighetschef på LKF redan 2006 och att hon däremellan även arbetat som 
marknadschef på företaget. Thomas Larsson, som också deltog under intervjun, berättar att han 
arbetat på företaget i omkring 30 år. 
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4.2.1 Tolkning av affärsmässighet och samhällsansvar 
Flygare förklarar att företagets allmännyttiga roll framgår väldigt tydligt i deras ägardirektiv 
från kommunen. Deras främsta uppgift är att de ska “finnas till för att tillhandahålla bostäder 
till Lundaborna”. Som Lundabo räknas de som bor, arbetar eller studerar på heltid i Lunds 
kommun. Mer utförligt ska de, enligt Flygare, “erbjuda kommuninvånarna bostäder och 
bostadskomplement av god kvalitet, i god miljö och till rimlig hyra”. Det innebär även att de 
ska erbjuda en variation i sitt bestånd så att alla typer av hushåll kan få en passande bostad. 
Hon tillägger även att de, i enlighet med ägardirektiven, ska skapa en bostadsmarknad i balans. 
Detta innebär att de ska bidra till att planering och byggande ska anpassas till den efterfrågan 
som råder i kommunen. Att anpassa planeringen är väldigt svårt, menar Flygare. Det är 
nämligen mycket hög efterfrågan på hyresbostäder i Lund och LKF har långa kötider. Dock 
poängterar hon att företaget har väldigt ambitiösa mål när det kommer till nyproduktion och att 
man på så sätt vill kunna möta efterfrågan bättre. För flera år sedan satte man upp målet att 
byggstarta ungefär 300 lägenheter per år. Flygare berättar dock att de numera bygger ungefär 
600 nya lägenheter och de ska byggstarta ytterligare omkring 400 lägenheter i år. Det är en 
väldigt stor ökning mot tidigare år, konstaterar Flygare. De senaste tio åren har företaget byggt 
omkring 150 nya lägenheter om året. Att öka takten på nyproduktionssidan är något som tar 
lång tid eftersom man behöver genomgå många olika steg innan man kan börja bygga, förklarar 
Flygare.  
Flygare framhäver vidare att något som skiljer dem som allmännyttigt bostadsföretag mot sina 
privata motsvarigheter är att de ska arbeta med att göra hela Lund attraktivt. De ska även ta ett 
större bosocialt ansvar, menar hon. Därför arbetar LKF väldigt mycket med olika aktiviteter i 
sina bostadsområden. Aktiviteterna kan vara alltifrån bärplockning och grillfester till 
samverkan med skolor och sommarjobb åt Lunds ungdomar. Utöver dessa aktiviteter ingår 
enligt Flygare även ett ansvar att bistå med lägenheter till socialt utsatta, vilket sker i samarbete 
med socialförvaltningen. Flygare berättar att de har en CSR-ansvarig på företaget som arbetar 
med denna typen av frågor.  

När det kommer till affärsmässigheten i LKF:s verksamhet säger Flygare följande: 

Affärsmässighet är rätt intressant för man kan definiera begreppet på väldigt 
många olika sätt. Somliga definierar affärsmässighet som att göra goda affärer 
med någon så att denne någon vill återkomma och göra affärer igen. Går man 
däremot till vår ekonomichef får man nog en annan definition, att det handlar om 
att göra goda affärer som genererar ett överskott. 

Flygare beskriver att det under många år stått i företagets ägardirektiv att de ska bedriva sin 
verksamhet enligt affärsmässiga principer, och hon menar att man därför inte har behövt ändra 
särskilt mycket till följd av allbolagen. Även Larsson poängterar att man sedan länge haft ett 
affärsmässigt tankesätt inom företaget. Larsson förklarar att man i alla tider har satsat mycket 
på att bygga nya lägenheter och att det därför har varit av stor vikt att generera vinst för att 
kunna investera i nya projekt. Han inflikar vidare att företaget alltid har haft goda vinster. De 
har exempelvis arbetat mycket med att minimera sina kostnader och att optimera den finansiella 
verksamheten. Något som Flygare menar skiljer dem som allmännyttigt bostadsföretag mot de 
privata är att de har möjlighet att vara mer långsiktiga i sin affärsmässighet. 

4.2.2 Företagets uthyrningspolicy 
Företagets uthyrningspolicy grundar sig på deras ägardirektiv, säger Flygare. Därmed inte sagt 
att uthyrningspolicyn är en helt och hållet uppifrån kommande bestämmelse, poängterar hon 
sedan. Den har vuxit fram genom ett samarbete mellan företagsledningen och kommunen. Det 
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gjordes nyligen en översyn av policyn där man gjorde några ändringar, vilket berodde på att 
man behövde förtydliga vissa delar av uthyrningspolicyn. 

Enligt företagets uthyrningspolicy ska man för att få bli hyresgäst “ha en sådan ekonomisk 
situation att man kan klara av att betala hyran för den aktuella lägenheter”. Larsson förklarar 
att detta innebär att man gör en enskild bedömning för varje sökande. De använder sig inte utav 
någon fast uträkning eller formel, utan går mer på känsla. Den sökande ska kunna visa att man 
har en inkomst som matcher hyran. De accepterar även alla former av inkomst, det är den totala 
summan pengar man får in varje månad som räknas. Företaget har alltid haft denna typ av 
enskilda bedömning i sin uthyrning och både Flygare och Larsson anser att det har fungerat 
väl. Flygare menar vidare att det blir väldigt fyrkantigt att ha ett fast inkomstkrav. “Vad gör 
man då med den personen som har en krona för lite i inkomst?”, frågar hon sig. Flygare kopplar 
delvis detta synsätt till deras ansvar som allmännyttigt bostadsföretag. De ser att systemet 
fungerar väl främst genom att de har väldigt få hyresförluster och få hyresgäster som mister sin 
bostad på grund av uteblivna hyresbetalningar. “I princip alla betalar hyran hos oss trots att vi 
har en förhållandevis flexibel syn på inkomsten”, säger Flygare. En bidragande faktor tror 
Larsson är att de är väldigt noga med att tala om för sina hyresgäster hur viktigt det är att de 
betalar hyran och vad som kan inträffa om de inte gör det.  

För att bli hyresgäst får man enligt LKF:s uthyrningspolicy inte ha några obetalda skulder till 
företaget eller några allvarliga betalningsanmärkningar. Även här poängterar Flygare att det 
görs en enskild bedömning, men att uteblivna hyresbetalningar är den form av anmärkning som 
väger tyngst. Handlar det om en mindre betalningsanmärkning man haft en gång i tiden är de 
inte lika hårda. Utöver hyresskulder och betalningsanmärkningar framgår det av 
uthyrningspolicyn att man inte får ha “andra för boendet negativa referenser”. Här förklarar 
Flygare att de tar referenser från tidigare boenden för att kontrollera. Hon säger att när en 
sökande blir nekad på grund av ett sådant förhållande handlar det oftast om att man inte har 
skött sin relation till LKF.  

Vidare har företaget har en tät samverkan med kommunens socialförvaltning där de upplåter 
en del av sitt bostadsbestånd till hushåll som av socialförvaltningen bedöms vara i stort behov 
av en bostad. Det kan exempelvis handla om nyanlända och andra socialt utsatta människor. 
Antalet lägenheter som upplåts beror på socialförvaltningens behov, men Flygare berättar att 
det brukar vara ett 70-tal om året. Flygare betonar att avgörandet om vem som är i behov av en 
sådan lägenhet ligger hos socialförvaltningen och inte hos LKF. 

4.3 Intervju med HFAB 
Fjällman arbetar som assistent på affärsutvecklings- och kommunikationsavdelningen. Hon 
berättar att det är på denna avdelning som uthyrningsansvaret ligger. Fjällman är därmed alltid 
med i projektgrupper när det handlar om uthyrningsfrågor. Hon berättar att hon exempelvis var 
med i den projektgrupp som arbetade fram företagets nu gällande uthyrningspolicy. Fjällman 
arbetar som assistent åt Ulf Nilsson, som är chef på avdelningen, och hon förklarar att hennes 
funktion är att stötta och assistera honom. Nilsson är ansvarig för exempelvis policys, 
uthyrningsregler och juridik. Fjällman berättar att hon har arbetat på HFAB sedan 90-talet och 
har ett förflutet som uthyrare på företaget.  

4.3.1 Tolkning av affärsmässighet och samhällsansvar 
Nilsson menar att det övergripande allmännyttiga syftet för HFAB är att främja kommunens 
bostadsförsörjning. Detta innebär att de ska erbjuda ett varierat bostadsutbud som kan attrahera 
alla typer av hushåll, förklarar han. Att främja bostadsförsörjningen innebär även att HFAB 
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ständigt behöver fundera över nybyggnationer för att försöka möta den stora efterfrågan på 
hyresbostäder, menar Nilsson.  

En skillnad mot de privata bostadsföretagen som Fjällman framhäver är att de arbetar mycket 
med boinflytande och bosociala åtgärder. De har exempelvis en hel avdelning som har ansvaret 
gentemot socialförvaltningen, vilket Fjällman beskriver som en del av det allmännyttiga syftet. 
Fjällman lyfter även fram att de erbjuder både välkomstjobb åt nyanlända och sommarjobb till 
deras hyresgästers barn. Hon förklarar att projektet med välkomstjobb syftar till att hjälpa de 
hyresgäster som är nyanlända till Sverige genom att erbjuda dem praktikplatser och jobb. 
Parallellt med jobbet eller praktikplatsen erbjuds även språkträning. Enligt Fjällman har 
välkomstjobben fått stor medial uppmärksamhet och hon förklarar att deras initiativ är ett sätt 
att bidra till de nyanländas integration och etablering på arbetsmarknaden. Sommarjobben 
framhäver Fjällman som ett bra sätt för hyresgästernas barn att komma in på arbetsmarknaden. 
Sommarjobben går exempelvis ut på att sköta om HFAB:s bostadsområden genom att plocka 
skräp, rensa ogräs och liknande.  

Nilsson menar att företaget har arbetat efter affärsmässiga principer sedan länge och att de 
därför inte såg några svårigheter att anpassa sig till den nya allbolagen. De affärsmässiga 
principerna yttrar sig exempelvis genom att företaget åläggs marknadsmässiga avkastningskrav 
från sina ägare, förklarar han. En skillnad från de privata företagen är dock att de tillåts iaktta 
ett mer långsiktigt perspektiv på affärsmässighet. Han beskriver vidare hur affärsmässigheten 
beaktas vid olika bosociala åtgärder som företaget genomför. Som exempel tar han upp deras 
arbete med att erbjuda sommarjobb och välkomstjobb till nyanlända. Att hjälpa sina 
hyresgäster in på arbetsmarknaden bidrar enligt Nilsson till att deras förmåga att betala sina 
hyror ökar. Fjällman framhäver även att åverkan i deras bostadsområden minskar genom att 
hyresgästerna arbetar där. Detta gör att företaget sparar in mycket kostnader för reparationer 
och liknande, menar Fjällman.  

4.3.2 Företagets uthyrningspolicy 
Fjällman förklarar att företaget haft förmånen att fatta beslut om sin uthyrningspolicy utan att 
styras av kommunen. Detta menar hon är en följd av att man upparbetat ett förtroendekapital 
hos kommunen och sedan lång tid tillbaka haft ett väl fungerande samarbete. Hon säger även 
att de är väl medvetna om att så inte är fallet hos de flesta allmännyttiga bostadsföretag. 

Den uthyrningspolicy som företaget har idag infördes den 1 mars 2015, berättar Fjällman. 
Innan dess fanns visserligen vissa riktlinjer att rätta sig efter, men de var inte lika specificerade 
som de är idag. Fjällman förklarar att man kände ett behov av att strukturera upp uthyrningen, 
och att det var därför man inledde arbetet med den nya uthyrningspolicyn. Man ville få ner i 
skrift vad som ska gälla för att de som arbetar med uthyrningen skulle ha något att luta sig 
emot. Dessutom ville man att uthyrningsreglerna skulle bli mer transparenta, så att även 
blivande hyresgäster kunde ta del av dem. Däremot hävdar hon att man som privat 
bostadsföretag förmodligen hade velat ställa högre krav i sin uthyrningspolicy.  

HFAB har ett inkomstkrav som innebär att månadsinkomsten ska överstiga hyran. De godtar 
även i princip alla inkomsttyper. Innan den nya uthyrningspolicyn började gälla hade man inget 
konkret inkomstkrav, utan det bedömdes enskilt för varje fall. Fjällman menar dock att det 
ställdes högre krav på sökandens inkomst än vad som görs idag. Även om det inte fanns något 
uttalat inkomstkrav tidigare menar alltså Fjällman att den nya uthyrningspolicyn innebär ett 
sänkt inkomstkrav. Nilsson förklarar att detta bland annat föranleddes av insikten om vilken 
roll ett allmännyttigt bostadsföretag bör ta för att kommunen ska fortsätta utvecklas. En farhåga 
man hade när man satte inkomstkravet var att fler skulle ta dyrare lägenheter än vad man 
egentligen klarar av och att det skulle visa sig i större hyresförluster, berättar Fjällman. Nilsson 
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hävdar dock att så ej har visat sig vara fallet. Han berättar att man i början av 2017 gjorde en 
utvärdering som inte visade på några ekonomiskt negativa effekter på företaget. En fördel som 
Nilsson ser med att ha ett lågt ställt inkomstkrav är att hushåll med en svagare ekonomi kan 
slippa att betala en hög andrahandshyra på grund av att man inte kommer in på 
förstahandsmarknaden. I förlängningen menar Nilsson att det är till fördel för hela kommunen 
att ekonomiskt svaga hushåll får möjlighet till lägenheter med lägre hyror än hyrorna på 
andrahandsmarknaden. Det grundar han i att sådana hushåll får mer pengar över efter betalade 
hyror och att behovet av olika former av bidrag minskar. 

När det kommer till störningar i tidigare boenden tar de bara hänsyn till hur man skött relationen 
till HFAB tidigare. Däremot görs ingen kontroll av hur man har skött sig hos andra hyresvärdar, 
förklarar Fjällman. Man får inte ha misskött relationen till HFAB under de senaste två åren. 
Exempel på hur man kan ha misskött relationen är genom olovlig andrahandsuthyrning, 
allvarliga störningar mot andra hyresgäster och vanvård av lägenhet. Beträffande en sökandes 
ekonomiska skötsamhet gäller att man inte får ha några oreglerade skulder till HFAB samt att 
man inte får ha någon betalningsanmärkning från de senaste tolv månaderna. När man har 
reglerat skulden till HFAB är man däremot behörig att få en lägenhet. Fjällman berättar att 
detta är ett annat krav än vad man hade innan den nya uthyrningspolicyn trädde i kraft. Då 
gällde att man inte fick ha någon betalningsanmärkning från de senaste sex månaderna samt att 
man inte fick ha något skuldsaldo hos Kronofogden. Man har alltså förlängt den tid inom vilken 
man inte får ha haft någon betalningsanmärkning, medan man har tagit bort kravet om 
skuldsaldo hos Kronofogden. Fjällman förklarar att de anser att ”betalningsanmärkningar 
bättre visar på hur man sköter sin ekonomi, medan skuldsaldo kan vara något från förr”.  
Fjällman berättar att inga avsteg görs från grundkraven i uthyrningspolicyn. Uppfyller man inte 
kraven får man komma tillbaka vid ett senare tillfälle, förklarar Fjällman. Däremot har man ett 
förtursystem som sköts av en särskild förtursgrupp på företaget, där bland annat Fjällman själv 
medverkar. Alla lägenheter som blir lediga erbjuds alltid till den vanliga bostadskön. 
Erbjudande om lägenheten skickas ut till de fem sökanden som har flest köpoäng. Tackar 
samtliga dessa fem sökanden nej till lägenheten hamnar lägenheten hos förtursgruppen som 
kan erbjuda den till någon som de har valt ut. För att få förtur hos HFAB ska man skicka in en 
ansökan vilken förtursgruppen sedan bedömer vara godkänd eller ej. Fjällman berättar att det 
ställs relativt höga krav för att bli godkänd i förturssystemet. Exempel på sådana som har 
möjlighet till förtur är personer som fått arbete i kommunen och bor på ett tillräckligt stort 
avstånd, personer som lever under hot eller personer med funktionshinder. 

4.4 Intervju med Laholmshem 
Lundström är VD på Laholmshem. Han berättar att han haft sin roll sedan 2013 då han började 
arbeta på företaget. I sin roll som VD är Lundström ytterst ansvarig för verksamheten och är 
även kopplingen mellan tjänstemännen och styrelsen i företaget, berättar han.  

4.4.1 Tolkning av affärsmässighet och samhällsansvar 

Lundström menar att huvudpoängen med allmännyttan är att de ska hyra ut till alla. Han 
berättar att Sveriges allmännytta skiljer sig från en del andra länder, där 
bostadsförsörjningsansvaret riktas mot enbart ekonomiskt eller socialt svaga hushåll. Han 
belyser att tanken med de allmännyttiga bostadsföretagen är att undvika segregation genom att 
inte koncentrera en viss typ av hushåll till samma område. Lundström förklarar att det är som 
uppgjort för problem om flera människor med svårigheter att klara av sitt hyreskontrakt hamnar 
i samma område. Istället menar han att allmännyttan ska verka för att blanda olika typer av 
hushåll för att på så sätt undvika att problemområden växer fram. Som ett resultat av 
blandningen av hushåll menar Lundström att det skapas civiliserande effekt. Han förklarar att 
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den civiliserande effekten innebär att de allra flesta sköter sina hyreskontrakt om personer i 
deras närområde gör det.  

I intervjun understryker Lundström att Laholmshem även har ett ansvar gentemot sina ägare, 
Laholms kommun. Han menar att ett företag hela tiden behöver se till att dess ägare är nöjd för 
att undvika stridigheter parterna emellan. Lundström tror att stridigheter mellan ägare och 
företagsledningen förekommer i merparten av Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Han 
förklarar att Laholmshem inte haft några problem gentemot sin ägare fram till nyligen. 
Laholmshem fick då ett krav från kommunen som innebar att endast 50 procent av företagets 
lediga lägenheter ska få gå till deras bostadskö. Resterade lägenheter ska bli tilldelade enligt 
kommunens direktiv. Han nämner vidare att det tidigare inte funnits några svårigheter för 
Laholmshem att förse kommunen med det antal lägenheter som uppfyller deras behov. Detta 
beror på att Laholmshem tidigare år haft tillräckligt många lediga lägenheter. Det är först under 
de senaste två åren som tillgången på lediga lägenheter minskat, berättar Lundström. Han 
förklarar att bakgrunden är att deras hyresgäster numera bor kvar längre än vad de tidigare 
gjort. Som ett resultat har Laholmshem nu nått den punkten då det börjar bli problematiskt att 
tillgodose kommunens behov på lägenheter, säger Lundström.  

Vid införandet av allbolagen berättar Lundström att han försökte pressa det svenska 
hyresförhandlingssystemet. Han tolkar nämligen lagens direktiv om affärsmässighet som att 
det bör ställas marknadsmässiga avkastningskrav både på det nya och det äldre 
bostadsbeståndet, och att allmännyttiga bostadsföretag därför bör ha bättre direktavkastningar. 
Som en följd försökte Lundström förhandla med hyresgästföreningen om att höja hyrorna, men 
i förhandlingarna framkom att de hade en annan tolkning av lagen. Han berättar att 
hyresgästföreningens tolkning av affärsmässighet var att parterna skulle komma överens, vilket 
gjorde att hyresförhandlingarna inte ledde någonstans.  

Innan allbolagens införande hade Laholmshem boendestödjare ute i verksamheten vars 
uppgift var att ge service i bostäder där människor inte kunde ta hand om sig själva fullt ut. 
Efter allbolagens ikraftträdande blev det dock ändring på det. Lundström förklarar att 
Laholmshem då sa nej till fortsatt boendestödjande verksamhet, med anledning av att det inte 
ansågs vara affärsmässigt. Han nämner att allbolagens direktiv förespråkar ett långsiktigt 
perspektiv, vilket inte motiverar en kostsam boendestödjande verksamhet. Därutöver betonar 
han att en boendestödjande verksamhet inte ligger inom deras kompetensområde. Han 
uttrycker det på följande vis: ”Vi på Laholmshem kan bostadsfinansiering, teknik och 
driftoptimering. Vi är ekonomer och ingenjörer, inte socialarbetare eller socionomer”. Därför 
bedrivs den boendestödjande verksamheten numera istället av kommunen. Lundström lyfter 
dock fram att Laholmshem fortfarande driver vissa mindre bosociala projekt, exempelvis 
läxläsning. Det är ett projekt som Laholmshem har i samarbete med kommunen, 
skolförvaltningen och olika föreningar i Laholm.  

4.4.2 Företagets uthyrningspolicy 
Lundström betonar vikten av att ha folkets stöd när det kommer till dokument som är angelägna 
för allmänheten. Sedan hans tillträde som VD år 2013 har uthyrningspolicyn ändrats 4–5 
gånger, bland annat för att anpassas till vad samhället tycker är acceptabelt. Han understryker 
att balansgången mellan affärsmässighet, samhällsansvar och att möta folkets förväntningar 
ofta är väldigt svår. När det kommer till utformningen av företagets uthyrningspolicy berättar 
Lundström att det finns en tradition i att Laholmshem och Laholms kommun har ett mycket 
nära samarbete. Han menar att kommunen inte behöver styra på samma sätt i Laholm som i 
vissa andra kommuner. I Laholm utformas istället uthyrningspolicyn genom dialog. Han 
betonar att anledningen till att det fungerar så bra är att Laholms kommun är en klok ägare. De 
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plockar exempelvis inte ut pengar från företaget, utan låter dem istället ligga kvar för att stärka 
upp företagets egna kapital. 

Lundström berättar att Laholmshem hade en extremt generös uthyrningspolicy innan han 
började som VD. De hade i princip öppna dörrar och kontrollerade exempelvis inte inkomsten 
hos bostadssökanden. Teoretiskt sett hade därmed i princip alla som stod i Laholmshems 
bostadskö möjlighet att få ett hyreskontrakt hos dem. Lundström menar att uthyrningspolicyn 
blev ohållbar som ett resultat av det ökade trycket på bostadsmarknaden, delvis beroende på 
det ökade antalet nyanlända i kommunen. Lundström utvecklar resonemanget med att 
Laholmshem fick ett stort inflöde av bidragsberoende hushåll i sitt bestånd. Han förklarar att 
kreditrisken i deras kontraktstock därför var på väg att bli för hög. Som affärsmässigt företag 
kan man enligt Lundström inte tillåta en för hög risk vilket resulterade i att Laholmshem införde 
ett inkomstkrav år 2014. Kravet innebär att den bostadssökande behöver uppvisa en inkomst 
som uppgår till minst 2,5 gånger hyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, 
arbetslöshetsersättning, studielån, pension, livränta och aktivitetsersättning. Lundström säger 
att det uppställda inkomstkravet tillkom som en följd av deras omsättningshastighet i 
fastighetsbeståndet, vilket medförde en ökad risk i kontraktsstocken. Lundström menar att ett 
lägre inkomstkrav kan vara möjligt i andra kommuner, men inte i Laholm. Han utvecklar med 
att lågt ställda inkomstkrav fungerar för företag som Förvaltnings AB Framtiden (Göteborg) 
och HFAB (Halmstad) eftersom omsättningshastigheten i deras bestånd är låg. Lundström 
förklarar att risken i Förvaltning AB Framtidens och HFAB:s kontraktstockar inte ökar 
nämnvärt trots lågt ställda inkomstkrav, eftersom bostadssökande ändå har mycket svårt att få 
bostad hos företagen.  

För att få bli hyresgäst hos Laholmshem får man inte ha några allvarliga 
betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser. Lundström 
beskriver Laholmshem som petiga när det kommer till ekonomisk skötsamhet och förklarar att 
de både begär kreditrapporter och gör registerutdrag om de bostadssökande. Han betonar att de 
aldrig ser mellan fingrarna när det kommer till hyresskulder och förklarar anledningen på 
följande vis: 

Om man börjar slarva med hyran kommer man aldrig ikapp. Därför ska det vara 
väldigt hårt, utan förhandlingsutrymme. Du måste betala hyran först, sedan får du 
leva på bröd och vatten om du behöver pengar till annat den månaden. 

Har den bostadssökande en arbetsgivare och inga skulder eller betalningsanmärkningar enligt 
de utdrag som Laholmshem gör berättar Lundström att företaget, så länge de inte är tveksamma 
av andra skäl, nöjer sig med det. Ser Laholmshem att det finns en potentiell problembild hos 
den bostadssökande kan de även kontrollera referenser.  

Lundström berättar att Laholmshem har försökt definiera sitt samhällsansvar i 
uthyrningspolicyn genom att uttryckligen upplåta 10 procent av sitt bostadsbestånd till 
bostadssökande som kommunen anvisar. Han förklarar att det innefattar personer med särskilda 
sociala behov som inte uppfyller Laholmshems inkomstkrav. Han utvecklar med att det är 
kommunen som anvisar vilka bostadssökande som ska få tillgång till de 10 procenten och att 
Laholmshem låter kommunen sköta anvisningen utan att ställa motkrav. Lundström förtydligar 
att om kommunen vill anvisa bostadssökande till mer än 10 procent av Laholmshems 
bostadslägenheter ställer företaget motkrav på kommunen. Ett motkrav kan vara att kommunen 
står för hyreskontraktet snarare än hyresgästen själv, säger Lundström.  
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4.5 Sammanfattning av empiri 
Tabell 3. Sammanfattning av uppsatsens empiri 

 
*För mer utförlig information, se bilaga 3 

  

 
Förvaltnings AB 

Framtiden  
 

LKF 
 

HFAB 
 

 Laholmshem 

Tolkning av 
samhällsansvar 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning  

Bostäder åt alla 

Utveckla Göteborg 

Bosocialt arbete 

Minska segregation 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bostäder åt alla 

Ett attraktivt Lund 

Bosocialt arbete 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bostäder åt alla 

 

Bosocialt arbete 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bostäder åt alla 

 

 

Minska segregation 

Tolkning av 
affärsmässighet 

Långsiktighet 

Se till helheten 

Lönsamhet 

Långsiktighet 

 

Generera vinst 

Långsiktighet 

 

Marknadsmässiga 
avkastningskrav 

Långsiktighet 

 

Marknadsmässiga 
avkastningskrav 

Grundkrav: 

Inkomstnivå 

Inkomsttyper 

Störningar  

Ekonomisk 
skötsamhet 

 

Inget krav 

Inget krav 

Inget krav 

Max 3 bet.anm. 
senaste 2 åren 

 

Enskild bedömning 

Alla typer 

Ej negativa ref. 

Ej allvarliga bet.anm. 

Ej skulder till LKF 

 

Överstiga hyran 

7 av 12 godkända* 

Relation t. HFAB    

Ingen bet.anm. 
senaste året 

Ej skulder till 
HFAB 

 

2,5 ggr hyran 

6 av 12 godkända* 

Ej negativa ref. 

Ej allvarliga 
bet.anm. 

Ej skulder 
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5 Analys 
 

I uppsatsens analys identifieras likheter och skillnader mellan de intervjuade företagen och 
empirin relateras även till den teoretiska referensramen. Inledningsvis diskuteras 
kombinationen av affärsmässighet och samhällsansvarstagande och därefter jämförs och 
analyseras de krav som företagen ställer i sina uthyrningspolicys. Utdrag från 
sammanfattningen av empirin presenteras löpande i texten för att klargöra vilka delar av 
empirin som analyseras.  

 

5.1 Affärsmässighet och samhällsansvarstagande 
Från intervjuerna kan utläsas att de fyra företagen tolkar affärsmässighet och samhällsansvar 
på följande vis: 

(utdrag från tabell 3) 
Det kan utläsas från de genomförda intervjuerna att företagen har något olika syn på 
affärsmässighet och samhällsansvar. Även de teorier och resonemang som framförs i den 
teoretiska referensramen redogör för något olika perspektiv på vilket samhällsansvar som kan 
anses åligga ett affärsmässigt företag. Oavsett hur mycket samhällsansvar som förespråkas är 
dock utgångspunkten i samtliga teorier att företagets ekonomiska ansvar att generera vinst är 
det främsta. Således efterlevs affärsmässighet genom att ett företag beaktar det ekonomiska 
ansvaret i sina beslut. Oenigheten grundar sig istället främst på om det är kort- eller långsiktig 
vinst som åsyftas. Carroll (1979) poängterar att företag även har ett rättsligt ansvar som sätter 
vissa gränser för det ekonomiska. I allmännyttiga bostadsföretags fall blir därmed frågan om 
det rättsliga ansvaret, i form av det allmännyttiga syftet, sätter några gränser för det ekonomiska 
ansvaret. Vad de olika företagen anser innefattas i det allmännyttiga syftet får följaktligen stor 
betydelse.  

Något som samtliga intervjupersoner ser som en viktig del av företagets samhällsansvar är att 
de ska främja bostadsförsörjningen i kommunen där de verkar. De tre större företagen 
(Förvaltnings AB Framtiden, LKF och HFAB) beskriver att det, på grund av rådande 
bostadsbrist, ställs höga krav på företagens nyproduktion. Det företagen uttrycker här är något 
som Bowen (1953) redan för drygt 60 år sedan uttryckte som en del av företagets ansvar. Enligt 
Bowen har företag ett ansvar att bidra till en hög levnadsstandard vilket uppnås genom hög 

 
Förvaltnings AB 

Framtiden  
 

LKF 
 

HFAB 
 

 Laholmshem 

Tolkning av 
samhällsansvar 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning  

Bostäder åt alla 

Utveckla Göteborg 

Bosocialt arbete 

Minska segregation 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bostäder åt alla 

Ett attraktivt Lund 

Bosocialt arbete 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bostäder åt alla 

 

Bosocialt arbete 

Främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bostäder åt alla 

 

 

Minska segregation 

Tolkning av 
affärsmässighet 

Långsiktighet 

Se till helheten 

Lönsamhet 

Långsiktighet 

 

Generera vinst 

Långsiktighet 

 

Marknadsmässiga 
avkastningskrav 

Långsiktighet 

 

Marknadsmässiga 
avkastningskrav 
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produktivitet. Det kan därmed relateras till det höga trycket på företagens nyproduktion. I fråga 
om nyproduktion utmärker sig Laholmshem då ett behov av att bygga nytt inte framkom under 
intervjun med Lundström. Det uppdagades att företaget inte haft några större problem med att 
tillgodose bostadsbehovet i Laholm. Att Laholmshem inte lägger lika stort fokus på 
nyproduktion kan därmed förklaras med att det i Laholm inte råder en lika utbredd bostadsbrist 
som i Göteborg, Lund och Halmstad. Här ges därmed ett exempel på att den lokala kontexten 
i hög grad kan påverka på vilket sätt det allmännyttiga företaget tar sitt ansvar. Att den lokala 
kontexten får stor betydelse är en följd av att allmännyttiga bostadsföretag enbart verkar i den 
eller de kommuner som är ägare till företaget. Det gör att de lokala förutsättningarna kan se 
väldigt annorlunda ut mellan olika allmännyttiga bostadsföretag. De lokala förutsättningarna 
är även något som enligt McWilliams et al. (2005) kan påverka vilket samhällsansvar företaget 
förväntas ta. Den stora bostadsbrist som råder i många kommuner idag är även ett exempel på 
att förväntningarna på företags samhällsansvar skiftar kontinuerligt, vilket även Windell (2015) 
poängterar. Om bostadsbristen minskar kan därmed andra delar av de allmännyttiga 
bostadsföretagens samhällsansvar ges större utrymme.  
Utöver ansvaret att främja bostadsförsörjningen i kommunen framhäver både Törnblom 
(Förvaltnings AB Framtiden) och Flygare (LKF) att de har ett ansvar att utveckla hela 
kommunen och göra den mer attraktiv. Törnblom förklarar att deras ansvar att utveckla 
Göteborg bland annat innebär att de ska gå in i kommunens problemområden och utveckla dem 
till det bättre, exempelvis genom att skapa fler arbetstillfällen och minska brottsligheten. 
Törnblom uttalar sig om att det blir de allmännyttiga bostadsföretagen som får göra sådana 
satsningar eftersom de privata ser det som alltför riskfyllda investeringar. Utifrån Törnbloms 
uttalande uppstår en fråga om affärsmässigheten i sådana investeringar. Om de privata 
bostadsföretagen anses agera affärsmässigt, är det då affärsmässigt att göra en investering som 
de inte hade gjort? Utifrån Friedmans (1970), Levitts (1958) och Jensen och Mecklings (1976) 
syn på affärsmässighet som maximering av aktieägarvinst kan det bli svårt att se hur satsningar 
i kända problemområden blir affärsmässiga. Riskfyllda investeringar bör, enligt Brealey, 
Myers och Allen (2014), göras endast om de generar avkastning som motsvarar risktagandet. 
Därutöver förklarar Kennedy (2000) att maximering av aktieägarvinst leder till ett kortsiktigt 
perspektiv. Enligt Törnblom är satsningar i problemområden både riskfyllda och långsiktiga. 
Det indikerar att sådana satsningar kan bli svåra att se som affärsmässiga utifrån det 
aktieägarorienterade perspektivet. Friedman (1962) och Jensen och Meckling (1976) grundar 
sitt synsätt på att företagets ledning ska tjäna i sina ägares intressen. Här har emellertid de 
allmännyttiga bostadsföretagen en förutsättning som skiljer sig från många andra företag. De 
har kommunen som majoritetsägare, vilket ställer det aktieägarorienterade perspektivet i ett 
annorlunda ljus. Den del av Friedmans och Jensen och Mecklings synsätt som handlar om att 
företaget ska tjäna i sin ägares intresse har förvisso betydelse, men med undantaget att 
kommunens främsta intresse inte nödvändigtvis behöver vara kortsiktig maximering av deras 
vinst. Istället kan kommunen sätta hög prioritet till andra intressen. En investering i ett 
problemområde kan ligga i kommunens intresse om det bidrar till samhällets välfärd genom att 
exempelvis främja sysselsättningen och tryggheten i staden. På så sätt kan satsningar i 
problemområden anses vara ett sätt för de allmännyttiga bostadsföretagen att agera i sin ägares 
intressen, även om de inte kortsiktigt maximerar deras vinst. En utgångspunkt som genomsyrar 
den teoretiska referensramen är emellertid att affärsmässiga företag ska beakta det ekonomiska 
ansvaret att generera vinst i sina beslut. Det avgörande för att göra en investering i ett 
problemområde bör därmed vara att man kan se att den, åtminstone på lång sikt, bidrar till 
företagets lönsamhet.  

När Törnblom talar om resultatet av en satsning som deras dotterbolag gjort i ett 
problemområde i Göteborg framkommer att området idag har utvecklats betydligt, exempelvis 
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med minskad brottslighet och förstörelse samt ett utökat näringsliv som resultat. Därmed kan 
kopplingar mellan satsningar i problemområden och Porter och Kramers (2011) koncept om 
delat värde identifieras. Eftersom Förvaltnings AB Framtiden redan ägde ett antal fastigheter i 
området ökar värdet på dem när området blir mer attraktivt. Genom att utöka arbetstillfällena i 
området ges en större möjlighet för de boende att hitta ett arbete. Det gör i sin tur att deras 
betalningsförmåga och livskvalitet ökar, samtidigt som företagets risk för uteblivna 
hyresbetalningar minskar.  

Ytterligare en del av samhällsansvaret som betonades under samtliga intervjuer var att man 
som allmännyttigt bostadsföretag ska erbjuda ett varierat bostadsbestånd för att tillfredsställa 
bostadsbehovet hos alla typer av människor. Att tillgodose bostadsbehovet hos alla 
hushållstyper är enligt intervjupersonerna något som skiljer de allmännyttiga från de privata 
bostadsföretagen. Detta kan relateras till intressentmodellen och Janssons (2005) resonemang 
att intressenterna kan skilja sig åt mellan privata och kommunala företag. Det faktum att de 
allmännyttiga bostadsföretagen ska erbjuda bostäder till alla typer av människor gör att 
intressentgruppen bostadssökande får en större omfattning för dem än för de privata. Det är 
därmed ett exempel på hur en hybridorganisation, enligt Thomasson (2009), får fler intressenter 
att ta hänsyn till. 

Samtliga företag lyfter vidare fram att de samarbetar med socialförvaltningen eller kommunen 
för att tillgodose bostadsbehovet hos särskilt utsatta hushåll. Från intervjuerna framgår att det 
anses vara de allmännyttiga bostadsföretagens ansvar att tillgodose bostadsbehovet hos sådana 
hushåll. Inom intressentgruppen bostadssökande får de allmännyttiga bostadsföretagen därmed 
en särskild intressentgrupp – särskilt utsatta hushåll. Särskilt utsatta hushåll kan hos de 
intervjuade företagen få förtur till ett boende vilket innebär att de i sådant fall prioriteras före 
de som står i företagets ordinarie bostadskö.  Enligt Mitchell et al. (1997) bör företaget iaktta 
intressentens angelägenhet vid bedömningen om vilken intressent som ska prioriteras. Med 
intressentens angelägenhet avses hur brådskande eller kritiskt intressentens anspråk på 
företaget är. I fallet med särskilt utsatta hushåll, såsom nyanlända eller barnfamiljer i utsatta 
situationer, kan det därmed vara deras angelägenhet att få ett boende som blir avgörande i de 
fall de prioriteras framför den ordinarie bostadskön.  

Att erbjuda ett varierat lägenhetsbestånd är även ett sätt att minska segregationen i kommunen. 
För att motverka segregation lyfter både Törnblom (Förvaltnings AB Framtiden) och 
Lundström (Laholmshem) fram vikten av att ha blandade hushållstyper i sina respektive 
bostadsområden. Förvaltnings AB Framtiden har tagit ett initiativ till att minska segregationen 
genom att prioritera förvärvsinkomsttagare i bostadsområden där man annars hade riskerat en 
överbelastning av socioekonomiskt svaga hushåll. Att de har en sådan regel kan förklaras med 
att Göteborg är en storstad med ett flertal utpräglade problemområden. Behovet av att ingripa 
mer kraftfullt mot segregationen kan därför vara större där än hos de andra intervjuade 
företagen, särskilt med tanke på att de andra företagen verkar i något mindre städer. Även här 
uppdagas alltså att företagets lokala förutsättningar kan påverka vilka åtgärder som behövs för 
att leva upp till det allmännyttiga syftet. Lundström belyser i sin tur att minskad segregation 
innebär stora fördelar för bostadsföretaget eftersom det resulterar i en civiliserande effekt. Med 
en civiliserande effekt menar han att benägenheten att sköta sitt hyreskontrakt ökar om 
människor i ens närområde gör det. Det Lundström uttrycker är att en blandning av 
hushållstyper gynnar såväl samhällets välfärd (minskad segregation) som företagets lönsamhet 
(den civiliserande effekten). Det går därmed i linje med Porter och Kramers koncept om delat 
värde (CSV). Utgångspunkten i CSV är att det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan 
företagets framgång och samhällets välfärd. Därmed bör företag skapa så kallat delat värde 
genom beslut och handlingar som på lång sikt både kan gynna ekonomin i företaget och 
samhället i stort. 
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Gällande företagens bosociala arbete framkommer något olika synsätt från intervjuerna. Med 
bosocialt arbete avses insatser som främjar relationen till hyresgästerna och/eller 
samhörigheten i bostadsområdena. Lundström (Laholmshem) konstaterar att deras bosociala 
arbete har minskat som en följd av kravet på affärsmässighet. De driver emellertid några 
bosociala projekt av mindre omfattning, men i flertalet fall anser han att sådana projekt ligger 
utanför företagets ansvarsområde. Törnblom (Förvaltnings AB Framtiden), Flygare (LKF) och 
Fjällman (HFAB) uttrycker däremot att det bosociala ansvaret är en del av det allmännyttiga 
syftet. Olika exempel på de intervjuade företagens bosociala ansvarstagandet är Förvaltnings 
AB Framtidens trygghetsgrupper, HFAB:s sommar- och välkomstjobb, samt LKF:s olika 
aktiviteter i bostadsområdena. Avseende affärsmässigheten i det bosociala ansvarstagandet 
framhäver Törnblom att deras trygghetsgrupper bidrar till minskad brottslighet och förstörelse 
i bostadsområdena. På så sätt har de dels kunnat se minskade kostnader för reparationer och 
underhåll, dels en ökning av värdet i deras fastighetsbestånd. Nilsson på HFAB lyfter fram det 
positiva i att deras hyresgästers betalningsförmåga ökar genom att de erbjuder dem jobb. 
Fjällman framhäver i sin tur att åverkan i deras bostadsområden minskar genom att 
hyresgästerna arbetar där. De resonemang intervjupersonerna för finner stöd i Blomés (2012) 
studie vilken indikerar att bostadsområden med högre grad av CSR bland annat leder till 
minskade driftskostnader. De CSR-aktiviteter som återfinns i Blomés studie liknar i hög grad 
de initiativ som de intervjuade företagen tagit. Här ska dock tilläggas att flertalet forskare 
(Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; Griffin & Mahon, 1997; Hopkins, 2004) påvisar en 
svårighet i att bevisa CSR-aktiviteters lönsamhet. Intervjupersonernas uttalanden, i 
kombination med Blomés studie, innebär emellertid en indikation på att sådana aktiviteter på 
olika sätt kan vara fördelaktiga för ett bostadsföretag. HFAB har även fått positiv 
uppmärksamhet i media för sitt arbete med välkomstjobb till nyanlända. Den mediala 
uppmärksamhet som HFAB fick bör ha stärkt deras anseende, vilket ett flertal studier (Hopkins, 
2004; Margolis & Walsh, 2003; Vogel, 2005; Windell, 2015) identifierar som en positiv effekt 
av socialt ansvarstagande.  

Även när det kommer till de intervjuade företagens tolkningar och tillämpningar av 
affärsmässiga principer förekommer både likheter och skillnader. En aspekt som framkom 
under samtliga intervjuer är att de allmännyttiga bostadsföretagen bör ha ett långsiktigt 
perspektiv på sin verksamhet. Långsiktigt agerande är även något som förespråkas i 
propositionen till allbolagen. Törnblom på Förvaltnings AB Framtiden beskriver det som att 
de får ha en annorlunda affärsmodell än de privata företagen, där långsiktigheten är en del av 
modellen. Långsiktigheten gör att företagen kan vidta vissa åtgärder även om de inte ger 
positiva ekonomiska effekter förrän långt fram i tiden. Det långsiktiga perspektivet går i linje 
med Jensens (2001), Kennedys (2000) samt Porter och Kramers (2011) syn på affärsmässighet, 
vilka samtliga förespråkar ett långsiktigt perspektiv snarare än efterlevande av kortsiktiga 
vinstmål. I den särskilda affärsmodellen för allmännyttiga bostadsföretag som Törnblom 
beskriver ingår även en helhetssyn. Helhetssynen innebär att de ser affärsmässigheten utifrån 
hela sitt fastighetsbestånd istället för att fokusera på varje enskild fastighet var för sig. 
Törnbloms resonemang om att se till affärsmässigheten i hela sitt bestånd kan vara ett sätt att 
försvara Förvaltnings AB Framtidens satsningar i problemområden. Genom att ha en 
helhetssyn på sitt bestånd kan en investering som är mindre lönsam vägas upp av mer 
lönsamma investeringar. Vad som i propositionen till allbolagen uttrycks som att företagen 
långsiktigt ska uppnå bästa möjliga resultat är också en indikation på att de bör ha en helhetssyn 
på affärsmässigheten.  

5.2 Företagens uthyrningspolicys 
Grundkraven i de intervjuade företagens uthyrningspolicys ser ut på följande vis: 
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 (utdrag från tabell 3) 
Samtliga intervjuade företag lyfter fram att de som allmännyttigt bostadsföretag har ett rättsligt 
ansvar att erbjuda bostäder åt alla typer av hushåll. Ändå tillämpar de intervjuade företagen 
uthyrningspolicys som på olika sätt begränsar vilka som kan få bostad hos dem. Annadotter 
och Blomé (2014) poängterar att företag, genom att ställa krav i sina uthyrningspolicys, kan 
minska risken att personer med betalningssvårigheter och/eller störningsanmärkningar blir 
hyresgäster hos företaget. På så sätt kan det ses som en del av företagens affärsmässighet att 
ställa vissa krav när det kommer till inkomst, ekonomisk skötsamhet och skötsamhet i tidigare 
boenden. Brealey, Myers och Allen (2014) betonar att affärsmässiga företag enbart bör 
investera i de projekt som beräknas generera tillräcklig avkastning i förhållande till dess risk. 
För bostadsföretag kan bostadssökanden betraktas som potentiella investeringar. 
Uthyrningspolicyn kan i sin tur ses som det redskap med vilket bostadsföretaget reglerar vilken 
risk de är villiga att ta vid val av hyresgäster. Med det synsättet innebär en hyresgäst med lägre 
betalningsförmåga eller misskötsamhet från tidigare boenden en större risk för företaget. 
Uthyrningspolicys med lågt ställda krav medför således ett större risktagande än 
uthyrningspolicys med högre krav. Skillnaden mot många andra investeringar är att 
avkastningen inte kan öka i förhållande till risktagandet eftersom hyresintäkten är densamma 
oavsett hyresgäst. Således bör bostadsföretagen, med utgångspunkt i Brealey, Myers och 
Allens (2014) syn på risk och avkastning, ställa höga krav för att ta så lite risk som möjligt vid 
val av hyresgäst. Däremot poängterar de även att företag måste följa tillämpliga lagar och 
regler, vilket för de allmännyttiga bostadsföretagen innefattar allbolagen. Eftersom de 
intervjuade företagen lyfter fram att det allmännyttiga syftet bland annat innebär att de ska 
erbjuda bostäder åt alla begränsas möjligheten att ställa alltför höga krav. I de fyra intervjuade 
företagens uthyrningspolicys förekommer skillnader i hur de valt att hantera såväl det 
allmännyttiga syftet som affärsmässigheten. Särskilt tydlig blir skillnaden när det kommer till 
företagens inkomstkrav. 

HFAB:s krav på att hyresgästens inkomst ska vara högre än hyran är lågt ställt jämfört med 
flera andra företag (se bilaga 2). De godkänner även fler inkomsttyper än genomsnittet. bland 
annat ser de försörjningsstöd och sjukpenning som godkända inkomsttyper (se bilaga 3). 
Laholmshems krav på att inkomsten ska vara 2,5 gånger hyran är däremot relativt högt. Därtill 
godkänner de inte heller försörjningsstöd som inkomsttyp. Slutligen är LKF:s krav svårt att 
definiera som vare sig högt eller lågt ställt eftersom de gör en enskild bedömning av varje 
hyresgäst. Vilka inkomsttyper de godkänner är inte definierat i uthyrningspolicyn. Även under 
intervjun var LKF något otydliga beträffande sitt inkomstkrav. De beskrev att de ”går på 
känsla” snarare än att använda sig utav någon fast regel. Uttalandet kom från företagets 
hyresjurist, Larsson, vilket indikerar att inkomstkravet kan vara juridiskt känsligt. En anledning 
till att inkomstkravet kan vara känsligt är kravets förmåga att begränsa en stor del av 
befolkningen från att söka lägenhet hos företaget (Annadotter & Blomé, 2014). Det kan därmed 
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bet.anm. 

Ej skulder till LKF 

 

Överstiga hyran 

7 av 12 godkända* 

Relation till HFAB    

Ingen bet.anm. 
senaste året 

Ej skulder till HFAB 

 

2,5 ggr hyran 

6 av 12 godkända* 

Ej negativa ref. 

Ej allvarliga 
bet.anm. 

Ej skulder 
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stå i strid med deras uttalande om att erbjuda bostäder åt alla typer av hushåll. Genom att vara 
otydliga i inkomstkravets definition försvårar LKF granskningen av hur 
samhällsansvarstagandet och affärsmässigheten kommer till uttryck i deras uthyrningspolicy. 
Under intervjun framkom emellertid att företaget inte har några nämnvärda hyresförluster. Få 
hyresförluster indikerar att deras inkomstkrav åtminstone inte är så pass lågt att det leder till 
att alltför många personer som inte kan betala hyran får bostad hos dem. Däremot blir det 
svårare att avgöra till vilken grad LKF erbjuder bostäder åt alla typer av hushåll. 

När Förvaltnings AB Framtiden i början av år 2017 tog bort sitt inkomstkrav grundades det på 
att alltför många inte ansågs ha någon möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Törnblom 
belyser att en positiv följd är att fler nu kan söka bostad hos dem. Hon baserar det på att antalet 
sökande per bostad har ökat från i snitt 1100 personer under hösten 2016 till omkring 1700 
under första kvartalet 2017. Det kan dock ifrågasättas om det innebär ett utökat 
samhällsansvarstagande även om det till syvende och sist bara är en av de 1700 sökande som 
får bostaden i fråga. Det finns en möjlighet att Törnblom, i sin roll som kommunikationschef, 
försöker få det att låta som att borttagandet av inkomstkravet innebär mer samhällsansvar än 
vad det faktiskt gör i praktiken.  

Förvaltnings AB Framtidens borttagande av inkomstkravet innebar även att det uppstod en del 
intressekonflikter i företaget. Direktiven om att ta bort inkomstkravet kom från kommunen. De 
som gynnades av beslutet är därmed kommunen, som får sin vilja igenom, och de 
bostadssökande som inte uppfyllde tidigare krav. De som gynnades av beslutet är därmed 
kommunen, som fick sin vilja igenom, och de bostadssökande som inte uppfyllde tidigare krav. 
Törnblom tillkännager dock att företagets uthyrare var missnöjda med beslutet eftersom 
beslutet innebar att de förlorade ett redskap för att granska blivande hyresgäster. Vad som 
skedde på Förvaltnings AB Framtiden kan relateras till Jansson (2005), Jensen (2001) och 
Carroll (1991), vilka belyser att företags intressenter ofta har motstridiga intressen som behöver 
vägas mot varandra. I Förvaltnings AB Framtidens fall åsidosattes uthyrarnas anspråk för att 
ge utrymme för direktiven från kommunen. Förfarandet ligger i linje med Mitchell et al.’s 
(1997) resonemang om att företagsledningen bör rangordna sina intressenter utefter deras makt, 
legitimitet och angelägenhet. På grund av att kommunen är majoritetsägare besitter de makt 
över företaget. Intressentens legitimitet bedöms utifrån graden till vilken dess anspråk är 
förenligt med samhällets normer och värderingar (Carroll, 1991). Eftersom kommunen ska 
representera samhället som formar dessa normer och värderingar kan kommunens intresse även 
anses legitimt. Slutligen bör attributet angelägenhet beaktas (Mitchell et al., 1997). I 
Förvaltnings AB Framtidens fall motiveras kommunens angelägenhet att ge fler möjlighet att 
få bostad genom Törnbloms uttalande: ”Om människor inte kan bo hos oss, om vi har så hårda 
regler att de inte kommer in i allmännyttan, vart ska de då ta vägen och vems ansvar blir det?”. 
Förvaltnings AB Framtidens beslut att ta bort inkomstkravet stärks därmed av att de har stöd 
från en av sina viktigaste intressenter, vilket Jensen (2001) konstaterar är en förutsättning för 
att kunna maximera företagets långsiktiga marknadsvärde.  

Även Laholmshem har ändrat sitt inkomstkrav, vilket tidigare var lägre ställt. Lundström 
förklarar att det tidigare kravet blev ohållbart på grund av att andelen hushåll med låg 
betalningsförmåga höll på att bli för hög, vilket innebar ett för stort risktagande för företaget. 
Det höga risktagandet stod enligt Lundström i strid med affärsmässigheten. Lundström 
förklarar att i HFAB och Förvaltnings AB Framtidens fall, där omsättningshastigheten i 
beståndet är lägre och bostadskön längre, kan inte risken i kontraktsstocken öka lika fort. 
Inkomstkravets betydelse kan enligt ovan fört resonemang variera beroende på hur långa 
bostadsköer respektive företag har och hur snabbt deras kontraktsstock kan förändras.   
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Törnblom poängterar att Förvaltnings AB Framtiden gör täta uppföljningar för att säkerställa 
att deras inkomstkrav är ekonomiskt hållbar och nämner att de vid ökade hyresförluster kan 
behöva revidera kravet. Att de gör täta uppföljningar antyder att Förvaltnings AB Framtiden 
inte är helt säkra på att deras nuvarande uthyrningspolicy lever upp till vad som förväntas av 
ett affärsmässigt företag. Därutöver betonar HFAB och LKF att de inte har några nämnvärda 
hyresförluster, vilket antyder att deras inkomstkrav är affärsmässigt försvarbara. Indikationen 
är att företagen vill att deras inkomstkrav ska innebära ett så stort samhällsansvarstagande som 
möjligt, så länge det kan klassificeras som affärsmässigt. Att företagen anser att 
affärsmässigheten behöver efterlevas ligger i linje med Carrolls (1979) resonemang om att 
företagets ekonomiska ansvar är det främsta. 

Till skillnad från inkomstkraven är kraven på ekonomisk skötsamhet i de intervjuade 
företagens uthyrningspolicys relativt lika varandra. Samtliga företag ställer krav på den 
bostadssökandes ekonomiska skötsamhet, vilket kan ses som en åtgärd för att minska 
hyresförlusterna. Ett lägre ställt krav på ekonomisk skötsamhet innebär visserligen ett större 
samhällsansvarstagande genom att fler ges möjlighet att få bostad. Däremot begränsar 
potentiella hyresförluster hur lågt kravet kan vara. Tillåts ekonomiskt oskötsamma hushåll 
riskerar hyresförlusterna öka, vilket inte kan anses affärsmässigt då det ekonomiska ansvaret 
åsidosätts.  

Utöver skötsamhet av ekonomisk karaktär ställer LKF, Laholmshem och HFAB även krav på 
hur den bostadssökande skött sig i övrigt. De lägger därmed vikt vid att inte ta in hyresgäster 
som tenderar att missköta sin bostad. Förvaltnings AB Framtiden har däremot inget krav alls 
gällande skötsamhet utöver det ekonomiska. Genom att inte ställa något sådant krav kan 
intressekonflikter uppstå som en följd av att företagets intressenter har motstridiga intressen 
(Jansson, 2005; Jensen, 2001; Carroll, 1991). De bostadssökande som har 
störningsanmärkningar från tidigare boenden gynnas av att företaget inte ställer något krav då 
de har chans att få en bostad. Utöver dem blir det däremot svårt att se hur andra intressenter 
gynnas av att en granskning av störningsanmärkningar inte görs. Exempelvis har befintliga 
hyresgäster och anställda ett intresse i att bostadsområdena blir trivsamma och välskötta. 
Frågan blir då om intresset hos de bostadssökande som har tidigare störningsanmärkningar bör 
prioriteras framför de befintliga hyresgästernas och de anställdas intressen. Sett till Mitchell et 
al. (1997) rangordningsteori bör rangordningen ske utifrån intressenternas makt, legitimitet och 
angelägenhet gentemot företaget. Såväl befintliga hyresgäster som de anställda bör anses ha 
mer makt än de bostadssökande att få sin vilja igenom med tanke på att deras relation till 
företaget är avtalsenligt. Intresset hos de bostadssökande med störningsanmärkningar kan inte 
heller anses vara legitimt eftersom ett störande beteende inte är förenligt med samhällets 
normer och värderingar. Visserligen kan intresset att få en bostad anses vara angeläget för 
sökande med störningsanmärkningar, men det torde inte väga tyngre än de andra 
intressenternas legitimitet och makt. Utifrån Mitchell et al.’s (1997) rangordningsteori bör 
därmed ett skötsamhetskrav återfinnas då det prioriterar intresset hos anställda och befintliga 
hyresgäster framför de bostadssökande med störningsanmärkningar.  

Utöver frågan om vilka intressenters anspråk som ska prioriteras behöver allmännyttiga 
bostadsföretag även väga in affärsmässigheten och samhällsansvarstagandet i sina beslut. Om 
företag tar in hushåll som tenderar att missköta sin bostad kan det leda till ökade kostnader för 
företaget. Det kan därmed ses som ett led i företagens affärsmässighet att inte erbjuda bostäder 
till sådana hushåll. Dessutom kan misskötsamma hyresgäster påverka trivsamheten och 
tryggheten i företagens bostadsområden negativt. Således kan det inte heller anses att 
samhällsansvaret beaktas i det fall krav på hyresgästens skötsamhet inte ställs. Även när 
affärsmässighet och samhällsansvarstagande beaktas motiveras att företagen bör ställa någon 
form av krav som utesluter de bostadssökande som misskött sig i tidigare boenden.   
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6 Slutsatser  
 

I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser vilka grundas på analysen i 
föregående kapitel. Slutsatserna redovisas i punktform med efterföljande förklaringar. 
Därefter beskrivs egna reflektioner som uppkommit under arbetets gång. Slutligen ges förslag 
på fortsatta studier inom området.

 

Utifrån den teoretiska referensramen och vad som framkommit under de fyra genomförda 
intervjuerna syftar slutsatserna nedan till att besvara problemformuleringen: Hur kombinerar 
allmännyttiga bostadsföretag kravet på affärsmässighet med samhällsansvarstagande?  

• Genom att bedöma vilket samhällsansvar som behöver tas utifrån den lokala 
kontexten. 

De allmännyttiga bostadsföretagen är begränsade till att enbart verka inom den eller de 
kommuner som är ägare till företaget. Omständigheter på den lokala marknaden gör att 
förväntningarna på allmännyttiga bostadsföretags samhällsansvar kan skilja sig från kommun 
till kommun. De skilda förväntningarna innebär i sin tur att företagen behöver ta olika typer av 
initiativ för att efterleva samhällsansvaret. Exempelvis belyser tre av de fyra intervjuade 
företagen att rådande bostadsbrist gör att nyproduktionen blir en stor del av deras 
samhällsansvar. I kommunen där det fjärde företaget verkar råder inte en lika utbredd 
bostadsbrist som i de övriga kommunerna. Därmed blir trycket på deras nyproduktion mindre 
än för de andra företagen. De lokala förutsättningarna visar sig även ha inverkan på vilka 
ingripanden allmännyttiga bostadsföretag behöver göra för att motverka segregationen i 
kommunen. I kommuner med mer utpräglade problemområden blir åtgärder för att minska 
segregationen en särskilt viktig del av samhällsansvaret. I företagens uthyrningspolicys kan 
den lokala kontexten påverka vilka krav som kan ställas. Faktorer såsom bostadsköns längd 
samt företagets omsättningshastighet i beståndet kan exempelvis vara avgörande för hur lågt 
inkomstkravet kan vara. 

• Genom att ha ett långsiktigt helhetsperspektiv på affärsmässighet till följd av 
deras ägares intressen. 

Något som särskiljer de allmännyttiga bostadsföretagen är att de har kommunen som 
majoritetsägare. Även om affärsmässighet främst innebär ett ansvar att generera vinst kan det 
för kommunen innebära något annat än vad en aktieägare normalt betraktar som vinst. Snarare 
än ett intresse av att företaget maximerar den kortsiktiga vinsten till ägaren kan kommunen 
istället se ett större värde i sådan vinst som gynnar samhällets ekonomiska tillväxt, exempelvis 
genom att företaget främjar bostadsförsörjningen eller gör kommunen mer attraktiv. 
Kommunens preferenser ger därmed utrymme för ett utökat samhällsansvar och ett långsiktigt 
helhetsperspektiv på de allmännyttiga bostadsföretagens affärsmässighet. Genom att se på 
investeringar och åtaganden utifrån ett långsiktigt perspektiv kan fler fördelar identifieras än 
enbart kortsiktig vinst. Helhetsperspektivet som en av intervjupersonerna framhåller innebär 
att de inte beaktar lönsamhet utifrån avkastningen från varje enskild investering, utan istället 
fokuserar på hur investeringen kan bidra till det övriga beståndet och företagets långsiktiga 
lönsamhet. På så sätt kan en investering som är mindre lönsam, men som innebär ett stort 
samhällsansvarstagande, vägas upp av att företaget gör andra investeringar som är mer 
lönsamma. 
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• Genom att ta samhällsansvar som bidrar till företagets lönsamhet. 
Från analysen framkommer hur samhällsansvarstagande kan bidra till de intervjuade företagens 
långsiktiga lönsamhet, samtidigt som det ökar välfärden i samhället. Att minska segregationen, 
erbjuda jobb till hyresgäster och tillhandahålla trygghetsgrupper är exempel på åtgärder som 
leder till en ökad välfärd i samhället. Företaget kan i sin tur dra nytta av den ökade välfärden 
på olika vis. Exempelvis kan trygghetsgrupper bidra till att brottsligheten och förstörelsen i ett 
område minskar, vilket ger en positiv effekt på värdet av fastigheterna i området. Ekonomiska 
argument för samhällsansvar stärks av teoretiska ståndpunkter som påvisar att det råder ett 
ömsesidigt beroende mellan företagets framgång och samhällets välfärd. 

• Genom att hantera intressekonflikter på ett sätt som beaktar både affärsmässighet 
och samhällsansvar. 

De allmännyttiga bostadsföretagens bostadsbestånd ska vara riktat åt alla hushållstyper. Det 
gör att intressentgruppen bostadssökande blir bredare för dem än för företag som har möjlighet 
att rikta in sitt bestånd till specifika hushållstyper. De allmännyttiga bostadsföretagen får 
därmed fler intressenter att ta hänsyn till, vilka i flera fall har motstridiga intressen som behöver 
rangordnas. De intressekonflikter som uppdagats under genomförda intervjuer kan härledas till 
företagens uthyrningspolicys. Det indikerar att rangordningen till stor del kommer till uttryck 
i de krav som ställs i företagens uthyrningspolicys. Rangordning av intressenternas anspråk 
sker genom ett hänsynstagande till deras makt, legitimitet och angelägenhet. Utöver de tre 
attributen behöver rangordningen, för de allmännyttiga bostadsföretagen, även ske på ett sätt 
som inte utesluter affärsmässigheten eller samhällsansvarstagandet. Det gör att de 
allmännyttiga bostadsföretagen beaktar ytterligare en dimension vid rangordning av sina 
intressenters anspråk.  

• Genom att ställa så låga krav som möjligt i sina uthyrningspolicys utan att 
affärsmässigheten åsidosätts. 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de som allmännyttigt bostadsföretag ska erbjuda 
bostäder åt alla typer av hushåll. Ändå tillämpar de uthyrningspolicys där de ställer krav som 
på olika sätt begränsar vilka som kan få bostad hos dem. Att de tillämpar uthyrningspolicys 
tyder på att företagen inte ser det som affärsmässigt att erbjuda bostäder åt alla. Genom att 
exempelvis utesluta personer med betalningssvårigheter från sitt bestånd blir 
uthyrningspolicyn ett sätt för företagen att bedyra sin affärsmässighet. Indikationen är 
emellertid att företagen ställer så låga krav som möjligt så länge affärsmässigheten kan bevaras. 
Ett mått företagen använder för att försäkra sig om att affärsmässigheten bevaras 
är hyresförluster. Ökade hyresförluster indikerar att kravet är för lågt ställt. Hur låga krav de 
kan ställa för att fortfarande vara affärsmässiga tycks vidare bero på förutsättningar på den 
lokala bostadsmarknaden, såsom bostadsköns längd och hur länge människor bor kvar i sina 
bostäder.  

6.1 Egna reflektioner 
Som framkommer av vår uppsats är begreppen affärsmässighet och samhällsansvar diffusa och 
några vedertagna definitioner för de båda begreppen finns inte. Därför blir det också svårt att 
uttrycka några generella krav för hur allbolagens direktiv ska efterlevas. Vi menar att det är 
just begreppens oklarhet som gör det möjligt för de allmännyttiga bostadsföretagen att 
kombinera dem. Oklarheten innebär att företagen delvis kan tolka direktiven på ett sätt som de 
själva anser lämpligt för den lokala kontexten där de verkar.  

Som nämns i slutsatsen är hyresförluster ett mått som företagen använder för att försäkra sig 
om att affärsmässigheten i deras uthyrningspolicy bevaras. HFAB:s låga inkomstkrav samt 
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Förvaltnings AB Framtidens borttagande av ett inkomstkrav är relativt nya händelser. Därför 
blir det intressant att följa hur deras situation utvecklas och om de kommer behöva göra några 
förändringar framöver för att göra sina uthyrningspolicys mer affärsmässiga. Själva anser vi, 
precis som Törnblom uttryckte, att borttagandet av företagets inkomstkrav låter väldigt 
drastiskt. Särskilt intressant blir det därför att följa vilka eventuella ekonomiska konsekvenser 
det kommer att få för Förvaltnings AB Framtiden.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
En av uppsatsens slutsatser berör samhällsansvarstagande som bidrar till företagets lönsamhet. 
Inom ramen för vår uppsats har lönsamheten endast bedömts utifrån intervjupersonernas 
utsagor samt vad tidigare forskning påvisat. Ett förslag till vidare forskning är att lägga fokus 
på till vilken grad det samhällsansvar som allmännyttiga bostadsföretag tar faktiskt bidrar till 
företagens lönsamhet.  

Uppsatsen presenterar även en slutsats som innebär att företagens ägares, det vill säga 
kommunens, intressen ger utrymme för att se på investeringar ur ett långsiktigt perspektiv. 
Även här utgår vi från vad som framkommit under intervjuerna. Utifrån vår slutsats kan en 
intressant utgångpunkt för vidare forskning vara att mer ingående undersöka vilka faktorer som 
är avgörande för allmännyttiga bostadsföretag vid investeringsbeslut. Här skulle även en 
jämförelse med privata bostadsföretag kunna göras. 

Ytterligare en intressant utgångspunkt vi lämnar över för vidare studier, vilken är av 
nationalekonomisk karaktär, är en inriktning på den svenska bostadsmarknadens 
konkurrensbild. Ett av syftena med den nya allbolagen var nämligen att göra konkurrensen 
mellan allmännyttiga och privata bostadsföretag mindre snedvriden. Huruvida detta syfte har 
uppfyllts vore intressant att undersöka både från de privatas såväl som de allmännyttiga 
företagens perspektiv. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledande frågor 

● Vad heter du? 

● Hur länge har du arbetat på företaget? 

● Vad är din befattning? 

Allmänna frågor 

● Vad anser du innefattas i ert allmännyttiga syfte? 

● Vad gör ni för att uppnå ert allmännyttiga syfte?  

● Vad anser du att det innebär att agera affärsmässigt? 

● Ser ni några svårigheter i att kombinera affärsmässighet med samhällsansvarstagande? 

Frågor angående uthyrningspolicy 
OBS! Med uthyrningspolicy avses de krav som ställs för att en individ ska få bli hyresgäst hos 
er.  

● Har det skett någon förändring i er uthyrningspolicy under de senaste åren? Vad 
berodde det i så fall på? 

o  Har ni behövt ändra några krav för att göra den mer affärsmässig?  

● Hur går det till när ni utformar er uthyrningspolicy?  

o Till vilken grad styr kommunen vilka krav ni kan ställa?  
o Anser ni att ert allmännyttiga syfte begränsar vilka krav ni kan ställa? 

● Händer det att ni gör undantag från något/några av kraven i er uthyrningspolicy? 

o Har ni något förturssystem? 

Företagsspecifika frågor 
HFAB  

● Har ert inkomstkrav alltid sett ut som det gör idag? 

● Vad är bakgrunden till ert inkomstkrav? 

● Det står i er policy att man inte får ha misskött relationen med HFAB under de senaste 
två åren. Kontrollerar ni hur personen skött relationen till andra hyresvärdar om man 
inte bott hos er innan? 

LKF  
● Hur görs bedömningen om den bostadssökande har "en sådan ekonomisk situation att 

man kan klara av att betala hyran"?  

o Vilka inkomsttyper beaktas vid bedömningen? 

● Hur långt tillbaka i tiden går ni när ni kontrollerar skulder och betalningsanmärkningar? 

● Kan ni ge några exempel på vad "andra för boendet negativa referenser" skulle kunna 
vara? Hur kontrolleras om några sådana finns? 

● I er uthyrningspolicy framkommer att lediga lägenheter i första hand erbjuds till 
intresserade Lundabor. Vad är anledningen till att Lundabor prioriteras?  



   

Förvaltnings AB Framtiden 

• Vad föranledde ert beslut att ta bort inkomstkravet?  

• I er uthyrningspolicy framgår att ni prioriterar förvärvsinkomsttagare i så kallade 
”utvecklingsområden”, kan du förklara detta närmare?  

• Kontrollerar ni en sökandes skötsamhet i tidigare hyresförhållanden?  

Laholmshem 
• Hur länge har ert inkomstkrav sett ut som det gör idag? 

• Vad är bakgrunden till ert inkomstkrav? 

• I er uthyrningspolicy framgår att ni vid tio procent av er uthyrning kan göra undantag 
från uthyrningspolicyn, kan du förklara detta närmare? 

• Hur långt tillbaka i tiden kollar ni när det gäller betalningsanmärkningar, skulder och 
andra för boendet negativa referenser? 
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Halmstad Fastighets AB x x x x x x x
Ystadbostäder x x x x x
Helsingborgshem x x x x x x x x
Laholmshem x x x x x x
Förvaltnings AB Framtiden Inget krav
Förbo Ej angivet
Falkenbergs Bostads AB Ej angivet
Varbergs Bostad Ej angivet
AB Höganäshem* x x x
Landskronahem x x x x x
LKF Ej angivet
MKB Fastighets AB x x x x x x x x x x x x
Kalmarhem x x x x
Partillebo x x x x x x x x
AB Trelleborgshem Ej angivet
AB Ängelholmshem x x x x x
AB Kristianstadsbyggen Ej angivet
Växjöbostäder** x x x x x x
Karlskronahem x x x
AB Bostäder Borås Ej angivet

*Godtar även av myndighet beviljat stöd eller bidrag eller på annat sätt styrkt inkomst
**Godtar även av myndighet beviljat ekonomiskt stöd
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Uthyrningspolicy lägenheter 
Grundläggande utgångspunkter 
LKFs huvuduppgift är att arbeta för att tillgodose Lundabornas bostadsbehov. Enligt upprättade mål 
och fastställd policy skall vi arbeta för att ha en hög uthyrningsgrad och verka för att hyresgästerna bor 
kvar. Förutsättningarna för bostadsuthyrningsverksamheten regleras i LKF´s ägardirektiv 

LKFs bokö 
Lediga lägenheter i vårt fastighetsbestånd erbjuder vi till sökande i vår bokö. Bokön och de lediga 
lägenheterna administreras via vår hemsida. Alla som fyllt 16 år kan anmäla sig till bokön. Sökande 
mellan 16 och 18 år, kan dock inte anmäla intresse för enskild lägenhet och heller inte erbjudas hyra 
någon sådan. Detta kan ske först efter det att sökanden fyllt 18 år. 

Lägenhetserbjudande 
Ledig lägenhet erbjuds till de sökande som aktivt via internet, på vår hemsida, anmält sitt intresse för 
den ledigförklarade lägenheten 

I enlighet med LKFs huvuduppgift, erbjuds ledig lägenhet i första hand till intresserade lundabor. Den 
som inte är lundabo, erbjuds först därefter. 

Lundabo är den som inom Lunds kommuns gränser är bosatt, arbetar eller heltidsstuderar på 
universitet eller motsvarande eftergymnasiala studieinrättning, eller har med dessa omständigheter 
motsvarande förhållanden. 

Bosatt i Lund är den som har sin bostad inom kommunens gränser eller den som på annat sätt 
stadigvarande bor här och som dessutom varit folkbokförd i kommunen i minst 14 månader. 

Med arbete avses normalt en tillsvidareanställning, men längre vikariat och projektanställning eller 
uppdrag av varaktig karaktär, kan också likställas. 

Studier skall ha karaktär av "studier för uppnående av examen" och ha viss varaktighet. Även 
gymnasial spetsutbildning innefattas i detta studiebegrepp. "Fritidsstudier" avses inte. 

Inom kategorierna "lundabo" respektive "icke lundabo", erbjuds lägenhet i kötidsordning. 

Befintlig LKF-hyresgäst (= den som har ett gällande hyresavtal) tillgodoräknas dubbla köpoäng 
jämfört med andra sökande. När hyresavtalet upphör och man alltså inte längre är hyresgäst, halveras 
köpängen igen och beräknas på ordinarie sätt, en dag i kön = ett köpoäng. 

Den dubbla köpoängen räknas från dagen då hyresgästen anmäler sig i kön, men ett eventuellt 
erbjudande om annan lägenhet kan erhållas tidigast efter ett år från det att nuvarande hyresavtal 
börjat gälla. 

Förutsättningar för att bli hyresgäst 
Innan ett hyresavtal kan tecknas, görs alltid en bedömning av den som söker bostad. Då kontrolleras 
anställnings- och inkomstförhållanden, hyresbetalningar och skötsamhet i nuvarande/tidigare boende 
samt om registrerade betalningsanmärkningar eller skulder finns. 

För att kunna bli hyresgäst hos LKF skall man vid denna kontroll bedömas ha en sådan ekonomisk 
situation att man kan klara av att betala hyran för den aktuella lägenheten.Ibland kan vi komma att 
kräva kompletterande säkerhet i form av ett borgensåtagande för förpliktelserna enligt hyresavtalet. 

Sökanden får inte ha några obetalda skulder eller andra oreglerade förhållanden till LKF och heller 
inte några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. 

Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten, skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens 
storlek och disposition/planlösning. 

Speciella förhållanden 
LKF hanterar inte några förtursansökningar. Har du förtursskäl som du önskar åberopa för att erhålla 
bostad, vänder du dig till socialförvaltningen i Lunds kommun eller om du är äldre (65+) och har 
behov av en lägenhet med bättre tillgänglighet, till Vård- och Omsorgsförvaltningen. 

Bostadsbehov för sökande med speciella behov och förutsättningar, hanteras enligt separat 
överenskommelse mellan LKF och Lunds kommun. 
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HFAB:s grundkrav för att få hyra en lägenhet 
 
För att ha möjlighet att få hyra en lägenhet hos HFAB måste du uppfylla HFAB:s grundkrav: 

• Du är myndig. 
• Du uppfyller HFAB:s krav för skulder och betalningsanmärkningar. 
• Du uppfyller HFAB:s inkomstkrav. 
• Du har inte misskött din relation med HFAB under de senaste två åren. 
• Du kan enbart ha ett lägenhetsavtal hos HFAB. 
• Då du hyr en lägenhet hos HFAB skall denna vara din huvudsakliga bostad.  

o Komplementsbostad förutsätter ej pendlingsbart avstånd (restid ca 3 tim/dag eller ca 
20 mil/dag) eller andra omständigheter som motiverar behov av bostaden. 

 
Om du inte uppfyller HFAB:s grundkrav kan du inte få ett hyresavtal hos HFAB. 
 
För ungdomslägenheter gäller också: 

• Du måste vara under 25 år då lägenheten söks på Bosök. Samma regler gäller för en 
andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, under 25 år!  

• Du har rätt att bo kvar i en ungdomslägenhet så länge du vill. 
  

För seniorlägenheter gäller också: 
• Du måste vara minst 60 år när du söker en seniorlägenhet. Samma regler gäller för en 

andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, minst 60 år! 
 
För trygghetslägenheter gäller också: 
Du måste vara minst 70 år när du söker trygghetslägenhet. Samma regler gäller för en 
andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, minst 70 år!  
 
Skulder och betalningsanmärkningar 
För att du ska uppfylla HFAB:s krav för skulder och betalningsanmärkningar krävs följande (detta 
gäller för samtliga som ska stå på hyresavtalet): 

• Du får inte ha några skulder till HFAB. 
• Du får inte ha någon betalningsanmärkning från de senaste 12 månaderna.  

 
Vid oreglerade skulder till HFAB är du spärrad från att söka lägenhet hos HFAB tills dess att din skuld 
är reglerad. Vid betalningsanmärkningar spärras du att söka lägenhet tills den senaste 
betalningsanmärkningen är äldre än 12 månader. Borgensman eller deposition godkänns inte. 
Köpoäng samlas under den tid då du är spärrad från att söka lägenhet. 
 
Kreditupplysning tas på alla sökande som erbjuds visning på en lägenhet. HFAB använder dock bara 
informationen för sökande som inte bor hos HFAB vid visningstillfället samt för befintliga hyresgäster 
som söker en lägenhet som är minst 1 000 kronor dyrare per månad. Vid flyttning inom HFAB:s 
bestånd tittar vi på hur du som hyresgäst har skött dig de senaste sex månaderna gällande 
hyresbetalningar och störningar. Anmärkning kan leda till att du inte blir godkänd som hyresgäst till 
den nya lägenheten. 
 
Inkomstkrav 
För att uppfylla HFAB:s inkomstkrav gäller följande: 

• Din aktuella månadsinkomst efter skatt ska överstiga månadshyran. Är ni två som skall stå på 
hyresavtalet är det den sammanlagda inkomsten som bedöms. 
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• Om du eller din eventuella medsökande har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten krävs 

att er månadsinkomst efter skatt är dubbelt så hög som månadshyran.  
 
Detta gäller dock inte för dig som beviljats skuldsanering. Då krävs att din aktuella 
månadsinkomst efter skatt överstiger månadshyran, förutsatt att inga nya skulder har 
tillkommit. 
 

Som inkomst klassas följande: 
• lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet 
• A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning 
• studiemedel 
• pension 
• kapitalinkomst – OBS! innebär att ränta på kapital räknas som inkomst, inte likvida medel på 

bankkonto. 
• försörjningsstöd styrkt av Halmstads kommun 
• skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, såsom: 

o föräldrapenning, graviditetspenning, sjukpenning, sjukersättning etc. (skattepliktig) 
o barnbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg, handikappersättning, underhållstöd, 

etableringsersättning etc. (ej skattepliktiga) 
o Se Försäkringskassan för gällande giltiga ersättningar 

 
Innan avtal kan skrivas gör HFAB alltid en inkomstprövning på dig som sökande. Det är ditt ansvar att 
senast vid avtalsskrivning visa arbetsgivarintyg, lönespecifikation eller andra relevanta intyg för att 
styrka din nuvarande inkomst. Kan du inte styrka din inkomst kommer lägenheten att tilldelas nästa 
person i turordningen. 
 
Vid försörjningsstöd och etableringsersättning följer HFAB försörjningsstödets riktlinjer för högsta 
godtagbara boendekostnad.  

Vad innebär misskött relation med HFAB? 
Om du har misskött din relation med HFAB under de två senaste åren nekas du från att skriva avtal. 
Med misskött relation räknas: 

• olovlig andrahandsuthyrning 
• allvarliga störningar mot andra hyresgäster 
• vanvård av lägenhet  
• hot eller våld mot personal 
• verkställd avhysning 
• återtagen lägenhet. 

 
Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar till HFAB:s lägenheter under två 
års tid. Köpoäng kommer att samlas under den tid då du är spärrad från att söka lägenhet.  
Undantag: om du hyr ut din lägenhet olovligt i andrahand riskerar du att bli av med dina köpoäng. 
__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7. Laholmshems uthyrningspolicy 

Uthyrningspolicy för Laholmshem AB, rev 2016-04-26 

Inledning 
Alla som uppfyller bolagets nedanstående grundkrav, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder kan bli hyresgäster hos Laholmshem AB. 

Grundkrav: 
Man ska vara 18 år och myndig för att få underteckna hyreskontrakt. Man kan dock ställa sig i kö 
redan som 16 åring. 

Laholmshem AB ska alltid kunna göra bedömningen att kommande hyresgäst har en rimlig 
ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten. Detta innebär att man skall 
kunna påvisa egen inkomst (brutto 2,5 ggr hyran) minst sex månader från inflyttningsdatum samt en 
inkomsthistorik genom utdrag från skattekonto 2 månader tillbaka i tiden i det fall arbetsgivaren 
omsätter mindre än 2 msek. Godkänd egen inkomst är: förvärvsinkomst, a-kassa, studielån (CSN), 
pension (ålders- eller sjukpension), livränta och aktivitetsersättning. Projekt- och timanställda kan 
istället visa upp en inkomsthistorik minst 12 månader tillbaka i tiden tillsammans med rådande 
anställningsavtal. 

Laholmshem tar sitt ansvar att agera affärsmässigt enligt lagstiftningen om allmännyttiga 
bostadsföretag (2010:879) och tar samtidigt ett socialt ansvar genom att, efter prövning enligt 
nedan, upplåta upp till 10% av sitt bostadsbestånd på 1198 lägenheter (lgh) avsedda för den öppna 
marknaden, dvs totalt 120 lgh till egna kontrakt för hyresgäster som inte klarar inkomstgränsen 
enligt ovan eller saknar godkänd inkomsttyp enligt ovan. I praktisk handling innebär detta att upp till 
3 lgh per månad hyrs ut till hyresgäster som inte klarar ovanstående inkomstkrav men heller inte hyr 
en dyrare lgh än enligt Socialnämndens anvisningar för försörjningsstöd. Ingen uthyrning får dock 
ske om hyresgästen inte kan visa att hushållets samlade rådande månatliga resurser (alla typer av 
bidrag räknas då tillsammans med huvudbidraget enligt nedan) minst uppgår till existensminimum 
enligt Kronofogdens tabell efter att varmhyran är avdragen. Försörjningsstöd kan användas i 
bidragsberäkningen enligt ovan endast efter kontakt med Laholms kommun. Etableringsersättning 
kan användas i bidragsberäkningen enligt ovan om minst 12 månader återstår av den möjliga 
maxtiden på 24 månader. All uthyrning enligt ovanstående stycke sker genom anvisning från 
Laholms kommun, detta gäller från och med 1 augusti 2016. 

Företagare kan uppvisa ”Besked” från skatteverket rörande ”Särskild A-skatt, (SA-skatt), F-skatt eller 
FA- skatt” samt utdrag från skattekonto som visar att minst tre förfallodagar passerats och då 
matchats mot egna motsvarande inbetalningar enligt skattekontot. 

De som inte uppfyller de ekonomiska grundkraven kan ändå i undantagsfall bli hyresgäst om de har 
en av oss godkänd borgensförbindelse avseende både hyror som övriga eventuella krav med 
anledning av förhyrningen. Borgensförbindelse ska användas mycket restriktivt. 

Man får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa 
referenser. Alla eventuella skulder till Laholmshem AB måste vara reglerade. Kunder med störningar 
i tidigare boende eller bristande hyresbetalningar erbjuds normalt inte bostad av Laholmshem AB. 

Vi tar referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar, samt också en kreditupplysning innan vi 
lämnar ett bostadserbjudande. 

Hyran är en förskottshyra och av nya hyresgäster kräver vi betalt första hyra, autogiro och uppvisad 
tecknad hemförsäkring för kontrakt. 

Lägenheten skall användas som stadigvarande/permanent bostad. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Malin Karlsson

Johan Svennerberg


