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Sammanfattning  

Fastighetsbolag vet vad de vill investera i men stöter ofta på problem när värdet av en 
investering ska beskrivas. Uppsatsen beskriver investeringars värden som finansiella och icke 
finansiella värden. Finansiella värden tyder på lönsamhet eller avkastning till bolaget och icke 
finansiella värde är en investering som skapar kundnöjdhet och trygghet för hyresgäster i 
bostadsområden. Värdet av en icke finansiell investering såsom kundnöjdhet och trygghet är 
för allmännyttiga fastighetsbolag svåra att beskriva. Trots det har icke finansiella 
investeringar gjort att fastighetsvärdet i bostadsområdet Andersberg ökat med 35 procent, det 
här medförde att vi valde att studera: “Hur kan ett fastighetsbolag beskriva värdet av 
investeringar i socialt utsatta områden?” 
  
Vår uppsats är skapad enligt en deduktiv ansats då en teoretisk referensram utarbetats för att 
jämföras mot verkligheten. Studien har även inslag från den induktiva ansatsen då vi 
använder empirisk data för att dra slutsatser. För att en jämförelse ska bli möjlig krävs det att 
empirin är relevant i förhållande till den teoretiska referensramen. Vilket gjorde att studien 
genomfördes enligt en kvalitativ metod där två allmännyttiga fastighetsbolag som äger och 
förvaltar fastigheter i socialt utsatta områden intervjuades.  
  
Uppsatsen resulterade i tre slutsatser utifrån intervjuer med två fastighetsbolag, om hur 
fastighetsbolag kan beskriva värdet av investeringar i socialt utsatta områden. Gemensamt för 
fastighetsbolagen var anledningen till varför bolagen väljer att utföra investeringar och hur en 
investering kan beskrivas som ett finansiellt värde, i form av lönsamhet och avkastning, för 
bolaget. Fastighetsbolagens svårighet i att beskriva värdet från en icke finansiell investering 
med målet att skapa kundnöjdhet och trygghet var ömsesidig. Vi kan se indikationer på att det 
kan finnas ett enkelriktat orsak-verkan samband mellan icke finansiella och finansiella 
investeringar.  
  
Nyckelord: Allmännyttiga fastighetsbolag, investering, finansiella värden, icke finansiella 
värden, orsak-verkan samband 
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Abstract  
Real estate companies know what they want to invest but do encounter problems when the 
value of an investment should be described. The essay describe the value of an investment as 
financial and non-financial values. Financial values indicate profitability or yield to the 
company and non-financial value is an investment that creates satisfaction and safety for the 
tenantry in the neighborhoods. The value of an non-financial investment as satisfaction and 
safety is difficult to describe for an public utility companies. Non-financial investments has 
resulted in an value increase by 35 percent of Andersberg properties, which meant that we 
chose to study: "How can a real estate company describe the value of investments in socially 
vulnerable areas?"  
  
Our essay is created according to a deductive approach, as a theoretical framework has been 
developed to compare it to the reality. The study has also elements from the inductive 
approach because we use empirical data to draw conclusions. In order for a comparison to be 
possible, the empirin need to be relevant in relation to the theoretical framework. Which 
meant that the study was conducted according to a qualitative method where two real estate 
companies, that own and manage real estate in socially vulnerable areas were interviewed. 
 
The essay resulted in three conclusions based on interviews with two real estate companies, 
about how the real estate companies could describe the value of investments in socially 
vulnerable areas.  
  
Mutually to the real estate companies was the reason why they choose to make investments 
and how an investment can be described as financial value, in terms of profitability and yield. 
The real estate companies have a difficulty in describing the value of a non-financial 
investment with the purpose of creating satisfaction and security were mutual. We can see 
indications that there may be a one-way cause-effect connection between non-financial and 
financial investments. 
  
Keywords: Public utility company, investment, financial values, non-financial values, cause-
effect connection 
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Förteckningar över förkortningar  

FaBo: Falkenberg Bostads AB 
HFAB: Halmstad Fastighets AB 
NOA: Nationella operativa avdelning 
VNA: Value network analysis 
 

Definitioner  

Nedan följer ett antal definitioner som är viktiga i vår kandidatuppsats. 
 
Allmännytta: Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att 
tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla (SABO, 2016).  
 
Diskonterade kassaflöden: Används som en värderingsmetod för att fastställa värdet för en 
investeringsmöjlighet (Persson, 2011). 
 
Direktavkastning: Beskriver en investerings avkastning vilket även benämns som driftnettot i 
jämförelse med fastighetens förvärvspris (Brealey, Myers & Allen, 2011). 
 
Driftnetto: Är det årliga överskottet som finns kvar när kostnader för drift och underhåll har 
dragits bort från bruttobetalningar (Persson, 2011). 
 
Finansiella mått: Beskriver de investeringsmetoder som genererar värde (Brealey, Myers & 
Allen, 2011). 
 
Icke finansiella mått: Motsatsen till de finansiella måtten, som beskriver en investering som 
inte direkt genererar någon form av vinst (Canbano & Sanchez, 1998). 
 
Intagnible: Svenska översättningen beskrivs som immateriella tillgångar. Intagnible ses som 
ett icke finansiellt mått då den tar hänsyn till kundnöjdhet (Canbano & Sanchez, 1998). 
 
Ortsprismetoden: Metoden som placeras som ett finansiellt mått, används genom att man 
analyserar och jämför fastigheten med tidigare sålda fastigheter i samma ort (Brunes, 2015).   
 
Värde: Värde går att definiera som både finansiella och icke finansiellt. Begreppet värde är 
något som är viktigt och bör därför prioriteras (Brealey, Myers & Allen, 2011).  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet sker en beskrivning om hur och varför ämnet har valts. Uppsatsens 
bakgrund, diskussion och syfte redovisas i det här kapitlet.   

 

1.1 Problembakgrund  
Det finns investeringar som på ett enkelt sätt kan omvandlas till ett finansiellt värde då 
investeringen visar en framtida avkastning för fastighetsbolaget. Samtidigt finns det 
investeringar vars värde är svåra att definiera då investeringen inte direkt faller ut i ett 
finansiellt värde. Det här gör att investeringens värde beskrivs som icke finansiellt och 
upplevs som osynligt (Brealey, Myers & Allen, 2011). Den problematik som föreligger blir 
att investeringen tvingas genomgå ett värdeutbyte för att kunna beskrivas som ett finansiellt 
värde och därmed bli synligt för ett fastighetsbolag (Flamholtz, 2012). Behovet av att 
genomgå ett värdeutbyte kan indikera på möjliga samband mellan en investerings finansiella 
värde och icke finansiella värde (Nørreklit, 2003). Ett samband som då hjälper till att beskriva 
en investerings värde för fastighetsbolaget (Nørreklit, 2003). Den centrala användningen av 
ett samband är att motivera fastighetsbolagets investeringsbeslut, det vill säga uppnå 
företagets finansiella mål och samtidigt uppnå de sociala ansvaret som allmännyttiga 
fastighetsbolag har (SFS 2010:879).  
  

“Socialt ansvar är viktigt och lönsamt” - HFAB årsredovisning (2015). 
  
Omfattningen av ett fastighetsbolags sociala ansvar varierar mellan de bostadsområden där 
fastighetsbolaget bedriver sin verksamhet (Centralförbundet, 1976). Vilket följer av den 
bostadsbrist som utspelades i mitten av 1900-talet då ett flertal kommuner var tvungna att 
upprätta ett stort antal bostäder under en kort period. Bostadsbristen gjorde att de nya 
områdena blev tätbebyggda. Tätbebyggda bostadsområden tenderar att ha en högre 
kriminalitet och arbetslöshet vilket stämmer in på uppsatsens bostadsområden, Andersberg 
och Falkagård. Det i sin tur påverkar ett fastighetsbolags sociala ansvar (NOA, 2015). 
Samtidigt ser fastighetsbolag en lönsamhet i de sociala ansvaret vilket gör att det blir viktigt 
för ett fastighetsbolag att kunna beskriva värdet av en icke finansiell investering (HFAB 
årsredovisning, 2015). 

1.2 Problemdiskussion  
Det är inte alltid självklart att beskriva en investerings värde för ett fastighetsbolag 
(Flamholtz, 2012), vilket beror på att värden inte alltid är synliga.  
  
Vidare finns det forskning som visar att ett fastighetsbolags finansiella värde från en 
investering går att beskriva genom en rad investeringsmetoder. Enligt Van Wouwe, Berkhout 
och Tansens (2008) är den mest förekommande beräkningsmetoden för fastighetsbolag 
diskonterat kassaflöde som är baserad på företagets in- och utbetalningar. Informationen 
bekräftas då Persson (2011) i sin studie om fastighetsvärdering påvisar detsamma. Ytterligare 
en investeringsmetod är direktavkastning och driftnetto som Nordlund och Lundström (2011) 
samt Brealey, Myers & Allen (2011) förespråkar för att beräkna investeringens förväntade 
avkastning och därmed investeringens lönsamhet. Trots att det finns många olika metoder för 
att beräkna en investerings lönsamhet eller avkastning kräver en del metoder mer precision än 
andra. Persson (2011) förklarar således ortsprismetoden som är en metod där ett 
jämförelseobjekt används för att genomföra en rättvis värdering.  
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Tillskillnad från ett finansiellt värde visar en studie av Allee (2000) den diffushet som finns i 
att beskriva icke finansiella värden. Vilket i sin tur påverkar företag att uppleva värdet som 
osynligt. Ett sätt att beskriva ett icke finansiellt värde är genom kundnöjdhet. Kundnöjdhet 
beskriver Kotler och Armstrong (2012) som leverantörens förmåga att möta kundens 
efterfråga. Ytterligare ett sätt att beskriva värdet från en icke finansiell investering är genom 
en trygghetsmätning. Vilket Olofsson och Öhman (2009) menar är en grundläggande faktor 
för att skapa kontroll och kunskap för individer.  
  
En studie gjord av Nørreklit (2003) tar svårigheten i att beskriva värde till en ny nivå vilket 
blir en viktig grund i den här uppsatsen. Problematiken att beskriva värde har diskuterats och 
försökt förklaras med hjälp av ett samband. Vilket Nørreklit (2003) studerat för att kunna 
förklara och beskriva vad som är ett faktiskt samband och vad som kan bero på en logisk 
förklaring.   
  
Genom att studera hur allmännyttiga fastighetsbolag kan beskriva värdet av investeringar i 
socialt utsatta områden, fyller den här uppsatsen en forskningslucka. Vi hoppas att uppsatsen 
ska kunna hjälpa till att förklara den svårighet som finns i att beskriva värde och se på det 
samband som eventuellt kan finnas mellan finansiella och icke finansiella värden 

1.3 Problemformulering  
“Hur kan ett fastighetsbolag beskriva värdet av investeringar i socialt utsatta områden?” 

1.4 Syfte 
Uppsatsen har som syfte att analysera hur ett fastighetsbolag kan beskriva värdet av 
investeringar i socialt utsatta områden. De investeringar som uppsatsen behandlar rör 
allmännyttiga fastighetsbolags vardagliga arbete med förvaltning, underhåll och dess 
samhällsansvar. Vilket medför att uppsatsen inte kommer beröra de tekniska investeringarna i 
lika stor utsträckning. Vidare kommer uppsatsen att beskriva en investerings värde som 
finansiellt värde eller icke finansiellt värde. Det kommer även ske en diskussion om 
möjligheten till ett samband mellan värdena. Den här kandidatuppsatsen ses utifrån ett 
fastighetsbolags perspektiv med hjälp av företagsekonomiska teorier. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I det här kapitlet redogörs teorier, begrepp och modeller som erfordras för att kunna besvara 
frågeställningen. Kapitlet inleds med att beskriva teorier och modeller inom ämnesområdet.  

2.1 Investering och underhåll  
Skillnaden mellan underhåll och investering är inte alltid självklar, vilket Matos och Enström 
(2000) beskriver som följd av investeringens avskrivning. En typisk investering skrivs av till 
skillnad från underhåll där ingen avskrivning sker (Matos & Enström, 2000).  
 
En investering beskrivs enligt Ljung och Högberg (2004) som en kapitalsatsning som medför 
betalningskonsekvenser under en längre tid. Samtidigt finns det många typer av investeringar 
och motivet till att utföra en investering kan vara olika mellan företag. Alla investeringar 
kännetecknas av en kostnad för att på lång sikt ge konsekvenser (Ljung och Högberg, 2004). 
Investeringar är nödvändiga för ett företags överlevnad då investeringen leder till en framtida 
avkastning. Den framtida avkastningen kan bestå av ökade intäkter eller minskade kostnader 
(Grubbström & Lundquist, 1996).  
  
En investering ska uppfylla sitt syfte och sin målsättning. Vilket gör att företag måste se till 
en investerings fördelar och nackdelar vid investeringsbedömning (Ljung och Högberg, 
2004). Den vanligaste investeringen inom fastighetsbranschen är expansionsinvesteringar som 
innebär att bolag investerar i nya fastigheter (Bejrum & Lundström, 1986). 
 
Underhåll kan likt investeringar beskriva på många olika sätt men målet med underhåll är till 
skillnad från investeringar att tillhandahålla en byggnads funktion, skick och värde så länge 
underhållet är lönsamt. Vilket betyder att när underhåll av en byggnad inte längre går att 
utföra på ett lönsamt sätt ska underhållsarbete övergå till en ny investering eller upphöra 
(Matos & Enström, 2000). De två vanligaste typerna av underhåll är förebyggande- och 
avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll går ut på att förebygga fel och avhjälpande 
underhåll handlar om att laga befintliga produkter (Matos & Enström, 2000). 

2.2 Finansiella värden  
Skillnaden mellan underhåll och investering är inte alltid självklar, vilket Matos och Enström 
(2000) beskriver som följd av investeringens avskrivning. En typisk investering skrivs av till 
skillnad från underhåll där ingen avskrivning sker (Matos & Enström, 2000).  
 
En investering beskrivs enligt Ljung och Högberg (2004) som en kapitalsatsning som medför 
betalningskonsekvenser under en längre tid. Samtidigt finns det många typer av investeringar 
och motivet till att utföra en investering kan vara olika mellan företag. Alla investeringar 
kännetecknas av en kostnad för att på lång sikt ge konsekvenser (Ljung och Högberg, 2004). 
Investeringar är nödvändiga för ett företags överlevnad då investeringen leder till en framtida 
avkastning. Den framtida avkastningen kan bestå av ökade intäkter eller minskade kostnader 
(Grubbström & Lundquist, 1996).  
  
En investering ska uppfylla sitt syfte och dess målsättning. Vilket gör att företag måste se till 
en investerings fördelar och nackdelar vid investeringsbedömning (Ljung och Högberg, 
2004). Den vanligaste investeringen inom fastighetsbranschen är expansionsinvesteringar som 
innebär att bolag investerar i nya fastigheter (Bejrum & Lundström, 1986). 
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Underhåll kan likt investeringar beskriva på många olika sätt men målet med underhåll är till 
skillnad från investeringar att tillhandahålla en byggnads funktion, skick och värde så länge 
underhållet är lönsamt. Vilket betyder att när underhåll av en byggnad inte längre går att 
utföra på ett lönsamt sätt ska underhållsarbete övergå till en ny investering eller upphöra 
(Matos & Enström, 2000). De två vanligaste typerna av underhåll är förebyggande- och 
avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll går ut på att förebygga fel och avhjälpande 
underhåll handlar om att laga befintliga produkter (Matos & Enström, 2000). 

2.2.1 Diskonterade kassaflöden 
Diskonterade kassaflöden även benämnd kassaflödesmetoden går ut på att framtida 
kassaflöden förutspås och diskonteras till nuvärde samt att kostnader, intäkter och 
avkastningskrav analyseras och undersöks. Metoden beskrivs vara den mest använda metoden 
när det kommer till fastighetsvärdering i Sverige (Persson, 2011; Yard 2001; Van Wouwe, 
Berkhout & Tansens, 2008). Värdet från metoden används för att ge en rättvis bild av 
investerings objekten (Cuninghame-Green, 1965). 
 
Metoden är baserad på prognostiserade in- och utbetalningar under en viss kalkylperiod. 
Inbetalningarna i ett fastighetsbolags sker i första hand genom hyresintäkter och 
utbetalningarna är i många fall kostnad för fastigheternas drift och underhåll (Persson, 2011). 
När inbetalningsöverskottet överstiger utgifterna ska en investering ses som lönsam (Brealey, 
Myers & Allen, 2011). Vilket betyder att ett nuvärde som är noll ska trots sitt låga resultat ses 
som lönsam, då beräkningen är gjord efter investeringens avkastningskrav (Ljung & Högberg, 
1996). När investeringens inbetalningsöverskott är uträknat ska det divideras med 
kalkylräntan i förhållande till kalkylperioden (Bilaga 1). En investerings kalkylränta är 
uppdelad i tre olika delar, vilka är, riskfri realränta, riskkompensation samt 
inflationsförväntning (Persson, 2011). Avkastningskrav på en investering motsvarar den 
räntesats som används som investeringens kalkylränta (Brealey, Myers & Allen, 2011). Vid 
bedömningen av en fastighets kalkylränta beaktas fastighetens läge, marknadspositioners 
kvalitéer samt fastighetens ekonomiska förhållanden. 

2.2.2 Direktavkastning och driftnetto 
Direktavkastning är en metod som används för att beräkna den förväntade avkastningen från 
en investering (Nordlund & Lundström, 2011). Metoden är baserad på information från 
marknaden och används för att värdera fastighetens marknadsvärde, som således beräknas 
genom en jämförelse av driftnettot och fastighetens förvärvspris (Bilaga 2). Medan driftnettot 
beräknas som det årliga överskottet när kostnader för underhåll och drift är borträknat. 
Metoden är baserad på en evighetskapitalisering vilket innebär att företaget beräknar 
driftnettot på dess framräknade normaliserade driftskostnader och hyresintäkter från första 
året (Persson, 2011; Brealey, Myers & Allen, 2011). 
  
Varje fastighet är unik vilket gör att direktavkastningen kan variera från fastighet till fastighet. 
Fastigheternas direktavkastning är beroende av vald förvaltningsstrategi vilket då resulterar i 
en grad av underhållskostnader. Det här gör att en fastighets direktavkastning är svår att 
generalisera då underhållsbehovet kan variera stort mellan fastigheter (Hungria-Garcia, Lind 
& Karlsson, 2004). 

2.2.3 Ortsprismetoden 
Genom ortsprismetoden analyseras tidigare försäljningar för att användas som ett 
jämförelseobjekt. Vilket gör att metoden är begränsad då det inte alltid finns likvärdiga 
jämförelseobjekt (Brunes, 2015). Anledningen till det är för att varje fastighet är unik och 
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skiljer sig därför från varandra. För att en fastighet ska kunna vara jämförbar med en annan 
måste egenskaper som fastighetens skick, tid för överlåtelse samt ålder vara lika (Persson, 
2011). 

 
(Figur 1. Modell för ortsprismetoden: Betts, Ely & McKenzie 2001).  

 
Svårigheten med ortsprismetoden är att jämförelseobjekten kan vara överlåtna för en lång tid 
sedan, vilket kan leda till att ortsprismetoden blir missvisande. Det krävs att metoden används 
inom samma geografiska områden för att kunna resultera i bästa utfall. Utöver tidsramen och 
de geografiska kraven ställs det också krav på att jämförelseobjektet ska vara av liknande 
fastighet (Brunes, 2015). Ortsprismetodens tillförlitlighet beror på hur stora likheter det finns 
mellan jämförelseobjektet och fastigheten. Det är därför viktigt att analysera statistisk data om 
fastigheterna (Persson, 2011). Ortsprismetoden tar hänsyn till dagens nymodigheter och 
baserar fastighetens värde på marknadens efterfrågan, till skillnad från investeringsmetoder 
som beräknas på kassaflöden (Betts, Ely & McKenzie 2001). 

2.3 Icke finansiella värden 
En prestationsbaserad ersättning är generellt enklare att förklara och påvisa än vad en icke 
finansiell prestation är. Målet är att visa på hur en prestation återspeglas i konsekvenser, vilka 
då blir finansiella eller icke finansiella värden för företaget (Merchant & Van der Stede, 
2007). En icke finansiell prestation kan vara ett erkännande, ökad kundnöjdhet eller trygghet. 
En studie gjord av Aaker (2005) visar att ett företags lönsamhet måste utvecklas på lång sikt 
vilket kräver en kombination av finansiella och icke finansiella värden.  Det här stöter på 
problem då ett fastighetsbolags icke finansiella investeringar är svåra att definiera men 
samtidigt viktiga att ta hänsyn till (Allee, 2000). I den här uppsatsen kommer de icke 
finansiella investeringarna beskrivas genom intangible, kundnöjdhet och trygghetsmätning. 

2.3.1 Intangible 
En del av företagets tillgångar, såsom kunskap, arbetssätt och affärsrelationer är svåra att 
utläsa då de inte visas i företagets finansiella rapporter. De beskrivna tillgångarna framställs 
då som osynliga och benämns därför som intangible. En metod som används för att förstå 
värdet av icke finansiella tillgångar är Value network analysis (VNA). VNA bidrar till 
förståelse av värdeskapande relationer och roller både internt och externt samt hur materiella 
och immateriella tillgångar kan omvandlas till förhandlingsformer (Allee, 2000). 
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(Figur 3. Value Conversion Strategy Model: Taug, 2004).  
 
Betydelsen av att förstå sina immateriella tillgångar ökar då företagets idéer är en av 
företagets viktigaste tillgångar. Därför ska ett företags mål vara att förstå sina osynliga 
tillgångar för att på så vis kunna skapa ett affärsvärde genom en värde konvertering. I 
affärsmarknaden behöver företag strategier för att skydda och bevara framtida och nuvarande 
affärsmarknader. Vilket gör att den strategiska förvaltningen av osynliga tillgångar har fått en 
större betydelse. Företag använder sig av värde konvertering för att förvandla osynliga 
tillgångar till ett ekonomiskt värde som är enklare för företag att leverera och beskriva 
(Homans, 1958).  
  
Ett exempel hämtad från uppsatsen är kundnöjdhet vilket speglar hur nöjda hyresgästerna är 
samt hyresgästernas upplevda trygghet i bostadsområdet. De kan ses som en osynlig tillgång 
och kan kräva en typ av värde konvertering för att kunna mätas. 

2.3.2 Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet är baserat på det resultat som kunden fått efter kontakt med en leverantör 
(Söderlund, 2001) Vilket i hyresgästernas fall kan liknas vid en fastighetsförvaltare eller 
fastighetsägare. En kund som uttrycker nöjdhet är inte bara lojal till företaget utan har ett 
lägre intresse i konkurrenternas marknadsföring. Det krävs således att leverantören vet vad 
kunderna efterfrågar och varför det efterfrågas för att uppnå god kundnöjdhet (Kotler & 
Armstrong, 2012). Om leverantören skapar en ökad kundförståelse bidrar det till möjligheter 
för företaget att förbättra rätt saker i verksamheten (Kotler & Armstrong, 2012).  
  
I ett bostadsområde är det hyresgästerna och samhällsaktörerna som utvecklar trygghet, den 
sociala miljön och de förutsättningar som behövs för att behaga hyresgästerna i 
bostadsområdena. När hyresgästerna känner trygghet i sitt boende och i bostadsområdet 
kommer det generera en bättre hälsa hos individerna, vilket ökar kundnöjdheten (Gerell & 
Hallin, 2014). Trygghet handlar om att hyresgästerna ska känna sig säkra och få ett lugn i sitt 
boende (Salonen, 1997).  Ytterligare faktorer som påverkar en hyresgäst trygghet är tillgång 
till skola, butiker och samlingslokaler vilket bidrar till ett bättre välmående hos hyresgästerna 
(O’Compo, Salmon & Burke, 2009). 

2.3.3 Trygghetsmätning  
Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov som skapar kontroll och kunskap för 
individen. Genom att ha en grundläggande trygghet kan en person klara av jobbiga och svåra 
situationer lättare (Olofsson & Öhman, 2009). Trygghet upplevs och värderas olika från 
person till person vilket gör att det inte finns en tydlig definition av ordet trygghet. En individ 
kan uppleva trygghet genom att inte bli utsatt för våld och andra kan uppleva trygghet i att ha 
ett arbete att gå till (Hedlund & Hjulström, 2007). Otrygghet kan i många fall kopplas till 
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bostadsområden med en hög andel unga hyresgäster, hyresgäster med utländsk bakgrund, 
lägre inkomstnivå samt hög arbetslöshet (Brå, 2015).                           
  
Trygghetsmätningar används som ett försök till att skapa en bild av hur tryggheten ses av 
individer i ett bostadsområde. Som ett komplement till anmälningsstatistiken kan 
trygghetsmätningar visa på specifika områden eller platser som människor upplever som 
otrygga. Det gör att arbetet för att öka tryggheten blir mer effektivt och lättarbetat (Heber, 
2008). 

2.4 Orsak-verkan 
Ett antagande om orsak-verkan samband är nödvändigt för att kunna förutsäga framtida 
finansiella resultat av icke finansiella investeringar (Nørreklit 2000). Det här antagandet gör 
att vi kan se en indikation på ett orsak-verkan samband där icke finansiella värden på lång sikt 
övergår till ett finansiellt värde för fastighetsbolag1Vilket Nørreklit (2000) studie beskriver 
som en drivkraft för framtida prestationer.  
  
Det finns många olika samband men det behöver inte alltid betyda att det finns ett orsak-
verkan samband mellan alla variabler. Det kan istället vara ett logiskt samband som inte till 
skillnad från ett orsak-verkan samband grundas på empiriska belägg (Nørreklit, 2003; 
Nørreklit 2000). En studie gjord av Nørreklit (2000) visar på att företag som har förståelse för 
samband når framgång fortare än ett företag som saknar förståelse.   
  
Den information som ett företag redovisar är sammanställd vilket gör att företag får svårt att 
urskilja ett bra eller mindre bra resultat. Det här gör det svårt att urskilja vilken faktor som är 
lönsam och inte. Nørreklit (2000) visar i sin studie att minskad kundnöjdhet leder till ett 
försämrat finansiellt resultat. Trots det är det missvisande och felaktigt att dra slutsatsen att 
ökad kundnöjdhet leder till en ökad lönsamhet. En ökad lönsamhet kan bero på en annan 
faktor och beskrivs då som ett logiskt resultat och inget resultat av orsak-verkan samband. 
Studien visar att det är de företag som uppnår högst kundvärde till en så låg kostnad som 
möjligt som uppnår högst lönsamhet (Nørreklit, 2000).  

2.5 Kommunala fastighetsbolag 
Med ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses ett aktiebolag som en eller flera 
kommuner gemensamt har inflytande över och som är i allmännyttigt syfte. 
Fastighetsbolagens huvudsyfte är att förvalta hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i 
kommunen eller den kommun som äger bolaget samt erbjuda inflytande från hyresgästerna 
(SFS 2010:879, 1§).  
  
En studie visar att stadens möjligheter till utveckling finns i förorterna, vilket beror på att 
dagens stadskärnor redan är såpass tätbebyggda (Larsson & Laurell, 2006). Rådberg (2014) 
menar därför att fastighetsbolag inte ska vara rädda för att utvidga städerna genom att bygga 
attraktiva boenden i städernas förorter. Då ett fastighetsbolags huvudsyfte bland annat är att 
förvalta beskrivs förvaltningsfastigheter som mark, byggnad, del av byggnad eller mark med 
byggnad. Förvaltningsfastighetens kassaflöde skapas i form av värdestegring, hyresinkomst 
eller kostnad för drift och underhåll (Förlag, F. A. R., 2005). 
  
Samtidigt som studier visar på att utvecklingsmöjligheterna finns i förorter (Larsson & 
Laurell, 2006) går det att utläsa ett samband mellan bostadsområden belägna bortom 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vår avgränsning av orsak-verkan samband 
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stadskärnan och sociala problem. De sociala problemen beskrivs som vuxen kriminalitet, 
arbetslöshet och begränsad inkomst (Centralförbundet, 1976). Problemen gör att 
boendestandarden i många fall tenderar att vara låg (Friedman, 2010). Ytterligare faktorer 
som leder till sociala problem är chansen att förlora sin bostad, vilket medför en otrygghet då 
individen förlorar sin sociala och ekonomiska trygghet (Johansson, 2012).  
  
Varje enskild kommun har olika förutsättningar för att kunna genomföra en investering. Men 
kommunernas investeringar i allt från infrastruktur, såsom gator, parker och vägar till avfall 
skapar en förutsättning för mänskligheten att leva. Sveriges strävan är att alla svenskar ska få 
tillgång till samhällsservice. Man har således arbetat för att försöka jämna ut de ekonomiska 
förutsättningarna mellan kommunerna, med förhoppningen att det ska bli likartat i de olika 
kommunerna (Fjertorp, 2010). 
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2.6 Analysmodell 
Nedan redovisas figur 4 som redogör för uppsatsens teoretiska referensram. Figuren utgår 
från underhåll samt investering och hur det kan beskrivas som ett finansiellt eller icke 
finansiellt värde för fastighetsbolaget. De finansiella värdena för ett fastighetsbolag är 
beskrivna med hjälp av diskonterade kassaflöden, direktavkastning och driftnetto samt 
ortsprismetoden (Rodov & Leliaert, 2002; Nordlund & Lundström, 2011; Brunes, 2015).  
  
Vidare beskrivs ett fastighetsbolags icke finansiella värden vilka är värden som kan vara svåra 
att definiera. En studie gjord av Allee (2000) belyser problemet och använder sig av 
definitionen intangible för att beskriva en icke finansiell investering. Utöver intangible 
används kundnöjdhet som är förhållandet mellan kundens efterfrågan och fastighetsbolagets 
utbud (Kotler & Armstrong, 2012) och trygghetsmätningar vilket är ett grundläggande 
mänskligt behov (Olofsson & Öhman, 2009).  
  
Det finns indikation på ett samband mellan finansiella och icke finansiella värden vilket gör 
att ett orsak-verkan samband används för att beskriva fenomenet (Nørreklit, 2003). Det gör att 
en investering likt fastighetsbolagens vardagliga sysslor med förvaltning, underhåll och 
samhällsansvar kan beskrivas som en typ av värde för att sedan konverteras till ett annat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Figur 4. Analysmodell). 
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3. Metod 
 

Nedan redovisas det arbetssätt som kandidatuppsatsen utgått från för att genomföra 
uppsatsarbetet. Syftet med metodkapitlet är att skapa en förståelse för den 
datainsamlingsmetod som använts samt hur informationen har applicerats.  

 

3.1 Val av ansats  
Vår kandidatuppsats har som syfte och mål att besvara vår frågeställning “Hur kan ett 
fastighetsbolag beskriva värdet av investeringar i socialt utsatta områden?”. Vi vill med 
kandidatuppsatsen undersöka hur ett fastighetsbolag kan beskriva värdet av investeringar och 
underhåll. Kan värdet beskrivas som finansiellt eller icke finansiellt och kan det finnas ett 
samband mellan värdena. För att nå vårt mål har en teoretisk referensram byggts upp med 
fokus på det valda ämnet. Utifrån vår teoretiska referensram har vi utformat en intervjuguide 
som är grunden till vår empiriska studie. Det för att säkerställa att vår teoretiska referensram 
överensstämmer med verkligheten. 
  
Jacobsen (2002) beskriver att insamling av information kan ske utifrån tre ansatser, abduktiv, 
deduktiv och induktiv. I vår uppsats finns det inslag från den deduktiva ansatsen då vi samlat 
in information från tidigare studier för att skapa en teoretisk referensram. För att sedan utifrån 
den teoretiska referensramen bygga upp en empirisk studie.  Utöver en deduktiv ansats har 
uppsatsen även inslag från den induktiva ansatsen då vi efter genomförda intervjuer gjorde en 
del ändringar. Det krävdes förändringar i inledning och i den teoretiska referensramen, vilket 
gjorde att vår uppsats fick inslag även från den induktiva ansatsen.  
  
Vid uppsatsens start fanns en förväntan om att finansiella och icke finansiella investeringar 
kunde ha ett samband, vilket Jacobsen (2002) menar kan påverka den empiriska studien. För 
att inte våra förväntningar skulle leda intervjupersonerna till ett svar baserat på våra 
förväntningar valde vi att ställa öppna frågor. 

3.2 Litteratursökning  
För att skapa oss en djupare förståelse inom valt ämnesområde har vi fördjupat oss i 
existerande teorier om de olika sätten att mäta värden, finansiella- och icke finansiella värden. 
Urvalet av uppsatsens teorier är baserat på vår uppfattning om vilka finansiella och icke 
finansiella värden som ett fastighetsbolags kan beskriva utifrån investeringen. 
Kandidatuppsatsens finansiella värden är diskonterat kassaflöde, direktavkastning och 
driftnetto samt ortsprismetoden. Uppsatsens huvudkälla för att beskriva de finansiella värdena 
är Brealey, Myers & Allen (2011). Valet är baserat på författarnas kunskaper inom 
företagsekonomi vilket vi anser skapar tillförlitlighet. De icke finansiella värdena är 
intangible, kundnöjdhet och trygghetsmätningar. För att beskriva eventuella samband används 
Nørreklit (2000)  som är en företagsekonomisk källa.  
  
Vid sökning av vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databaserna Scoopus och 
Web of Science. Vilka vi funnit genom utsökning av enstaka engelska ord som bland annat 
intangible, financial value, non-financial value och cause-effect. Som ett komplement till 
vetenskapliga artiklar har vi använt oss av tidigare kurslitteratur inom företagsekonomi och 
övrig litteratur från Högskolebiblioteket i Halmstad och Stockholms stadsbibliotek. Vi har 
använt oss av internetkällor för att få tillgång till bland annat polisens Nationella Operativa 
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Avdelningen rapport “Utsatta områden” (2015) och fastighetsbolagen HFABs och FaBos 
årsredovisning. 

3.3 Insamling av data 
Vid uppsatsens start fann vi begränsad information om hur ett fastighetsbolag beskriver en 
investerings värde. Vi fann det enklare att finna information kring de finansiella värdena och 
vi ser därför en indikation på att fastighetsbolag har svårt att beskriva de icke finansiella 
värdena. Vi valde själva ut de finansiella teorier som vi i tidigare kurser fördjupat oss inom 
och icke finansiella teorier som vi kunde applicera på fastighetsbolag och dess relation till 
sina hyresgäster. 
  
Bryman och Nilsson (2011) menar att det finns två metodval att ta ställning till när man ska 
skriva en metod, vilka är kvalitativ eller kvantitativ metod. I vår kandidatuppsats har vi valt 
att arbeta utifrån en kvalitativ metod då vår frågeställning kräver en djupgående förståelse 
(Jacobsen, 2002). Vårt metodval gör att vi går på djupet i vår undersökning och använder oss 
av intervjuer för att få en klar bild av hur fastighetsbolagen beskriver värdet av en investering 
(Nylén, 2005). 
 

3.3.1 Primärdata 
Enligt Jacobsen (2002) är primärdata den första insamlingen av data, vilket innefattar 
forskarens första upplysning inom ämnesområdet. Det finns enligt Jacobsen (2002) tre olika 
sätt att genomföra insamling av information, vilka är observation, intervju och frågeformulär. 
För att säkerställa vår primärdata valde vi att genomföra besöksintervjuer. Valet av 
insamlingsmetod ansåg vi var bäst lämpat för vår uppsats och därmed viktig för att kunna 
besvara vår frågeställning. Anledningen till valet av besöksintervjuer var även att vi ville få 
en levande intervju med möjligheten till att ställa följdfrågor. För att ha möjligheten att 
besvara uppsatsens frågeställning krävdes det primärdata från fastighetsbranschen. 

3.3.2 Sekundärdata 
Stor del av uppsatsen bygger på tidigare forskning, i enlighet med den deduktiva ansatsen 
(Jacobsen, 2002). Uppsatsens sekundärdata består till största delen av vetenskapliga artiklar 
som vi har sökt genom databaserna Web of Science och Scoopus. Fördelen med att använda 
sig av vetenskapliga artiklar är trovärdigheten till artikelns innehåll då den blivit granskad, 
beskriver Jacobsen (2002). Författaren beskriver dock att vetenskapliga artiklar kan vara 
vinklade efter ett specifikt synsätt. För att undvika det här valde vi att få in flera synvinklar 
och använda tidigare kurslitteratur. Den information som är tagen från internetkällor har 
använts genom försiktighet samt med källkritik. Internetkällor har därför endast använts för 
att bekräfta information från intervjuer och teorier.  
  

 
 

 
 



! 12!

3.4 Operationalisering 
 Vi har genom vår teoretiska referensram fått förståelse för hur värdet av en investering kan 
beskrivas i finansiella och icke finansiella värden för fastighetsbolag. Vi valde att göra en 
operationalisering vilket hjälper forskare att skapa intervjufrågor baserat på de begrepp som 
forskaren vill få svar på (Bryman & Bell, 2013). Vilket gör att de frågor som använts i 
intervjuerna har sitt ursprung i vår teoretiska referensram.  
  
I slutet av uppsatsens teoretiska referensram har en analysmodell skapats. Analysmodellen har 
hjälpt oss sortera och strukturera uppsatsen för att se vilka värden som fastighetsbolagens 
investeringar kan leda till. Nedan presenteras Tabell 1 som beskriver hur vår intervjuguide har 
utformats. 

(Tabell 1. Operationalisering) 
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3.5 Urvalsmetod  
3.5.1 Val av företag 
“Fastighetsvärdet på Andersberg har ökat med 35 procent tack vare icke finansiella 
investeringar” - (Helene Blomberg, HFAB, 2016). Informationen har vi mottagit i en tidigare 
kurs, vilket vi ansåg var intressant och blev början på vår uppsats. De valda fastighetsbolagen 
är Halmstad fastighets AB (HFAB) och Falkenberg bostadsbolag (FaBo) vilka äger och 
förvaltar majoriteten av fastigheterna i de socialt utsatta områdena Andersberg och Falkagård. 
Företagen är två kommunala fastighetsbolag med en geografisk närhet, då fastighetsbolagen 
är aktiva i Hallands län. Det som skiljer företagen åt är fastighetsbolagens storlek och den 
omorganisation som FaBo nu genomgår. Omorganisationen har inverkat på vår uppsats och vi 
har därför valt att HFAB blir vårt huvudföretag. Det för att FaBo påverkat den empiriska 
studien vilket medförde att FaBo inte varit ett rättvist jämförelseobjekt. 

3.5.2 Val av intervjuperson 
För att komma i kontakt med rätt intervjupersoner valde vi att vända oss till personalansvarig 
på företagen. På så vis kunde vi intervjua de personer som har en nära kontakt till valda 
bostadsområden, Andersberg i Halmstad och Falkagård i Falkenberg. Vi ansåg då att det var 
intressant att intervjua flera personer i fastighetsbolaget för att se hur de anställda såg på 
värdet av fastighetsbolagens investeringar.  
  
Hos fastighetsbolaget HFAB var vår första intervjuperson kundvärden Kristoffer Andersson. 
Andersson arbetar aktivt tillsammans med hyresgäster i bostadsområdet Andersberg vilket var 
anledningen till Anderssons medverkan. Intervjupersonen bidrog med information om 
genomförandet av HFABs investeringar men saknade kunskapen att kunna beskriva de värden 
som investeringen medfört. Intervju nummer två var tillsammans med HFABs 
affärsområdeschef Helene Blomberg. Blomberg är i grunden socialarbetare och har kunskap 
om bolagets investeringar då Blomberg länge varit aktiv i bostadsområdet Andersberg. Vår 
tredje intervjuperson hos HFAB var tillsammans med ekonomichefen Jonas Stark. Då Stark 
arbetar med den ekonomiska frågan hos HFAB kunde han besvara frågor om finansiell data. 
Utöver våra tre grundintervjuer hos HFAB valde vi att stärka vår empiriska data genom att 
kontakta ytterligare personer hos fastighetsbolaget HFAB. Vi ville få styrka i frågor angående 
icke finansiell data och kontaktade således Per Throneé som är arbetsförmedlare hos HFAB. 
Throneé kunde bidra med data kring HFAB arbete om att få in hyresgäster och ungdomar i 
arbetslivet. Vi valde även att kontakta Jessica Andersson som är controller på HFAB som 
även hon kunde bekräfta icke finansiell data. Andersson bidrog med data om hur uthyrningen 
har sett ut på Andersberg de senaste fem åren.   
  
I ett tidigt skede av uppsatsen uppstod svårigheter att finna intervjupersoner hos FaBo. FaBo 
genomgår nämligen i skrivande stund en omorganisation vilket har medfört att det inte funnits 
personer med kunskap om förändringarna i bostadsområdet Falkagård. Men Mustafa Kabashi 
blev vår första intervjuperson som arbetar med FaBos uthyrning. Utöver att Kabashi har en 
arbetsrelaterad relation till bostadsområdet Falkagård har han även en privat relation till 
Falkagård. Kabashi har nämligen under flertal år även varit hyresgäst i bostadsområdet. Vi 
lyckades även att få kontakt med fastighetsbolagets fastighetschef Malin Lindquist. Lindqvist 
var relativt ny på sin position vilket gjorde att kunskaperna kring de tidigare arbetet på 
Falkagård var bristande. Fastighetschefen valde därför att beskriva hur de planerar att arbeta 
med Falkagård framöver. 
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3.5.3 Intervjuprocessen  
Samtliga besöksintervjuer inleddes med en förklaring av begreppet värde. Vilket vi har valt 
att definiera som ett värde för att mäta både finansiella och icke finansiella värden (Brealey, 
Myers & Allen, 2011).  
 
Den 20 mars 2017 genomfördes intervjun tillsammans med Kristoffer Andersson på HFAB. 
Andersson valde att bjuda in oss till HFABs huvudkontor i Halmstad för att genomföra 
intervjun som pågick i 45 minuter. Vi upplevde intervjun som strukturerad då Andersson 
svarade metodiskt på intervjufrågorna. Trots att intervjun var strukturerad var det en öppen 
diskussion där följdfrågor ställdes för att utveckla respondentens svar. Att Andersson arbetar 
ute i bostadsområdet tillsammans med hyresgästerna tror vi kan ha påverkat respondentens 
svar. Vid besvarande av intervjufrågorna valde att Andersson att även involvera 
hyresgästernas upplevelse om investeringarna som genomförts av HFAB i bostadsområdet. 
Vilket gjorde att intervjun inte enbart fokuserade på fastighetsbolagets beskrivning av 
genomförda investeringar utan även hyresgästernas upplevelse.  
  
Under 50 minuter på FaBos huvudkontor den 23 mars 2017 genomfördes intervjun 
tillsammans med Mustafa Kabashi. Kabashi var engagerad och informativ i frågan kring 
Falkagård och den omorganisation som FaBo genomgår. Respondentens starka engagemang 
påverkade de svar vi fick och gjorde att all information inte var relevant för uppsatsen. 
Kabashi representerade inte bara FaBo utan svarade utifrån egen erfarenhet, då han själv varit 
hyresgäst i Falkagård. 
 
Intervjun tillsammans med Helene Blomberg genomfördes på huvudkontoret i Halmstad den 
24 mars 2017 och varade i 45 minuter. Blomberg är engagerad på många sätt då hon i sitt 
arbete fördelar fastighetsbolagets ekonomiska resurser samtidigt som hon arbetar på plats i 
bostadsområdet Andersberg. Vi är medvetna att Blombergs tidigare befattning som 
socialarbetare kan påverkat uppsatsen då hon arbetat länge med bostadsområdets Andersbergs 
utveckling. Vilket kan ha påverkat den information vi delgetts. 
Då FaBo genomgår en omorganisation var det svårt att finna rätt intervjuperson utöver 
Kabashi. Vi fick kontakt med fastighetschefen Malin Lindquist som var ny i sin position och 
valde därför att medverka genom en mailintervju. Det för att respondenten inte varit delaktig i 
FaBos tidigare arbete med bostadsområdet Falkagård utan istället hade kunskap om FaBos 
kommande projekt i bostadsområdet.  
  
Som ett komplement till vår uppsats valde vi att kontakta HFABs ekonomichef Jonas Stark 
via mail. Respondenten hjälpte oss att hantera frågor om företagets investeringar och finna 
relevant data i bostadsområdet Andersberg. Jessica Andersson och Per Throneé besvarade 
endast påbyggnads frågor kring icke finansiell data och svaren redovisas i uppsatsens bilaga.  
  
Inledningsvis framfördes frågor kring användning av intervjupersonens- och företagets namn 
samt titel i uppsatsen, det för att intervjupersonen skulle få möjligheten att vara anonym. 
Intervjun fortsatte med grundläggande frågor med fokus på företaget, intervjupersonen samt 
intervjupersonens relation till bostadsområdet. Anledningen till det var för att skapa en 
förståelse om intervjupersonen och dess kunskap inom området. Frågor om fastighetsbolagens 
investeringar vävdes samman med frågor kring bolagens beslutsfattande. Syftet är att se om 
uppfattningen skiljer sig mellan intervjupersonerna. Intervjun fortsatte med frågor om 
företagens aktuella investeringar i bostadsområdena. Efter svarssituation syftade följdfrågor 
till att utveckla information som var av betydelse för uppsatsen. Vidare valde vi att fråga 
intervjupersonerna vilka värden fastighetsbolaget får ut av att genomföra investeringar i 
bostadsområdena och om de kunde se en skillnad från innan och efter investeringen. Därefter 
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fortsatte intervjun med frågor om fastighetsbolagens samarbete med andra samhällsaktörer. 
Beroende på svar följdes frågan upp av följdfrågor. Intervjun avslutades med en öppen fråga 
där intervjupersonen själv fick fylla i med information som personen ansåg var av intresse för 
vår uppsats. 
 
Mailintervjuerna och dess frågor skiljer sig en del från besöksintervjuerna. Den största 
anledningen var tidspress från respondenternas sida samt begränsningen att inte kunna ställa 
följdfrågor. Det gjorde att vi valde att ställa färre men mer specifika frågor till Stark och 
Lindquist. Frågorna fokuserade på respondenternas arbetsuppgifter, investeringsbeslut och en 
eventuell värdepåverkan. Per Throneé och Jessica Andersson besvarade endast en fråga 
vardera angående icke finansiell data. 

3.6 Analysmetod  
Uppsatsens besöksintervjuer är inspelade efter godkännande av intervjupersonerna. Jacobsen 
(2002) menar att varje intervju är unik och innehåller olika detaljer och variationer. Vilket 
gjorde att vi efter samtliga intervjuer transkriberade informationen som vi mottagit för att 
minimera risken att förlora viktig information.  
  
Vid varje intervju har vi utgått från en intervjumall för att sedan gå utanför mallen och ställa 
följdfrågor eller spinna vidare på ett samtalsämne. Information som framgår vid intervjuer ska 
tolkas och generaliseras för att finna det dolda budskapet, beskriver Jacobsen (2002). Vi valde 
att söka efter likheter mellan de båda fastighetsbolagen då det inte kan ske en rättvis 
jämförelse mellan bolagen då deras förutsättningar är olika. Det här är något som vi valt att 
diskutera i vår analys. De tänkbara kopplingarna har ställts i relation till vår teoretiska 
referensram, för att på så sätt fånga upp grunden till vår slutsats. 

3.7 Giltighet och Tillförlitlighet 
3.7.1 Validitet 
Det som uppsatsen mäter är av relevans för valt ämne vilket tyder på att uppsatsen har 
validitet, menar Jacobsen (2002). Författaren menar på att det finns två typer av validitet. Den 
första visar på att det som tänkts undersökas är det som slutligen har undersökts, intern 
giltighet. Vår uppsats har en grund i teorier om fastighetsbolagens finansiella och icke 
finansiella värden som sedan guidat oss vid skapandet av intervjufrågor. Syftet med det är att 
säkerställa och bibehålla intern giltighet. Då intervjupersonerna själva bestämt tid och plats 
för intervjuerna skapas en hög intern giltighet då respondenterna känner sig trygga i intervju 
miljön (Jacobsen, 2002).  
  
Validitet består även av en extern giltighet. Extern giltighet beskriver Jacobsen (2002) visar 
hur hög grad rapportens resultat kan användas i andra sammanhang. Vi har valt att intervjua 
två fastighetsbolag där fem respektive två respondenter med olika befattningar från varje 
företag har intervjuats. Två av intervjuerna har endast använts till insamling av icke 
finansiella data och redovisas därför i uppsatsens bilagor. Uppsatsens resultat behöver inte 
stämma in på hur andra allmännyttiga fastighetsbolag beskriver värden från investeringar i 
socialt utsatta områden men chansen finns.  

3.7.2 Reliabilitet  
Reliabilitet menar Jacobsen (2002) visar på om en undersökning är tillförlitlig och att man 
med samma metod kan få ett liknande resultat igen. Författaren menar att kvalitativa studier 
överlag har en låg reliabilitet. För att ta hänsyn till det har vi valt att genomföra 
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besöksintervjuer då det är en typ av intervju som enligt Jacobsen (2002) har högst 
tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten i vår uppsats har vi dokumenterat vårt 
tillvägagångssätt i en intervjuguide för att studien ska gå att göra om. Ännu ett sätt att öka 
reliabiliteten har varit att de intervjuade fastighetsbolagen har blivit tilldelade en nyskriven 
version av intervjuerna för att godkänna de via mail. 
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4. Empiri
 

Empirin kommer från intervjuer med aktörer från fastighetsmarknaden. Samtliga 
respondenter har godkänt att uppsatsen använder sig av intervjupersonernas namn, titel och 
företagets namn i uppsatsen. Fastighetsbolagens årsredovisningar används som ett 
komplement till intervjuerna. Vi har valt att sortera vår empiri efter fastighetsbolag och 
börjar empirin med HFAB då det är uppsatsens huvudföretag.  

 

4.1 Presentation av respondenterna  
Kristoffer Andersson, Kundvärd i bostadsområdet Andersberg, HFAB  
Andersson arbetar som kundvärd och har arbetat hos HFAB i 5 år. Respondentens 
huvudsakliga arbetsuppgift är att behandla frågor som uthyrning, störningar och juridiska 
frågor i bostadsområdet Andersberg. Andersson beskriver att han är delaktig när det sker 
renoveringar i området. En viktig del i hans dagliga arbete är att vara en god kontakt med 
hyresgästerna i bostadsområdet Andersberg.  
 
Helene Blomberg, Affärsområdeschef, HFAB 
Blomberg arbetar som affärsområdeschef på bostad hos HFAB och har arbetat på företaget 
sedan 2006. Respondenten beskriver att hon är chef över kundcenter och inflytande på 
boavdelningen som behandlar de boende-sociala frågorna. Blomberg är affärsområdeschef för 
helheten på fastighetsbolaget HFAB.  
 
Jonas Stark, Ekonomichef, HFAB  
Stark arbetar som ekonomichef hos fastighetsbolaget HFAB och har arbetat på företaget 
sedan 2010.  
 
Mustafa Kabashi, Uthyrning och kundkontakt, FaBo   
Kabashi arbetar inom uthyrningen på FaBo. Respondenten pratar öppet om den 
omorganisationen som FaBo precis genomgår. Respondenten önskar att få arbeta med frågor 
som rör bostadsområdet Falkagård och områdets hyresgäster. 
 
Malin Lindquist, Fastighetschef, FaBo 
Lindquist har arbetat som fastighetschef på FaBo i ett och ett halvt år. Respondenten 
beskriver att hon sedan 2015 suttit i FaBos ledningsgrupp och beräknar att sitta fram till år 
2019.   
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4.2 Empirisk data  
4.2.1 HFAB 

Berätta kortfattat om HFAB 
Andersson & Blomberg2: HFAB är ett kommunalt allmännyttigt fastighetsbolag som äger 
50 procent av alla hyresrätter i Halmstad vilket motsvarar 10 000 lägenheter och lokaler, 
beskriver Andersson och Blomberg. Andersson beskriver att HFAB tar ett socialt 
ansvarstagande för kommun och dess invånare. Andersson förklarar att fastighetsbolaget äger 
och förvaltar bland annat bostadsområdet Andersberg som är ett miljonprogramsområde. 
Blomberg beskriver att bostadsbolaget producerar och bygger mycket vilket resulterar i 
ungefär 200 lägenheter om året under en kommande femårsperiod. Blomberg förklarar att 
HFAB beskriver att var femte Halmstadbo bor i en hyresrätt hos HFAB, vilket i sin tur visar 
på företagets storlek. 
 
Årsredovisning (2015): Det beskrivs i HFABs årsredovisning att fastighetsbolagets 
direktavkastning år 2015 uppgick till 6,9 procent. HFABs kostnader för underhåll, drift och 
fastighetsavgifter beräknas uppgå till 689 kronor per kvadratmeter. 
 
Berätta om bostadsområdet Andersberg 
Andersson3: Andersberg är ett komprimerat bostadsområde då det är många lägenheter på en 
liten plats. Respondenten beskriver att varje lägenhetshus består av ungefär 40 lägenheter och 
att HFAB äger och förvaltar cirka 1100-1200 lägenheter i bostadsområdet Andersberg. 
Andersson beskriver att det har skett stora renoveringar av fastigheterna i området 
Andersberg. Respondenten beskriver att hyresgästerna ofta vänder sig till områdets 
hyresvärdar vid frågor. HFAB har ett medborgarservice i området vilket är en stor 
samlingspunkt för boende i bostadsområdet Andersberg. Hos medborgarservice kan individer 
träffas och umgås med varandra.   
 
Blomberg4: Andersberg är det miljonprogram som byggdes under rekordåren. Blomberg 
beskriver att byggtakten då var lika hög som den är idag. Andersberg byggdes under fyra år 
och är en blandning av både hög- och låg bebyggelse. Respondenten menar att Andersberg än 
idag har ett negativt rykte men att omflyttningen borde varit högre om man inte vill bo i 
bostadsområdet Andersberg (Bilaga 4). Blomberg beskriver att hyresgästerna på Andersberg 
generellt sett är mer nöjda än hyresgäster i övriga bostadsområden. HFAB har inte några 
inkomstkrav vilket gör att möjligheten att flytta från bostadsområdet Andersberg finns, men 
av någon anledning stannar många kvar. Respondenten beskriver vidare att området har en 
bra skola, nära till service, dagligvaruhandel och ungdomarna har tillgång till en fritidsgård. 
HFAB har tillsammans med andra aktörer arbetat mycket med områdets renlighet, vilket har 
gjort att området idag är rent och snyggt. Respondenten menar att den här typen av utsatthet 
kommer att minskas tack vare HFABs arbete med området. Blomberg är fast beslutsam om att 
arbetet med Andersberg är ett fortsatt arbete och att det inte kommer att kunna upphöra. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-20 & Helene Blomberg, 
Affärsområdeschef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-24 
3 Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-20 
4 Helene Blomberg, Affärsområdeschef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-24 
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Hur går det till och vem är det som beslutar att en investering ska ske i bostadsområdet 
Andersberg?  
Andersson5: Andersson förklarar att respondenten tror att beslut om investeringar kommer 
från någon som har arbetat mycket med bostadsområdet Andersberg, likt affärsområdeschefen 
Helene Blomberg. Respondenten förklarar att hyresgäster och de som arbetar i områdena 
kommer med förslag om satsningar som kan bli aktuella i bostadsområdet.  
 
Blomberg6: Blomberg beskriver att beslut om en investering beror på storleken och priset på 
investeringarna. HFAB har en ordning vilket är att styrelsen beslutar om hur mycket pengar 
som finns tillgängligt. Blomberg förklarar att HFAB använder sig av diskonterat kassaflöde 
och direktavkastning samt driftnetto vid investeringsbeslut och lönsamhetsberäkningar. 
Respondenten beskriver att mindre beslut fattas på handläggarnivå. Blomberg berättar att 
större investeringar kräver en mer detaljerad beräkning. 
 
Stark7: Stark förklarar att HFAB använder sig av en styrgrupp vid investeringsbeslut. 
Styrgruppen fattar beslut om investering under 10 miljoner kronor annars ska styrelsen 
besluta om investeringar, fortsätter Stark att beskriva. Det är en uppdragsgivare som beslutar 
om vilka som ska ingå i ansvarsgruppen och uppdragsgivaren ansvarar även för att det är rätt 
kompetens styrgrupperna. När styrgruppen har skapats utses en projektledare för 
investeringen, projektledaren har som ansvar att ta fram en projektplan. Projektplanen ska 
visa en utförlig beräkning av projektet som baseras på kassaflödes- och 
direktavkastningsmetoden. Stark beskriver att styrgruppen tillsammans ska skapa och 
sammanställa en fastighetsinvestering utifrån kvantitativa termer. Respondenten förklarar 
vidare att HFAB tar hänsyn till andra aspekter vid investeringsbeslut, vilka är behovet av 
investeringen och påverka av samhällsnyttan. 
 
Har ni några aktuella investeringar bostadsområdet Andersberg? Eller kan ni berätta 
om någon tidigare aktivitet? 
Andersson8: HFAB har utfört många stora investeringar i bostadsområdet Andersberg. 
Investeringarna har handlat om att rusta upp fastigheternas standard och fasader. Andersson 
beskriver att investeringarna har varit kostsamma och det krävs beräkningar för att se att 
projekten är lönsamma. Respondenten förklarar att han inte varit med vid beräkningarna utan 
får direktiv från chefer om vad de är som skall genomföras i bostadsområdet. Andersson 
beskriver att HFAB har åtta städdagar per år då de städar i bostadsområdet Andersberg. 
Respondenten beskriver att satsningen gör att hyresgästerna är mer ordentliga när det gäller 
nedskräpning och klotter. Andersson tror att HFABs städ-engagemang återbetalas till 
fastighetsbolaget då hyresgästerna vill ha det rent och trivsamt i området. Medborgarservice 
är en anläggning som HFAB skapat för att hyresgästerna som bor på Andersberg ska skapa en 
gemenskap med varandra. Anläggningen finns till för att fika, prata, spela spel, få hjälp med 
alldagliga sysslor eller endast bara att umgås med andra hyresgäster. Till medborgarservice 
kommer det olika föreningar som föreläser, informerar och finns till hjälp för hyresgästerna. 
 
Andersson beskriver att den största satsningen som sker på Andersberg är Grannsamverkan, 
som är en fortlöpande satsning i bostadsområdet. Projektet finns till för att motverka och 
förhindra brott och skadegörelse i bostadsområdet. Andersson förklarar att det är ungefär 80-
85 procent av alla hushåll i Andersberg som medverkar i Grannsamverkan, vilket också 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-20 
6 Helene Blomberg, Affärsområdeschef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-24 
7 Jonas Stark, Ekonomichef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-04-03 
8 Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-20 
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Andersson beskriver ha gett resultat. Respondenten förklarar att det är Polisen i Halmstad som 
har följt upp arbetet kring grannsamverkan. De har genomfört en statistisk undersökning 
innan och efter Grannsamverkan uppkommit, vilket har visat på en minskning av stölder, 
brott mot person och skadegörelse (Bilaga 4). Andersson menar att en minskad brottslighet 
ökad trygghet i bostadsområdet. Något mer som har setts genom åren är att HFABs 
kundnöjdhet har ökat under de senaste åren.  
 
Blomberg9: Blomberg beskriver att det finns en rad investeringar som HFAB har valt att 
genomföra i bostadsområdet Andersberg. De genomförda investeringarna förklarar Blomberg 
är stora investeringar som har varit kostsamma. HFAB har ett täckningsbidrag som de får för 
sina omkostnader som de sedan vill att hyresintäkterna skall täcka. Andersberg började 
återbetalas genom hyresintäkter för de stora investeringarna runt 2000 talet, men samtidigt 
började HFAB investera i området igen, vilket gjorde att området fortsatte att kosta pengar. 
Blomberg förklarar att Andersberg idag är ett område som genererar vinst för HFAB, tack 
vara de investeringar som lagts ner i området. Respondenten beskriver att Andersberg är i 
behov att ett löpande arbete för att tillsammans med hyresgäster ta tillvara på de investeringar 
som hyresgästerna vill genomföra.  
 
Respondenten beskriver att HFAB arbetar efter idéer men att grunden är att ha en långsiktig 
strategi för att kunna vara en del i utveckling av Andersberg. Blomberg berättar vidare att 
många förslag kommer från hyresgästerna i området, det är sällan som HFAB står för idéen. 
HFAB har genomfört flera insatser för att få in hyresgäster in i arbetslivet. Blomberg förklarar 
om ett tidigare projekt där fokus låg på att få in långtidsarbetslösa in i arbetslivet och det då 
även visade sig att de flesta långtidsarbetslösa bodde på Andersberg. HFAB anser att 
arbetslivsfrågor är viktig och har en anställd arbetsförmedlare vid namn Per Throneé på 
HFAB som har arbetat både mot ungdomar och vuxna på Andersberg (Bilaga 6). HFAB anser 
att arbetsförmedlaren har gett ett bra resultat för sina hyresgäster. Anledningen till att HFAB 
väljer att inte fortsätta med förmedlingen är för att uppdraget inte ligger i HFABs 
uppdrag/ägardirektiv. Under sommarhalvåret beskriver Blomberg att HFAB har erbjudit 
sommarjobb till 100-150 ungdomar. Projektet startades för att hjälpa ungdomar i Halmstad 
kommun in i arbetslivet genom att bli ungdomarnas referens för att kunna söka nya arbeten. 
Projektet kostade enbart 3 000 000 kronor och medförde att HFAB kunde bespara 
miljonbelopp. Blomberg beskriver att en beräkning genomfördes då fastighetsbranschen är 
trög och har därför svårt att beräkna lönsamheten i socialt ansvarstagande. Blomberg förklarar 
att projektet blev genomförbart på grund av beräkningen.  Andersberg beskrivs som ett 
pågående projekt, som kräver ett aktivt arbete. De aktiviteter som HFAB har idag, bland annat 
aktiviteterna för barnen är ett måste, menar Blomberg. Om HFAB väljer att avsluta sina 
aktiviteter tror Blomberg att området kommer försämras, att de troligen kommer få en ökad 
skadegörelse och ökat klotter i området igen. 
  
Stark10: I Andersberg har HFAB genomfört flertal investeringar och att det är löpande 
investeringar och projekt som löper i området förklarar respondenten. Stark beskriver att 
projektet alltid börjar med en kalkyl. Men att HFAB i vissa fall får se det som en negativ 
kalkyl till en början, då kalkylen inte är den enda beslutspåverkande faktorn. HFAB investerar 
i renhållning i bostadsområdet Andersberg och dess gemensamma utrymmen, såsom trapphus, 
källare och tvättstugor (Bilaga 3). Stark förklarar att anledningen till den ökade kostnaden 
2016 var att det fasta avtalet med underhålls entreprenören blivit dyrare vilket inte har ett 
samband med en ökad nedskräpning.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Helene Blomberg, Affärsområdeschef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-24 
10 Jonas Stark, Ekonomichef HFAB, Intervjun genomfördes 2107-04-02!
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Vad får ni som fastighetsbolag ut av att genomföra investeringar i bostadsområdet. Kan 
ni se någon skillnad från innan ni utfört investeringen och efter? 
Andersson11: Respondenten menar att tryggheten i bostadsområdet Andersberg kan ha ökat 
på grund av deras arbete tillsammans med hyresgäster och samhällsaktörer. Det är Polisen, 
beskriver Andersson, som har fört statistik på hur det var med brott innan grannsamverkan 
och efter i bostadsområdet (Bilaga 4). Andersson beskriver att HFAB generellt sett har nöjda 
kunder enligt deras undersökningar vilket bland annat beror på att området är mindre skräpigt. 
Respondenten har inte varit med och mätt investeringarna men tror att arbetet har påverkat 
HFABs kostnader, vilket gör att fastighetsbolaget fortsätter med arbetet och att det ses som 
lönsamt.  
 
Andersson förklarar att HFAB är noggranna med att informera hyresgäster vid inflytt om 
vilka regler som gäller i bostadsområdena, vilket gör det lättare att hantera hyresgäster som 
missköter sig. Respondenten beskriver att hyresgästerna har blivit uppmärksamma på om 
grannen inte sköter sina förpliktelser med bland annat sopor, vilket gör att det är lättare för 
HFAB att genomföra sitt arbete. Andersson menar att många blir väldigt förvånade över hur 
renligt området blivit och att det är minskat klotter. 
 
Blomberg12: Blomberg beskriver att det finns kalkylmetoder för att räkna hem sociala 
investeringarna, det är något som HFAB inte valt att använda sig av sedan deras beräkning 
2005 - 2006. Blomberg förklarar att beräkningen inte finns att läsa men att den visade att 
fastighetsvärdet på Andersberg ökat med 35 procent.  HFAB har valt att se på om andra 
aktörer i andra städer kan räkna hem det i bostadsområde så att det genererar vinst så kan 
HFAB göra detsamma. Blomberg menar att om ett företag tjänar pengar på en social 
investering på ett ställe så är det självklart att man gör det på ett annat ställe. Respondenten 
förklarar om en modell som heter Gårdsten som kom år 2005 - 2006 som har följts upp och 
gjorts om på flera platser för att visa hur mycket man kan tjäna på en social investering. 
Blomberg beskriver att modellen sågs från ett traditionellt ekonomiskt synsätt men samtidigt 
som från ett samhällsekonomiskt synsätt. Respondenten förklarar att de sociala 
investeringarna blev en vinst och täckte den företagsekonomiska förlusten. Blomberg 
förklarar att då andra fastighetsbolag har gått med vinst med hjälp av de sociala 
investeringarna så kommer även HFAB att göra det.  
 
Blomberg beskriver att HFAB lägger mindre pengar på investeringar idag än vad de gjorde 
för 10 år sedan, på så sätt ser de att området har förbättrats. Respondenten tror att den största 
anledningen till minskat antal investeringar är för att HFAB aktivt arbetar med 
bostadsområdet, det är i dagsläget många aktörer som hjälps åt vilket gör att samtliga aktörer 
kan dela på kostnaderna.    
 
HFAB ser en förändring när det gäller tryggheten i området Andersberg. Blomberg tror att 
deras arbete påverkat det negativa ryktet kring bostadsområdet då de inte ser någon flykt från 
området (Bilaga 4). Respondenten beskriver att frågor kring klotter och skadegörelse på 
Andersberg har varit omtalat länge vilket gör att det är svårt att säga vad som egentligen 
påverkat att problemen har minskat. Vid arbete med människor är det många pusselbitar som 
sitter ihop för att få en slutprodukt, beskriver Blomberg. Det här gör mätningen svår då man 
inte kan se på kvantitet eller decimaler såsom fysiker och ekonomer gör.  
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11 Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-20 
12 Helene Blomberg, Affärsområdeschef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-24 
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Blomberg vet att fastighetsbolagets investeringar är lönsamma då fastighetsvärdet ökat med 
35 procent på Andersberg. Respondenten förklarar att den här mätningen gjordes för 5-6 år 
sedan i HFABs fastighetsbestånd, av ett värderingsföretag. HFAB har inte kvar uppgifterna 
kring beräkningsgrunden utan endast resultatet men berättar att Andersberg stod för den 
största värdeförändringen i HFABs fastighetsbestånd.  
 
Blomberg kan se att söktrycket på lägenheter är annorlunda på Andersberg gentemot tidigare. 
Respondenten beskriver att söktrycket är trubbigt på grund bostadsbristen i Halmstad. 
Blomberg förklarar att det tar några år för att få en lägenhet på Andersberg och det aldrig varit 
så tidigare. HFAB beskriver att när konjunkturen gick ur på 1990-talet och bostadsmarknaden 
dippade hade HFAB mycket vakanser, vakanserna fanns på Andersberg. Blomberg menar att 
det lätt blir så men åren innan låg vakansen på Vallås för då var lägenheterna i sämre skick 
där än Andersberg. Det gör att det är svårt för HFAB att visa på om söktrycket har med 
attraktivitet att göra eller inte. Attraktivitet i ett område skapar hyresintäkter för 
fastighetsbolagen, beskriver Blomberg.       
 
Blomberg beskriver att HFAB ser en vinning i att erbjuda sommarjobb till ungdomar i 
Halmstad. Respondenten beskriver att det handlar om kvantitet före kvalitet, det för att hjälpa 
så många ungdomar som möjligt. HFAB sparar pengar genom att erbjuda ungdomar arbete 
som exempel tvätta soprum, lacka om parkbänkar, vilket gör att projektet fortsätter år efter år. 
Blomberg beskriver att man måste prata ekonomispråk, för ungdomarna betyder det här 
jättemycket samtidigt som företaget sparar pengar. Blomberg beskriver att fastighetsbolaget 
även hjälper vuxna hyresgäster på Andersberg att komma ut i arbetslivet. HFAB förklarar att 
de inte har tittat på om den ökade arbetssysselsättning påverkar fastighetsbolaget finansiellt. 
Blomberg beskriver att de har en ide att om hyresgästen har inkomst så ökar möjligheten att 
välja rätt boende och prioritera att betala sin hyra.   
 
Blomberg förklarar att hon som socialarbetare i grunden själv måste prata ekonomispråk för 
att få med företag på sina idéer. Respondenten beskriver att fastighetsbranschen är lite trög 
och ålderdomlig och har därför svårt att beskriva värdet från icke finansiella investeringar 
som exempelvis att få hyresgäster in i arbetslivet.  Blomberg menar att många värden hör ihop 
och att de ekonomiska investeringarna är lika viktiga som de sociala investeringarna. 
 
Stark13: Stark beskriver att fastighetens tekniska status och underhållsbehov är avgörande för 
vilka projekt som HFAB ska genomföra i ett område. Respondenten bedömer att de 
investeringar som utförts på Andersberg de senaste fem åren är i paritet med investeringar i 
likvärdiga områden.  
 
Samarbetar ni på Andersberg med andra samhällsaktörer?  
Andersson 14 : HFAB samarbetar mycket med polisen. I Andersberg finns det många 
föreningar som håller i olika aktiviteter, informationskvällar eller föreläsningar på 
Medborgarservice. Andersson beskriver att Andersbergs hyresgäster kan gå till 
Medborgarservice för att få hjälp med bland annat inkomstdeklarationen. Genom att HFAB 
har möjligheten att genomföra informationskvällar tror Andersson att hyresgästerna förstår 
innebörden av att betala hyran. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Jonas!Stark,!Ekonomichef!HFAB,!Intervjun!genomfördes!2107U04U02 
14 Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-20 
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Blomberg15: Blomberg förklarar att HFAB utför många vardagsaktiviteter men annars arbetar 
de bara tillsammans med andra aktörer. De har en nära kontakt med kommunen och 
samarbetar mycket med organisationen Unga Kris. Respondenten menar att tillsammans är de 
mycket starkare.  

4.2.2 FaBo 
Berätta kortfattat om FaBo  
Kabashi & Lindquist16: FaBo är ett kommunägt fastighetsbolag beläget i Falkenberg, 
beskriver Kabashi och Lindquist. Då FaBo är ett allmännyttigt fastighetsbolag har de ett stort 
socialt ansvar fortsätter Kabashi att förklara. Kabashi förklarar att de är cirka 100 anställda på 
FaBo och att de totalt sett äger och förvaltar 2700 hyreslägenheter i Falkenberg. 
Respondenten beskriver att företaget precis haft en stor omorganisation som bolaget inte 
hunnit landa från.  
 
Årsredovisning (2015): Årligen genomförs en uppskattning av fastigheternas 
marknadsvärde. Vid uppskattningen av marknadsvärdet används en modell i applikationen 
Datscha som är en variant liknande ortsprismetoden 
 
Berätta om bostadsområdet Falkagård  
Kabashi17: Falkagård byggdes i början på 1990-talet av tre fastighetsbolag vilka är Fabo, 
HSB och Riksbyggen. FaBo äger och förvaltar 120 fastigheter av ungefär 330 fastigheter i 
bostadsområdet Falkagård. Respondenten beskriver att han själv bott i bostadsområdet i 13 år. 
Kabashi förklarar att det var under Balkankriget som människorna sökte sig till Falkagård. 
Det gjorde att Falkagård blev ett bostadsområde med hyresgäster från olika kulturer och med 
olika värderingar. För att skapa en gemenskap och öka tryggheten har Kabashi under många 
år varit aktiv i bostadsområdet. FaBo har tillsammans med andra samhällsaktörer engagerat 
hyresgästerna att komma in i arbetslivet. Kabashi anser att det är viktigt att boende kommer in 
i arbetslivet då det bidrar till trygghet och inkomst. Söktrycket har förändrats positivt i 
Falkagård vilket respondenten tror beror på att mycket av Falkagårds otrygghet förflyttats till 
ett annat bostadsområde i Falkenberg. 
 
Lindquist18: Lindquist förklarar att bostadsområdet Falkagård är som vilket bostadsområde 
som helst.  
 
Hur går det till och vem är det som beslutar att en investering ska ske i bostadsområdet 
Falkagård?  
Kabashi19: Kabashi förklarar att det är FaBos ledning som kommer med direktiv om vad som 
ska genomföras i bostadsområdet Falkagård. 
 
Lindquist20: Lindquist beskriver beslutsorganet genom att förslag tas fram från service- eller 
fastighetsorganisation. Därefter granskas de och räknas in i bolagets budget som 
fastighetsavdelningen har räknat fram. De granskar vilka prioriteringar som projektet har och 
som leder till ett beslut. Det är alltid fastighetsavdelningen som tar det slutgiltiga beslutet om 
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15 Helene Blomberg, Affärsområdeschef HFAB, Intervjun genomfördes 2017-03-24 
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17 Mustafa Kabashi, Kundvärd FaBo, Intervjun genomfördes 2017-03-23 
18 Malin Lindquist, Fastighetschef FaBo, Intervjun genomfördes 2017-02-24 
19 Mustafa Kabashi, Kundvärd FaBo, Intervjun genomfördes 2017-03-23 
20 Malin Lindquist, Fastighetschef FaBo, Intervjun genomfördes 2017-02-24 
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pengar men Lindquist förklarar att input från övriga avdelningar är viktiga för att kunna fatta 
beslut. Besluten fattas vanligtvis genom diskonterade kassaflöden för att se om investeringen 
är lönsam. 
 
Har ni några aktuella investeringar i bostadsområdet Andersberg? Eller kan ni berätta 
om någon tidigare investering? 
Kabashi21: Kabashi förklarar att arbetet för att öka tryggheten i Falkagård har pågått länge. 
FaBo förstod i ett tidigt skede hur utsatt området var och vilka investeringar som krävdes. Det 
rapporterades om skadegörelse i området vilket i många fall berodde på ungdomar som 
umgicks vid garage och parkeringsplatser. Kabashi förklarar att han kontaktade ungdomarna 
för att se vad som skulle krävas för att få ett slut på skadegörelsen. Ungdomarnas önskemål 
var att få en boxningsklubb där de kunde umgås och skapa en gemenskap. Önskemålet var att 
boxningsklubben skulle byggas i bostadsområdet Falkagård, men FaBos tanke var att det 
skulle göra bostadsområdet mer otryggt. FaBo valde att öppna en boxningsklubb i centrala 
Falkenberg, där personer i alla åldrar fick vistas, träna eller bara umgås. Kabashi berättar att 
boxningsklubben blev som ett hem för många och att klubben har en drogpolicy. 
Respondenten förklarar att det egentligen bara behövdes en mötesplats för att öka tryggheten i 
samhället.   
 
I Falkagård har det skapats områdesgrupper som fokuserar på frågor som trygghet, aktiviteter 
och trafikfrågor. Områdesgruppen är viktig för området då hyresgästerna känner att de kan 
föra fram sin talan. Respondenten fortsätter att berätta att han väldigt gärna skulle göra 
mycket mer i bostadsområdet, men att det är svårt att få sin vilja igenom hos ledningen. 
Ledningen måste prioritera investeringar och ser kostnaderna i företaget på ett annat sätt, 
beskriver Kabashi. Kabashi vill vara tydlig med att säga att hans uppgifter och engagemang i 
området Falkagård inte har kostat mycket utöver lön. Aktiviteter handlar om engagemang, 
från personal och hyresgäster, förklarar Kabashi. 
 
Lindquist22: Lindquist beskriver att FaBo inte har några direkta investeringar för tillfället i 
bostadsområdet Falkagård, men det som tidigare varit igång fortlöper.  
 
Vad får ni som fastighetsbolag ut av att genomföra investeringar i bostadsområdet? 
Kan ni se någon skillnad från innan ni utfört investeringen och efter?  
Kabashi23: Kabashi tror att fastighetsbolaget har fått en ökad trygghet tack vare genomförda 
investeringar i Falkagård. En ökad trygghet tror respondenten har att göra med en minskad 
skadegörelse. Kabashi fortsätter att förklara att det inte finns någon statistik på minskad 
skadegörelse i bostadsområdet. Han förklarar att det beror på omorganisationen som har skett 
i fastighetsbolaget. Kabashi väljer att besvara frågan utifrån egna erfarenheter, han menar att 
FaBo har sett en minskning av bilbränder, kravaller och försök till att elda upp fritidsgården. 
FaBo har valt att på grund av den negativa stämpeln av bostadsområdet byta namn från 
Falkagård till Berguvens bostadsområde, med förhoppning att vända den negativa trenden. 
 
Lindquist24: Lindquist förklarar att arbetet som FaBo utfört i bostadsområdet Falkagård har 
gett goda resultat då området upplevs som tryggare. Man ser ingen förhöjd risk i Falkagård 
som man gjort tidigare, utan det ses som vilket bostadsområde som helst. Respondenten 
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förklarar att det är en gemensam syn och tanke från Kommunen, Polisen och FaBo. Lindquist 
förklarar att hon har arbetat med området för kort tid för att kunna besvara om deras 
investeringar gett ett finansiella eller icke finansiellt värde till fastighetsbolaget. 
Respondenten berättar att man inte mätt investeringarnas påverkan tidigare men det är något 
som fastighetsbolaget planerat att utföra framöver.  
 
Samarbetar ni på Falkagård med några andra samhällsaktörer? 
Kabashi25: Kabashi beskriver att polisen är den samhällsaktör som arbetat i Falkagård 
tillsammans med FaBo. Utöver polisen har FaBo haft svårt att få andra samhällsaktörer att 
agera i bostadsområdet, trots investeringar som FaBo har gjort. Kabashi beskriver att 
kommunen nu valt att arbeta fram en modell kallad Falkenbergs modellen. Förhoppningarna 
med Falkenbergs modellen är att olika förvaltningar ska kunna samarbeta och lösa de problem 
som finns i Falkenbergs bostadsområden. 
 
Lindquist26: Lindquist beskriver att FaBo har och har alltid haft ett tätt samarbete med 
polisen och kommunen i Falkenberg.  
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5. Analys 
 

I det här kapitlet kommer resultatet från de föregående kapitlen, teoretisk referensram och 
empirin att presenteras och kopplas samman med ursprung utifrån tidigare beskrivna 
analysmodell. Vi har sorterat vår analys efter uppsatsens analysmodell som presenteras i den 
teoretiska referensramen (figur 4). 

 

5.1 Investering och underhåll 
Investeringar är, enligt Grubbström och Lundquist (1996), nödvändiga för alla företag. Det 
bekräftas av Andersson, Blomberg och Kabashi då fastighetsbolagen under många år 
investerat i de socialt utsatta områdena Andersberg och Falkagård. Vidare förklarar Blomberg 
och Andersson att en investering genomförs för att öka fastighetsbolagets intäkter och minska 
bolagets kostnader. Det kan liknas vid HFABs investering i att hjälpa hyresgäster in i 
arbetslivet och på så sätt minska kostnaden för hyresbortfall (Bilaga 6). Det vill säga skapa en 
framtida avkastning för företaget (Grubbström & Lundquist, 2006). 
 
Matos och Enström (2000) beskriver svårigheten i att definiera och beskriva skillnaden 
mellan underhåll och en investering. En studie gjord av Bejrum och Lundström (1986) visar 
att en av fastighetsbranschens vanligaste investeringar är att köpa nya fastigheter. Vilket 
bekräftas då HFAB äger sina fastigheter och har därmed investerat i dem.  Utöver 
förvärvandet av fastigheter genomför HFAB standardhöjande åtgärder för att bevara 
fastighetens skick och funktion. Fastighetsbolaget själva beskriver åtgärden som en 
investering medan Matos och Enström (2000) benämner den som underhåll. Vilket visar på 
den diffushet som finns i att beskriva begreppen underhåll och investering då uppfattningen 
om en investering skiljer sig mellan företag (Ljung och Högberg, 2004).   

5.2 Finansiella värden 
I studier gjorda av Persson (2011), Yard (2001) och Van Wouwe, Berkhout & Tansens (2008) 
konstateras det att diskonterade kassaflöden är den vanligaste investeringsmetoden för 
företag. Deras slutsats bekräftas då Blomberg och Lindquist förklarar att HFAB och FaBo 
främst använder sig av diskonterade kassaflöden vid investeringsbeslut. Det för att metoden 
tar hänsyn till företagets kassaflöden vilket Förlag, F. A. R. (2005) benämner som 
hyresintäkter, värdestegring och kostnader för drift och underhåll. Fastighetsbolagen använder 
diskonterade kassaflöden för att genomföra en lönsam investering vilket kan beskrivas som ett 
finansiellt värde för fastighetsbolaget. Utöver diskonterade kassaflöden använder HFAB, till 
skillnad från FaBo, en investeringsmetod kallad direktavkastning och driftnetto. Metoden 
beräknar en investerings avkastning vilket går att utläsa från HFABs årsredovisning (2016) 
till 6,9 procent.  
  
HFAB bedömer inte alltid lönsamhet utifrån investeringskalkylering. Det för att Blomberg 
tror på Andersberg och menar likt Larsson och Laurell (2006) att det finns stora 
utvecklingsmöjligheter och därmed lönsamhet i bostadsområden utanför stadskärnan.  
 

“Andersberg är lönsamt” - (Helene Blomberg, HFAB, 2017) 
 

Andersberg är ett bostadsområde som betalar tillbaka för fastighetsbolagets investeringar och 
området bedöms därför som lönsamt. Det för att bostadsområdet inte kräver den extra 
renhållning som tidigare påverkat fastighetsbolagets kostnader. Trots minskat behov av 
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renhållning har HFABs fasta avtal med renhållningsföretaget ökat (Bilaga 3). Vilket blir en 
missvisande siffra för att påvisa HFABs faktiska kostnadsminskning, beskriver Stark och 
Blomberg (Bilaga 3).  
  
Utöver fastighetsbolagens finansiella mål ställs ytterligare krav på socialt ansvar då bolagen 
är allmännyttiga, förklarar Andersson och Kabashi.   Ett allmännyttigt fastighetsbolag ska 
enligt lagen om allmännyttiga bostadsbolag (SFS 2010:879, 1§) ha som huvudsyfte att 
förvalta fastigheter till boende i fastighetsbolagets kommun. Fastighetsbolagens sociala 
ansvar finns ständigt i HFAB och FaBos målsättning då de genomför investeringar för att 
minska hyresgästernas arbetslöshet, kriminalitet och behov av socialhjälp (NOA, 2015).  
  
Ytterligare en faktor som påverkar Andersbergs lönsamhet är det ökade söktryck på 
lägenheter i bostadsområdet. En mätning visar att det 2012 inkom 22 intresseanmälningar i 
bostadsområdet Andersberg och 2016 uppgick det till 119 intresseanmälningar (Bilaga 4). 
Blomberg ställer sig frågan om förändringen beror på attraktivitet eller den bostadsbrist som 
råder i Halmstad. Vilket i sin tur påverkar att HFAB kan likt många andra fastighetsbolag 
höja hyrorna för lägenheterna. Ett förhöjt kassaflöde av hyresintäkter påverkar Anderbergs 
lönsamhetsberäkning och kan beskriva som ett finansiellt värde för fastighetsbolaget.   
  
Fastighetsbolagen antyder att investeringar kan beskrivas som ett finansiellt värde för 
fastighetsbolag. HFAB är det fastighetsbolag som testat det här och genomfört en extern 
värdering av bolagets fastighetsbestånd. Värderingen visade störst värdeförändring på 
Andersberg då bolagets sociala ansvar resulterat i en värdeökning på fastigheterna med 35 
procent, beskriver Blomberg. Socialt ansvar benämner uppsatsen som en icke finansiella 
investeringar. Utöver HFABs externa värdering är det förväntan om lönsamhet som grundar 
många investeringsbeslut förklarar Andersson, Blomberg och Kabashi.  
 
Utöver beskrivna investeringsmetoder visar en studier gjorda av Brunes (2005) och Persson 
(2011) att ortsprismetoden kan användas för att värdera fastigheter. Det med hjälp av 
jämförbara objekt. Blomberg menar att alla fastighetsbolag som uppnått en finansiell 
lönsamhet på grund av icke finansiella investering är jämförelseobjekt för HFAB. HFAB 
hänvisar till Lind och Lundströms (2008) studie om Gårdstens-modellen som visar ett 
samband mellan ett fastighetsbolagets icke finansiella investeringar och finansiell lönsamhet. 
Vilket kan indikera på att fastighetsbolaget HFAB valt att använda sig av grundtanken med 
ortsprismetoden. FaBos liknelse med Brunes (2015) studie om ortsprismetoden är en 
applikation vid namn Datscha-metoden som används för att beräkna fastighetens 
marknadsvärde. Fastighetsbolaget FaBo vill möta sina förväntningar om eventuell lönsamhet 
och har efter omorganisationen bestämt sig för att införskaffa ett statistikprogram för att 
kunna beskriva värdet av icke finansiella investeringar och påvisa eventuell lönsamhet.  
  
Utifrån uppsatsens teoretiska referensram och empiri går det att utläsa att HFAB och FaBo 
använder sig av nämnda investeringsmetoder. Vilket hjälper fastighetsbolagen att beskriva 
investeringens finansiella värde i de socialt utsatta områdena. Det här gör att bolagens utförda 
investeringar genererar lönsamhet i och med sin avkastning vilket visar på ett tydligt 
finansiellt värde för fastighetsbolaget.  

5.3 Icke finansiella värden 
Studier gjorda av Allee (2000) och Merchant och Van der Stede (2007) visar den problematik 
som finns vid beskrivning av ett värde. Slutsatsen var att värden kan uppfattas som osynliga 
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då det är svårt att se en finansiell lönsamhet kopplat till icke finansiella värden. Det osynliga 
värdet definierar i studien som intangible.   
  
HFAB och FaBo genomför kontinuerliga investeringar för hyresgästerna i bostadsområdena 
Andersberg och Falkagård. En pågående investering är att successivt få in arbetslösa 
hyresgäster in i arbetslivet förklarar Blomberg. Fastighetsbolaget belyser vikten av att skapa 
goda arbetsförutsättningar för hyresgästerna för att på så vis skapa en trygghet och en 
hyresintäkt. Det för att bortfall av hyresintäkter påverkar ett företags kassaflöde negativt 
beskriver Persson (2015). Hyresintäkter blir extra viktiga då HFAB inte har några 
inkomstkrav och vill med en ökad arbetsförutsättning påverka hyresgästerna att välja rätt 
prioriteringar, vilket för HFAB är att betala hyran i tid. Det kan liknas vid en icke finansiell 
investering som på lång sikt blir en finansiell investering för fastighetsbolaget (Grubbström & 
Lundquist, 1996). FaBo däremot anser att huvudsyftet med en inkomst är att skapa en ökad 
trygghet för hyresgästerna. Kabashi belyser inte den lönsamhet som Canibano och Sanchez 
(1998) beskriver i sin studie från icke finansiella investeringar. Kabashi menar att 
fastighetsbolaget har svårt att beskriva värdet av en ökad hyresintäkt.  
  
Då HFAB och FaBo är allmännyttiga fastighetsbolag måste bolagen prioritera 
bostadsområdenas trygghet och gemenskap (SFS: Lagen om allmännyttiga bostadsföretag, 
2010:879 1§). Vilket uppsatsen definierar som ett icke finansiellt värde för fastighetsbolag 
och som bland annat kan beskrivas i kundnöjdhet. Kundnöjdhet är resultatet av kundens 
upplevda kontakt med förvaltaren menar Söderlund (2001). Teorin bekräftas av Blomberg 
som menar att det är fastighetsbolagets tillgänglighet och närhet till hjälp som har gjort att 
hyresgäster i bostadsområdet Andersberg är mer nöjda än HFABs övriga hyresgäster. För att 
mäta kundnöjdhet gör HFAB en värde konvertering för att beskriva en icke finansiell 
investering i siffror för att kunna levereras och realisera värdet (Bilaga 7). Det kan liknas vid 
Allee (2000) teori om att osynliga värden kan kräva en värde konvertering för att kunna 
mätas. Det faktum att hyresgästerna på Andersberg är mer nöjda än övriga av HFABs 
hyresgäster går inte att utläsa ut kundundersökningen. Kundundersökningen visar att 
Andersbergs uppfattning om bostadsområdets renhållning, trygghet och service är likvärdig 
med HFABs hyresgäster i övriga bostadsområden år 2013-2016 (Bilaga 7). 
 
Svårigheten i att beskriva värde av icke finansiella investeringar för fastighetsbolaget 
förklaras även hos FaBo. Kabashi beskriver likt HFAB att FaBos investeringar ute i Falkagård 
är nödvändiga och måste fortlöpa för att den positiva utvecklingen till ett tryggare 
bostadsområde ska fortsätta. Trygghet beskriver Olofsson och Öman (2009) som ett mänskligt 
behov. Uppfattningen om vikten av att fortsätta med de icke finansiella investeringarna verkar 
vara delad i fastighetsbolaget FaBo. Lindquist beskriver Falkagård som vilket bostadsområde 
som helst och kräver därför inte längre de extra investeringar som genomförts. Som tidigare 
nämnt genomgår FaBo en omorganisation vilket kan ha påverkat utfallet av respondentens 
svar.  
 
För att fastighetsbolagen ska förstå vilka behov som finns hos hyresgästerna har de valt att 
undersöka deras behov för att kunna möta hyresgästernas efterfrågan, förklarar Blomberg och 
Kabashi. Vilket enligt Kotler och Armstrong (2012) leder till kundnöjdhet då företagen vet 
vad kunden efterfrågar. Gemensamt för fastighetsbolagen var den upplevda bristen av 
mötesplatser i bostadsområdena, beskriver Andersson och Kabashi. Vilket gjorde att 
fastighetsbolagen valde att möta efterfrågan genom att öka utbudet av mötesplatser. 
Andersson beskriver att HFABs startade Medborgarservice som är en samlingsplats och en 
hjälpcentral för hyresgästerna i området. FaBo skapade en boxningsklubb för sina hyresgäster 
då människorna i området behövde en fritidsaktivitet att utföra tillsammans. Tack vare de nya 
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mötesplatserna har fastighetsbolagen upplevt en minskad skadegörelse på bostadsområdets 
offentliga platser, beskriver Kabashi. Det här kan liknas vid Gerell och Hallin (2014) studie 
som menar att individers samhörighet minskar problem i bostadsområden. 
 
En studie gjord av O’Compo, Salmon och Burke, (2009) visar att tillgängligheten till 
samlingslokaler även påverkar ett bostadsområdes trygghet. Vilket Gerell och Hallin (2014) 
beskriver som en påverkan av de arbete som samhällsaktörer och hyresgäster utfört 
gemensamt. Teorierna stärks då Kabashi förklarar att FaBo upplevt en ökad trygghet hos 
hyresgästerna i bostadsområdet sedan samlingsplatsen tillförts. Vilket visar hur en icke 
finansiell investering kan beskrivas som ökad trygghet och välmående för fastighetsbolag 
(Bilaga 7).  
 

“Tillsammans är vi starkare” - (Helene Blomberg, HFAB, 2017) 
 

För att bedriva ett tätbebyggt mångkulturellt bostadsområde är det viktigt, enligt HFAB och 
FaBo, att alla samhällsaktörer i kommunen successivt utvecklar bostadsområdena tillsammans 
med hyresgästerna. Vilket kan liknas vid Ziersch, Baum, MacDougall och Putland (2005) 
studie om att trygghet är gemenskap och närhet till sina grannar och övriga samhälle. HFAB 
har tillsammans med hyresgästerna skapat en grannsamverkan för att öka tryggheten i 
bostadsområdet Andersberg. Bostadsområdet har ett starkt deltagande i Grannsamverkan då 
80-85 procent av hushållen är aktiva. För att mäta resultatet av grannsamverkan har polisen 
genomfört en utvärdering. Utvärderingen visade att år 2007 utfördes det 15 fler brott i 
Andersberg jämfört med Sveriges brottslighets index. Året efter införandet av 
grannsamverkan visade det sig att Andersbergs brottslighet minskat kraftigt. Det genomfördes 
19 färre brott jämfört med Sveriges brottslighets index vilket har gjort att HFAB och polisen 
sett en stor skillnad på klimatet i bostadsområdet (Bilaga 5).  
  
Svårigheten i att beskriva en icke finansiella investerings värde kvarstår och beskrivs därför 
som tidigare nämnt som osynliga (Allee, 2000). Trots svårigheten är icke finansiella värden 
viktiga att prioritera och är i många fall nödvändiga för människans levnad (Fjertorp, 2010). 

5.4 Orsak-verkan 
En studie gjord av Nørreklit (2000) påvisar att det finns samband som kan bero på orsak-
verkan och samband som har en mer logisk förklaring. Vilket bekräftas genom att 
fastighetsbolagen HFAB och FaBo utför olika former av investeringar som tillsammans leder 
till ett värde för bolagen. Då fastighetsbolagen inte mätt samtliga investeringar går det därför 
inte att bevisa om det är ett orsak-verkan samband eller en logisk förklaring mellan 
investeringarna och dess värden.  
  
Blomberg beskriver vidare att icke finansiella investeringar såsom trygghet och kundnöjdhet 
har varit svåra att beskriva. Anledningen till det kan vara likt Merchant och Van der Stede 
(2007) teori om att värde utvecklas på lång sikt och är därför diffust att beskriva till en början. 
Ett värde som utvecklats genom långsiktigt arbete är den ökade trygghet som tillkommit efter 
grannsamverkans start. Vilket går att utläsa från HFABs kundundersökning där tryggheten 
ökat från 61 (2013) till 68 (2016). Uppsatsen har tagit hänsyn till HFABs ändrade distrikt 
mellan åren i kundundersökningarna vilket kan ha påverkat resultatet (Bilaga 7)27.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Vår avgränsning av orsak-verkan samband 
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Något annat som HFAB uppmärksammat är att kostnaden för skadegörelse över tid har 
minskat (Bilaga 3). De har dock svårt att påvisa att det är grannsamverkan som medfört att 
skadegörelsen minskat då fastighetsbolaget inte mätt den enskilda investeringen. Likheter kan 
därför dras till Nørreklits (2000) studie om att det inte alltid finns ett orsak-verkan samband 
utan att en förändring även kan tyda på en logisk förklaring. Vidare beskriver Jacobsen (2002) 
att samvariation är avgörande för att ett samband ska uppstå. Om investeringen av 
grannsamverkan varit en orsak till att skadegörelsen minskat har ett orsak-verkan samband 
uppkommit. Vilket tyder på att en investerings icke finansiella värde har konverterats till ett 
finansiellt värde då fastighetsbolagets utgifter för skadegörelse minskat. Vilket HFAB har 
upplevt genom att investeringen i grannsamverkan på lång sikt har resulterat i en ökad 
trygghet och minskad skadegörelse i bostadsområdet.  
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6. Slutsats
 

I det här kapitlet ska vi besvara kandidatuppsatsens frågeställning samt ge förslag till 
framtida forskning inom ämnesområdet.  

 
Utgångspunkten i vår uppsats var att studera hur fastighetsbolag kan beskriva värdet av 
investeringar i socialt utsatta områden. Utifrån det har syftet varit att undersöka hur en 
investerings värde beskrivs av fastighetsbolag. Begreppet värde har definierats som finansiellt 
vilket är en investering som ger lönsamhet eller avkastning till fastighetsbolaget. Värde har 
även definierats som icke finansiellt då fastighetsbolagens målsättning med en del av 
investeringarna har varit att skapa kundnöjdhet och trygghet för hyresgästerna. Under arbetets 
gång har vi sett en antydan på att det kan finnas ett samband mellan icke finansiella värden 
och finansiella värden. Uppsatsen besvarar frågeställningen: Hur kan ett fastighetsbolag 
beskriva värdet av investeringar i socialt utsatta områden?   
 
Hur ett fastighetsbolag väljer att beskriva värdet av investeringar i socialt utsatta områden, 
utifrån två fastighetsbolag, är enligt vår tolkning de tre kommande slutsatserna: 
                   

• En investerings finansiella värde är tydligt att beskriva för fastighetsbolag. 
  
Studien visar att det kan finnas ett samband mellan en hyresgästs inkomst och ett 
fastighetsbolags hyresintäkter. Det för att en hyresgäst som inte betalar hyran blir en kostnad 
för fastighetsbolag. De empiriska beläggen är att fastighetsbolag genomför investeringar för 
att öka bolagets intäkter och samtidigt minska dess kostnader. Det här är en investering vars 
värde tydligt går att beskriva för ett fastighetsbolag då de ser ett ökat kassaflöde in i 
fastighetsbolaget. Vi ser det som en indikation på att fastighetsbolags investeringsbeslut 
baseras på en investerings lönsamhet till bolaget.  
  
Intervjuade företag är allmännyttiga fastighetsbolag och teorin tyder på att allmännyttiga 
bolag har ett socialt ansvar till kommun och dess invånare. Trots det sociala ansvaret har 
fastighetsbolag krav från styrelsen att uppnå bolagets finansiella mål. Vilket skapar en 
balansgång mellan finansiella och sociala mål. Samtidigt tyder empiriska data på att 
fastighetsbranschen är långsam och branschen har därför svårt att beräkna fastighetsbolagets 
lönsamhet i sociala investeringar. Det för att investeringen inte faller ut i ett tydligt finansiellt 
värde för fastighetsbolaget.  
  
Då fastighetsbranschen är långsamhet behöver en investering i socialt ansvar påvisa en 
finansiell lönsamhet för att kunna beskrivas och därför utföras. Vilket gör att en investering 
som tydligt faller ut i en besparing eller lönsamhet är en investering vars värde går att 
beskriva tydligt och kommer med största sannolik att genomföras.  
 

• En investerings icke finansiella värde är diffust att beskriva för fastighetsbolag. 
 

De empiriska beläggen är att fastighetsbolag har svårt att beskriva en investerings icke 
finansiella värde. Vi tolkar det som en indikation på att icke finansiella värden inte är exakta 
och blir därför svåra att mäta, till skillnad från ett finansiellt värde. Trots sin diffushet tyder de 
empiriska beläggen på att fastighetsbolag ser en lönsamhet i att genomföra icke finansiella 
investeringar.  
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Då icke finansiella investeringar är svåra att beskriva vilket påverkar den beräkning som görs 
av icke finansiella investeringars lönsamhet. Det här gör att beräkningen blir orättvis och 
missvisande. Vi kan därför se att slutsatsen om lönsamhet inte alltid kan dras utifrån en siffra 
utan investeringens helhet måste studeras. De empiriska beläggen är att förväntningar och 
upplevelser om eventuell lönsamhet väger tyngre än redovisade siffror. Anledningen är för att 
en icke finansiell investering ses på lång sikt vilket gör att investeringen påverkas av många 
faktorer runt omkring som därför måste räknas in i en lönsamhetsberäkning. Vi ser det som en 
indikation på att fastighetsbolag kan se förbi redovisade siffror och värdera förväntningar om 
lönsamhet högre. Vilket gör att icke finansiella värden trots sin diffushet är viktiga.  
  

• En antydan om ett enkelriktat orsak-verkan samband mellan finansiella och icke 
finansiella värden.   

  
Stöd från empirisk data visar att många investeringar tillsammans kan leda till ett värde för 
fastighetsbolag. Det här gör att vi ser antydan till ett orsak-verkan samband mellan finansiella 
och icke finansiella investeringar. Sambandet anser vi, likt Nørreklit (2003), inte behöver ha 
en ömsesidig påverkan utan kan vara enkelriktad. De empiriska beläggen är att långsiktigt 
arbete med icke finansiella investeringar gjort att fastighetsvärdet på Andersberg ökat med 35 
procent. Vi menar att det är flera icke finansiella investeringar i ett bostadsområde som 
tillsammans på lång sikt kan beskrivas som ett finansiellt värde, likt ett ökat fastighetsvärde. 
Vilket då tyder på ett samband mellan finansiella och icke finansiella investeringars värden, 
likt ett orsak-verkan samband. 
  
I studien fann vi ingen klar beskrivning om vilka finansiella och icke finansiella investeringar 
som kan tänkas ha ett orsak-verkan samband. Det för att fastighetsbolagens antaganden om 
investeringars beskrivna värden är baserade på förväntningar. För att uppsatsen ska kunna 
generalisera slutsatsen krävs en mätning och uppföljning av investeringar. 

6.1 Diskussion  
Vår studie visar många likheter till varför fastighetsbolag väljer att investera i socialt utsatta 
bostadsområden. Likheter finns även vid den svårighet som finns i att beskriva en icke 
finansiell investerings värde för fastighetsbolag.  Det för att värdet kan ses som 
osynligt.                                                                                                                                 
  
Studien påvisar att det kan finnas ett orsak-verkan samband mellan finansiella och icke 
finansiella värden. Det för att empirisk data antyder att ett flertal icke finansiella investeringar 
lett till ett finansiellt värde för fastighetsbolaget. Utifrån studien går det inte att dra en slutsats 
om att det finns ett orsak-verkan samband mellan icke finansiella investeringar och ett 
finansiellt värde eller om värdeförändringen beror på en logisk förklaring. Vilket gör att det 
inte heller går att generalisera att alla icke finansiella investeringar har ett orsak-verkan 
samband till det finansiella värdet. Uppsatsen avsikt har dock inte varit att generalisera hur 
fastighetsbolag beskriver värdet av investeringar i socialt utsatta områden utan avsikten var att 
beskriva hur de kan beskriva värdet av investeringar i socialt utsatta områden. 
 
I vår uppsats undersöktes två allmännyttiga fastighetsbolag i Halland. Då vår uppsats enbart 
riktat sig till två fastighetsbolag i två bostadsområdena kan vi inte generalisera våra slutsatser 
till alla allmännyttiga fastighetsbolag eller alla socialt utsatta områden. Om uppsatsen valt att 
undersöka fler allmännyttiga fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i socialt 
utsatta områden hade resultatet kunnat falla ut annorlunda.                                                 
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Uppsatsens viktigaste slutsats är det långsiktiga orsak-verkan samband som kan tänkas finnas 
mellan ett fastighetsbolags finansiella och icke finansiella investeringar 
 

6.2 Vidare forskning  
Genom uppsatsen har frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. Uppsatsens empiri 
antyder att icke finansiella investeringar är lönsamma då fastighetsbolagets investeringar lett 
till ett finansiellt värde för bolaget. 
 
Studien visar att beslut om en icke finansiell investering tas på grund av långsiktiga 
förväntningar om att investeringen ska kunna beskrivas som ett finansiellt värde i framtiden. 
Vilket gör att investeringens framtida lönsamhet för fastighetsbolaget är baserat på 
förväntningar utan säkra bevis på lönsamhet. Fastighetsbolagets förväntningar liknar vi vid ett 
orsak-verkan samband där en investering vid utförandet har ett icke finansiellt värde för att 
sedan kunna konverteras till ett finansiellt värde. 
  
Vår studie riktar in sig på allmännyttiga fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i 
socialt utsatta områden i Halland. Såldes hade det varit intressant att genomföra en fortsatt 
studie med allmännyttiga fastighetsbolag för att genom värde konvertering ta reda på om det 
finns ett orsak-verkan samband mellan finansiella och icke finansiella investeringar. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Diskonterat kassaflöde 

CF / ((1 + r) 
CF = Kassaflöde 
r = Kalkylränta 
t = Kalkylperiod 
(Brealey, Myers & Allen, 2011) 
 

Bilaga 2. Direktavkastning & Driftnetto 

V=Dn/(p-g) 
V = Marknadsvärde 
Dn = Normaliserat driftnetto år 1 
p = Kalkylränta 
g = Inflation 
p – g = Direktavkastning  
(Brealey, Myers & Allen, 2011)  
 

Bilaga 3. Kostnad för städning och underhåll på Andersberg - HFAB 

2012: 1 781 597 kronor 
2013: 1 582 032 kronor 
2014: 1 457 089 kronor 
2015: 1 893 235 kronor 
2016: 2 266 212 kronor  
(Mailintervju med Jonas Stark, 2017)  

Bilaga 4. Uthyrning Andersberg - HFAB 

År 2012 ägde och förvaltade HFAB 1200 lägenheter i Andersberg. 
År 2017 äger och förvaltar HFAB knappt 1150 det vill säga en minskning med 4,5 procent 
från 2012. 
 
LGH = Lägenhet 
OBJ = Objekt  
(Mailintervju med Jessica Andersson, 2017)  
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Bilaga 5. Grannsamverkan på Andersberg  

 
(Grannsamverkan i flerfamiljshus. Polismyndigheten i Halland, Länsförsäkringar Halland, 

Högskolan i Halmstad, Varbergs Bostads AB & Halmstads Fastighets AB, 2012) 
       

Bilaga 6. Arbetsmarknadsprojekt HFAB  
2011 - 2013: “Nya vägar till arbete”  
Hyresgäster i ålder 18 - 65 år, resulterade i 103 personer. 
2013 - 2015: “Jobb 1”  
Unga hyresgäster mellan 18 - 26 år, resulterade i 83 personer. 
2016 - 2017: “Välkomstjobb, nyanlända med hyresavtal med HFAB” 
Målet var att skapa 100 praktikplatser, resultatet fram till dagens datum (2017-05-08) är att 83 
personer fått praktikplats och av de här 83 hyresgästerna har 42 personer gått vidare till arbete 
efter avslutad praktik.  
 
2011 - 2017 var det 269 hyresgäster som fått chansen att komma in i arbetslivet varav 83 
platser var praktikplatser.  
2011 - 2017 var det 228 hyresgäster som kom in i arbetslivet.  
 
Ungdomar i arbete  
2011 - 2017: Sommarjobb 
100 - 150 ungdomar erbjuds sommarjobb hos HFAB.   
(Mailintervju med Per Throneé, 2017) 
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Bilaga 7. HFABs kundundersökning  

 
 

(Kundundersökning HFAB, 2013: www.HFAB.se/sv/om-HFAB/kundundersokningar/) 
 
Den här kundundersökningen är gjord i distrikt Väst-öst vilket innefattar bostadsområdena 
Andersberg, Fyllinge och Bäckagård.   
 

(Kundundersökning HFAB, 2016: www.HFAB.se/sv/om-HFAB/kundundersokningar/)  
 
Kundundersökningen är gjord i distrikt Öst vilket innefattar Andersberg, Fyllinge, Nyhem och 
Linehed. [Vi är medvetna om HFABs ändrade distrikt från Väst-öst till Öst som inneburit 
förändring av bostadsområde och vi kommer ta hänsyn till det i uppsatsen.]  
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Bilaga 8. Intervjuguider  
Intervjuguide Helene Blomberg, affärsområdeschef bostäder, Jonas Stark, ekonomichef & 
Kristoffer Andersson, Kundvärd HFAB  

 
Grundläggande frågor  

• Får vi lov att använda ditt namn och företagets namn i studien? 
Kommunalt fastighetsbolag  

• Berätta lite kort om HFAB 
• Vad har du för tjänst på HFAB?  
• Hur länge har du arbetat på företaget? 

Sociala problemområden  
• Berätta lite kort om bostadsområdet Andersberg?   
• Följdfråga 

Hur länge har du arbetat med området Andersberg?  
Hur många fastigheter förvaltar ni i bostadsområdet Andersberg?   

• Hur upplever du Andersberg?  
Beslut om investering  

• Beskriv hur ett beslut om investering går till i bostadsområdet Andersberg. 
• Följdfråga 

Vem beslutar om vad som ska göras i bostadsområdet? Varför?  
Har ni någon/några aktuella investeringar i bostadsområdet nu? 
Eller kan du berätta om någon tidigare investering? 

Finansiellt och icke finansiellt värde  
• Vad får ni som fastighetsbolag ut av att genomföra aktiviteten i bostadsområdet? 
• Följdfråga 

Kan ni se någon skillnad från innan ni utfört investeringen och efter?  
• Samarbetar ni på HFAB med andra samhällsaktörer? Varför?  
• Följdfråga 

Har du något exempel på investeringar som ni har genomfört tillsammans med 
samhällsaktörer?   

Grundläggande frågor  
• Är det något som du känner att du vill lägga till? 
• Är det okej om vi återkopplar via mail om vi har ytterligare frågor? 
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Intervjuguide Mustafa Kabashi, Fastighetsförvaltare & Malin Lindquist, Fastighetschef FaBo 
 

Grundläggande frågor  
• Får vi lov att använda ditt namn och företagets namn i studien? 

Kommunalt fastighetsbolag  
• Berätta lite kort om FaBo 
• Vad har du för tjänst på FaBo?  
• Hur länge har du arbetat på företaget? 

Sociala problemområden  
• Berätta lite kort om bostadsområdet Falkagård?   
• Följdfråga 

Hur länge har du arbetat med området Falkagård?  
Hur många fastigheter förvaltar ni i bostadsområdet Falkagård?   

• Hur upplever du Falkagård?  
Beslut om investering  

• Beskriv hur ett beslut om investering går till i bostadsområdet Falkagård. 
• Följdfråga 

Vem beslutar om vad som ska göras i bostadsområdet? Varför?  
Har ni någon/några aktuella investeringar i bostadsområdet nu? 
Eller kan du berätta om någon tidigare aktivitet? 

Finansiellt och icke finansiellt värde 
• Vad får ni som fastighetsbolag ut av att genomföra investeringen i bostadsområdet? 
• Följdfråga 

 Kan ni se någon skillnad från innan ni utfört investeringen och efter?  
• Samarbetar ni på FaBo med andra samhällsaktörer? Varför?  
• Följdfråga 

Har du något exempel på investering som ni har genomfört tillsammans med 
samhällsaktörer?   

Grundläggande frågor  
• Är det något som du känner att du vill lägga till? 
• Är det okej om vi återkopplar via mail om vi har ytterligare frågor? 
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