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Förord 
Detta har varit den största akademiska utmaningen någon av oss någonsin utsått, men det har 
även varit den mest uppskattade och lärorika. Vi hoppas att denna studie ger en inblick i den 
bakomliggande logiken till hur privata fastighetsbolag arbetar med sin investeringsbedömning. 
Vi hoppas även att denna studie inspirerar framtida skribenter att vilja bidra med ytterligare 
kunskap till detta relativt otrampade område inom företagsekonomi. 
 
Vi vill även passa på att tacka alla inblandade parter i vår studie som har hjälpt att göra den 
möjlig.   
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• Vår handledare Per-Ola Ulvenblad för din handledning. Du har varit ett bollplank som 
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Eva Berggren som bidragit med en detaljerad input till arbetes struktur. 
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hade studien inte varit möjlig att genomföra.   

 
 
 
 
Halmstad 2019-05-21 
 
 
 
 
________________________                                                  _________________________ 
Robin Gustavsson                                                                        Anton Ståhl 
 
 
 
 
  



Sammanfattning 
 
Titel: Områdesbilden och de icke-finansiella värdetalens inverkan på investeringsbedömningen 
hos   privata fastighetsbolag 
 
Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15HP 
 
Författare: Robin Gustavsson & Anton Ståhl  
 
Handledare: Per-Ola Ulvenblad   
 
Examinator: Eva Berggren   
 
Datum: 2019-05-21 
 
Frågeställning: Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valt 
att investera i socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden? 
 
Syfte: Det primära syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och i så fall hur 
investerings-bedömningen skiljer sig mellan privata fastighetsbolag som valt att investera i 
socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden.  
Utöver det primära syftet vill vi bidra med en sammansvetsning av teorierna kring icke-
finansiella och finansiella värden genom att binda samman befintliga teorier och analysera hur 
det appliceras i praktiken. 
 
Metod: Detta är en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Studien har selekterat två typer av 
fastighetsbolag, de som har ett bestånd i socialt utsatta områden samt de som inte har de. Det 
har även selekterats tre relevanta icke-finansiella värdetal kopplat till social hållbarhet. Studiens 
empiri består av fyra intervjuer med respondenter från fyra olika privata hyresvärdar. En 
respondent är VD, en är områdesansvarig samt två fastighetschefer.  
 
Slutsats: Studien visar på att investeringens storlek är den styrande faktorn i huruvida den icke-
finansiella bedömningen har någon inverkan på investeringsbeslutet. Ett ökat icke-finansiellt 
värdetal kan leda till en ökad finansiell intäkt med tiden. Det går dock varken att garantera eller 
beräkna med någon säkerhet hur stor den intäkten kommer att vara. Således är den potentiella 
förlusten för stor vid omfattande investeringar för att baseras på en icke-finansiell bedömning 
utan måste av säkerhetsskäl avgöras med en finansiell bedömning. Företag kan dock selektera 
bort investeringar med finansiell täckning om den icke-finansiella bedömning av fastigheten är 
i strid med företagets varumärke. Mindre investeringar kan baseras på en icke-finansiell 
bedömning utan ett förväntat positivt kalkylresultat. Detta då företagen kan riskera att förlora 
mer av sitt icke-finansiella värde om den inte blir genomförd än vad investeringen i sig kostar.   
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR) , Social Hållbarhet, Investeringsbedömning 
 
  



Abstract 
 
Title: The image of a housing area and the non-financial values influence on investment 
assessment in private real-estate companies. 
 
Type of document: Bachelor’s thesis, major field: Business Administration, 15HP 
 
Authors: Robin Gustavsson & Anton Ståhl 
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Examiner: Eva Berggren 
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Research question: Is there any difference in investment assessment between private real-
estate companies that invested in social exposed areas and those who refrained from it? 
 
Purpose: The primary purpose of this thesis is to describe and analyse if, and then how, the 
investment assessment differs between real-estate companies that invested in socially exposed 
areas and they who refrained from it.  
We will, beyond the primary purpose, also create a combination between the theories in non-
financial and financial investment by combining them and analysing them use in practice.   
 
Method: This is a qualitative study with an abductive approach. The study has selected two 
types of real-estate companies: those who invested in socially exposed areas and they who 
haven’t. We have also selected three types of non-financial values connected to social 
responsibilities. The thesis is based on four interviews with respondents from different types of 
real-estate companies. The respondents are one CEO, two property managers and one boss over 
the real-estate area.    
 
Results: The study shows that the size of the investment is the depending factor in which the 
non-financial assessment has any influence in the investment decision. A rising non-financial 
value could lead to a financial revenue over time but is hard to measure or guarantee how big 
the financial revenue could be. Thus, is the potential loss too big for non-financial factors to be 
depending in big investments. The companies can, however, reject a financially good 
investment if the non-financial assessment conflicts with the company’s strategy or trademark. 
Smaller investment can therefore be based on an non-financial assessment without as positive 
financial calculation. This is because the risk of losing non-financial value is higher than the 
price of the investment and the potential win.  
 
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), Social sustainability, Investment 
assessment   
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1 Inledning 
 
I inledningen går vi in på bakgrunden till problemet som arbetet ska undersöka. Vi går här 
även in på en diskussion kring vad forskningen säger om problemet i dagsläget samt mynnar 
kapitlet ut i problemformulering och syfte med studien. Det avslutas sedan med förtydligande 
av de centrala begrepp som genomsyrar studien. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna studie handlar om vilken bakomliggande logik som har en inverkan på ett 
fastighetsbolags investeringsbeslut när det kommer till investeringar i områden med sociala 
problem. Huruvida ett företag väljer att göra en investering eller inte grundas till stor del på 
företagets interna investeringsbedömning. Investeringsbedömningarna i sig utgörs av en eller 
en rad lönsamhets-kalkyler enligt Brealey, Myers och Allen (2011). Brealey et. al. (2011) menar 
att om kalkylen visar att investeringen är lönsam, under de förutsättningar som angivits, så ska 
den i regel accepteras. Vid investering av eller i flerbostadshus med befintliga hyresrätter så tar 
kalkylerna hänsyn till en rad olika relevanta faktorer, bland annat köpeskillingen för fastigheten 
eller kostnaden för renoveringen, hyran, bruksvärdesnivån, kort- och långsiktig underhålls-
kostnad, driftnettot mm enligt Brunes (2015).  
 
Verkligheten om och runtom investeringar har i modern tid förändrats enligt Brealey et. al. 
(2011). I vaggan av den moderna ekonomiska logiken ansågs den bästa investering vara 
densamma som den mest kapitaleffektiva då den skulle bidra med mest ekonomisk tillväxt 
(Spence, 1979). Grunden för investeringsbedömning kvarstår, företag eftersträvar fortfarande 
tillväxt, men verkligheten kring den långsiktiga tillväxten har blivit mer komplex menar 
Radetzki (1993). Kriterierna för vad som är en effektiv investering varierar mellan företagens 
karaktär, strategier etcetera Gommel (2016) menar dock att det på senare år har introducerats 
nya krav och efterfrågan har förändrats med de ständigt mer medvetna konsumenterna. Detta 
har introducerat marknaden till en ny konkurrenssituation där företagets intressenter inte enbart 
attraheras av hårda värden som marginal och utdelning, utan även mjuka värden som hållbarhet 
eller socialt ansvarstagande (CSR) anser Blom, Arnberg och Gustavsson (2014) samt Gommel 
(2016).  
 
Omfattningen av investeringar som behövs i ett bostadsområde varierar med en rad olika 
faktorer. Investeringsbehoven i socialt utsatta områden är mer omfattande än andra 
bostadsområden enligt Polismyndighetens studie (2017). Där bör rimligtvis ett stort icke-
finansiellt mervärde kopplat till social hållbarhet finnas då betalstyrkan är låg enligt Ekstam 
(2016) och då inte kan svaras för finansiellt. Socialt utsatta områden kännetecknas av en rad 
både ekonomiska och sociala brister hos invånarna samt fysiska brister i fastigheterna. Det 
beror enligt en studie av Polismyndigheten (2017) bland annat på en yngre befolkning som är 
arbetslös, oroad och har en misslyckad skolgång. Dessa faktorerna gör det lätt för kriminella 
nätverk att etablera sig. En faktor som gör att skolgången i områdena går neråt är enligt Goux 
och Maurin (2005) trångboddheten. En annan faktor som Polismyndigheten nämner är att 
miljonprogrammet mellan 60- och 70-talet separerade gång och bilvägar från varandra, vilket 
begränsade vägarna in i områdena. Detta har gett upphov för ett separat samhälle enligt både 
Polismyndigheten (2017). Fastigheternas skick har förfallit då det generella intresset att bo i 
områdena har minskat menar Wirtén (2010). Intresset har minskat för att områdena har en 
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betydlig högre upplevd otrygghet jämfört med andra urbana områden visar statistik från 
Brottsförebyggande rådet (Command, 2017).   
 
Socialt utsatta områden är tydligt koncentrerade till höghusområdena som producerades under 
miljonprogrammet visar studien från Polismyndigheten (2017). Vid miljonprogrammets 
färdigställande så ansågs bostäderna som producerats vara moderna, prisvärda och i övrigt 
attraktiva. Områdena attraherade till en början en målgrupp som kan tolkas som ”medelklassen” 
enligt Wirtén (2010). Med tidens gång så förvärrades dock områdenas karaktär då den 
ursprungliga målgruppen succesivt ersattes av människor med lägre betalförmåga och med 
större sociala behov menar Wirtén (2010). När sedan Sveriges integration ökade så kunde även 
en koncentration av utrikesfödda medborgare utmätas, primärt i höghusområdena. Detta stärkte 
den redan nedåtgående trenden av områdesbilden menar Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag (2019a). 
 
År 2018 rapporterade 243 av Sveriges 290 kommuner ett underskott på bostäder, det är en 
marginell förbättring jämfört mot 2017, då 255 kommuner rapporterade underskott på bostäder 
enligt statistik från Boverket (2018). Antalet kommuner som rapporterat ett bostadsunderskott 
har i regel ökat successivt sedan 1990 (Boverket, 2018). Det råder delade meningar om hur 
bostadsbristen ska lösas, ett sätt är att bygga fler bostäder. Ett annat sett är att hantera och 
effektivisera det befintliga beståndet så en högre bostadsrotation genereras. För att förbättra 
bostadsrotationen behövs det befintliga bostadsbeståndet renoveras och effektiviseras för att bli 
attraktivare på marknaden. Bostadsbeståndet i miljonprogrammens höghusområden är i ett 
speciellt behov av en sådan renovering då området är i generellt dåligt skick i förhållande till 
andra bestånd enligt polismyndighetens studie (2017). Det sker fler och fler satsningar på 
miljonprogrammets bestånd för att rusta upp det och bryta den befintliga segregationen som 
finns i områdena enligt Roos (2015). Upprustningen finansieras till stora delar av privata 
aktörer som köper in sig i miljonprogrammets bestånd menar Hedlund (2014). 
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1.2 Problemdiskussion  
Det finns ett kortsiktigt ekonomiskt värde för fastighetsbolag att investera i bostäder som ligger 
i socialt utsatta områden anser Aspegren (2015) i sin artikel. CSR menar att ett företag bör ta 
hänsyn till och använda sig av både Ekonomisk-, Social- och Ekologiskhållbarhet (Carrol, 
1991). Med detta ligger det en skyldighet hos företagen att ta ansvar inom alla dimensioner och 
bidra till samhället. Granqvist (2012) menar att hållbarhetsarbetet blivit mer regel än undantag 
inom de flesta branscher och där med även fastighetsbranschen. Enligt studier från Waddock 
och Graves (1997) är det lönsamt för företagen att arbeta och investera i CSR men däremot 
säger studier från Baron, Agus Harjoto och Jo (2011) att detta inte går att visa. De menar istället 
att företagen bör satsa på andra investeringar med en säkrare lönsamhet. Grafström, Göthberg 
och Windell (2008) menar dock att dessa studier innehåller en problematik då det är svårt att 
mäta lönsamheten i arbetet med CSR men även att mäta resultaten av investeringarna. Ett 
område som är utmanande för fastighetsbranschen är den sociala dimensionen av CSR och detta 
menar Borglund et al. (2012) beror på att det inte finns en tydlig definition av begreppet. 
Grafström (2008) menar även att en anledning till problemet är att det finns många olika sätt 
att arbeta med hållbarhet. Det har dock inte alltid varit självklart att ta ett socialt ansvar menar 
Borglund et al. (2012). Vid mitten av 90-talet diskuterades mycket om att arbetet skulle dra ner 
företagandet. På senare år har dock miljösituationen och andra pressande förändringar i världen 
återinfört frågan om ekologiskt- och socialt ansvarstagande igen hävdar Borglund et. al. (2012). 
Elkington och Hartigan (2008) menar att det finns flera sociala entreprenörer som utnyttjar 
affärsmodeller och trender för att komma till rätta med de sociala problemen i samhället.  
 
För att arbeta med den sociala dimensionen av CSR krävs det att ett fastighetsbolag tänker på 
flera icke-finansiella faktorer. Trygghet runt fastigheterna är viktigt för att människan ska kunna 
uppfylla de viktigaste behoven enligt Masslow (1943). Trygghet är även starkt kopplat till 
områdesbilden, genom att hyresgästernas trygghet beror på hela områdesbilden. Brottsföre-
bygganderådet (Command, 2017) menar på att trygghet är någonting som saknas i socialt 
utsatta områden och något som hela samhället bör arbeta för att undvika. För att 
fastighetsbolaget sedan ska kunna överleva på lång sikt är det även viktigt att satsa på sin egen 
företagsbild menar Kircova och Esen (2018). För att kunna arbeta framgångsrikt och utnyttja 
sin företagsbild krävs det att företaget har nöjda kunder menar Leaniz och Rodríguez (2016). 
Armstrong, Harris, Kotler och Piercy (2013) menar att leverantören eller fastighetsägaren vet 
vad som efterfrågas av kunderna för att kunna uppfylla deras behov. För att få reda på detta har 
det tagits fram olika kundundersökningar som är bra att ha som grund i investeringsbesluten. 
Armstrong et al. (2013) menar även att en hög kundnöjdhet skulle leda till lojala kunder samt 
kunder som inte är lika lättpåverkade av konkurrenternas marknadsföring.  
 
Fenomenet av att icke-finansiella faktorer som på sikt har givit ett rent finansiellt bidrag är idag 
observerat av företagens ägare. Dock finns det en osäkerhet kring fenomenet då följderna av de 
icke-finansiella satsningarna är både svåra att garantera och att mäta menar Brealey et. al. 
(2011). Oavsett huruvida det går att garantera ett finansiellt bidrag från en icke-finansiell 
satsning eller inte så finns idag en uttalad preferens för hållbara företag på marknaden enligt 
Svensk Handel (2015). Svensk Handel (2015) menar att detta har medfört att hållbarhetsarbetet 
har blivit mer av en norm än en konkurrenskraft. Till vilken utsträckning ett företag satar på 
icke-finansiella investeringar kan anknytas till ägarnas generella inställning till ‘’risk and 
reward’’ menar Brealey et. al. (2011). 
 
De nuvarande investeringsmodellerna har kommit fram till att det till stor del är företagets 
finansiella beräkningar och strategier som ligger till grund för investeringar enligt Farragher 
och Savage (2008) samt Fjertorp (2010). Detta visar på den generella logiken vid en investering 



 

 4 

men däremot inte de icke-finansiella värdenas inverkan eller varför vissa företag investerar i 
socialt utsatta områden och andra väljer att inte göra det. De tar inte heller någon hänsyn till 
företagens inställning till de sociala problemen i bostadsområden. Precis som Frank, Souza, 
Ribeiro och Echeveste (2013) antyder i sin modell anser även denna studie att det behöver 
inkluderas icke-finansiella värden i investeringsbedömningen. Det är dock enligt oss inte så 
enkelt som Frank et. al. (2013) har illustrerat i sin modell, utan att det behöver konkretiseras 
med fler än bara kundnöjdhet. Frank et. al. (2013) menar att det skulle finnas en modell som 
alla använder oavsett bostadsområde snarare än att det finns olika värden att ta hänsyn till 
beroende på områdesbilden. Detta visar på att forskningsområdet är till viss del outforskat och 
behöver mer forskning.  
 
Denna studie ser till två typer av företag, de som väljer att investera i socialt utsatta områden 
och de som inte gör det. Investeringar i socialt utsatta områden svarar i teorin för ett högre 
riskmoment än andra områden vilket gör att studien ser att det bör finnas en relevant skillnad 
mellan respektive företags logik. Med tanke på den ökade komplexiteten i investeringar, 
bostadsbristen och det faktum att socialt utsatta områden idag är ett allmänt känt problem gör 
forskningsområdet relevant. Vi vill därför undersöka likheter och skillnader mellan den 
bakomliggande logiken till de olika företagens generella investeringsbedömning. 
 

1.3 Forskningsfråga 
Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valt att investera i 
socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden? 
 
1.4 Syfte 
Det primära syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och i så fall hur investerings-
bedömningen skiljer sig mellan privata fastighetsbolag som valt att investera i socialt utsatta 
områden och de som avstått att investera i nämnda områden.  
Utöver det primära syftet vill vi bidra med en sammansvetsning av teorierna kring icke-
finansiella och finansiella värden genom att binda samman befintliga teorier och analysera hur 
det appliceras i praktiken. 
 

1.5 Centrala begrepp 
• Corporate social responsibility (CSR) - En företagsekonomisk ide som talar om 

företagets skyldigheter och ansvar emot samhället.   
• Social hållbarhet - Målet för den sociala dimensionen av CSR (Detta syftar inte till den 

ordagranna översättningen av hela CSR). 
• Socialt utsatt område - Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en rad 

både ekonomiska och sociala brister hos invånarna samt fysiska brister i fastigheterna.  
• Icke-finansiella värdetal - En immateriell tillgång som antingen direkt (ex. varumärke) 

eller indirekt (ex. trygghet) ökar företagets värde. 
• Investeringsbedömning – Den bedömning ett företag använder sig av för att fatta beslut 

om potentiella investeringar.  
• Storskaliga investeringar - Dessa investeringar syftar till uppförande av nya fastigheter 

samt köp och större renoveringar av befintliga fastigheter.  
• Småskaliga investeringar - Dessa investeringar syftar till mindre renoveringar, 

subventioner, samt säkerhetsinstallationer som inte genererar en, för kostnaden, 
täckande intäkt.  
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2 Referensram 
 
Här presenteras den befintliga forskningen och annan litteratur som är relevant till vårt 
forskningsområde och frågeställning. Kapitlet avslutas med en egen modell som sammanfattar 
referensramen. 
 
2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Corporate Social Responsibility (CSR) är en företagsekonomisk teori som beskriver hur 
företaget aktivt identifierar och arbetar med deras rättigheter och skyldigheter emot omvärlden. 
CSR beskriver även vilka verktyg företagen kan använda för att göra detta. Den grundar sig i 
antagandet att företaget har en absolut makt över samhället (Carroll, 1991). 
 
Grankvist (2012) talar om tre dimensioner kopplat till företagets verksamhet där CSR-arbetet 
kan appliceras, den ekologiska, den ekonomiska samt den sociala. Den Ekonomiska 
dimensionen beskriver arbetet med rent ekonomiska och socioekonomiska aspekterna av 
företaget. Företaget ska agera ekonomiskt ansvarsfullt emot sig själv och dess intressenter för 
att bidra med tillväxt för företaget och därmed samhället. Den Ekologiska dimensionen talar 
om det ansvaret företaget har gentemot miljön och omgivningen. Företaget ska agera och 
utvecklas i en sådan riktning att det minskar påverkan på naturen, och därmed gynnar miljön 
på lång sikt. Den Sociala dimension talar om ansvaret företaget har emot samhället. Företaget 
ska inkludera samhällsintresset i sin verksamhet och därmed inte aktivt arbeta emot mål som 
riskerar att skada samhället (Carroll, 1991). Grankvist (2012) menar att företaget ska konstruera 
sitt CSR-arbete efter behovet från samhället och påverkan på omvärlden, han förespråkar alltså 
en riktad koncentration av resurserna. Carrol (1991) menar istället att det mest lukrativa 
samhällsansvaret är fördelat jämnt mellan dimensionerna oberoende av verksamhetens 
karaktär, alltså en ekvivalent fördelning av resurserna 
 
Innan CSR definierades på 50 talet så var det generella antagandet att företag enbart hade ett 
ansvar emot sig själva och sina närmaste intressenter. Ansvaret för företaget var alltså enbart 
emot dess direkta intressenter kopplat till rent ekonomiska värden för företaget (Birch, 2003). 
Konceptet började växa fram i början 1950-talet och där beskrivs företagets samhällsansvar ur 
ett mer moraliskt än affärsmässigt perspektiv menar Borglund et. al. (2012).  Även EU-
kommissionen beskriver CSR som ett ”frivilligt” ansvar som företag aktivt antar sig för att 
gynna omvärlden. Granqvist (2012) menar istället att hållbarhetstrenden (CSR) har blivit mer 
regel än undantag för flertalet olika marknader inom I-länder. Alltså inte konkurrensfördel utan 
en självklarhet för att bevara sin konkurrenskraft.  
 
2.1.1 CSR och lönsamhet  
Innan begreppet CSR först slog rot på 1950talet så fanns det inga alternativ till den hårda 
konkurrenskraften på den globala marknaden. Exempel på hårda konkurrenskraften är 
exempelvis kvalitet hos varumärket, priset för produkten eller utdelning/marginal för 
aktieägarna enligt Hartman, Rubin och Dhanda (2007). Brealey et. al. (2011) menar att den 
globala marknaden har utvecklats och moderna konsumenter väljer att se mer och mer till mjuka 
värden så som hållbarhet. På marknader över hela världen så noteras hållbara företag expandera 
sina marknadsandelar gentemot konkurrenter med andra prioriteringar hävdar Löhman och 
Steinholtz (2003).  
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Kontinuerlig forskning görs kring relationen mellan hållbarhetsarbete (CSR) och lönsamhet, 
men studierna är i dagsläget oense om korrelationen existerar eller inte (Grafström et. al., 2008). 
Forskarna Waddock och Graves (1997) konstaterade i sin studie, The corporate social 
performance-financial performance link, ett samband mellan socialt ansvarstagande (CSR) och 
ekonomisk prestation. Studien hävdar en positiv korrelation mellan resurserna spenderade på 
CSR-arbete och en ökad omsättning. Studien The Economics and Politics of Corporate Social 
Performance skriven av Baron et.al (2011) hävdar motsatsen. Studien menar att prestationen 
av CSR-arbetet har ett negativt samband med företagets ekonomiska prestation. Detta då risken 
för finansiell avkastning av CSR är större än risken för avkastning av andra mer sedvanliga 
investeringar som produktionstillgångar etcetera. Rent ekonomiskt sett så innebär det att 
företagen avstår säkrare investeringar och vinster till fördel för osäkrare satsningar, vilket tolkas 
som en dålig inverkan på företagets ekonomiska prestation menar Baron et.al (2011). Det är än 
så länge är omöjligt att konkret sammankoppla kostnaden för CSR med företagets ekonomiska 
resultat då fler faktorer spelar in menar Grafström et. al. (2008). Därmed kan varken bevisa 
eller motbevisa den positiva korrelationen mellan CSR och ekonomisk vinst, vilket inskränker 
på studiernas trovärdighet enligt Grafström et al. (2008). 
 
2.1.2 Social hållbarhet i fastighetsbranschen 
Den sociala dimensionen av CSR är för fastighetsbranschen odefinierad men bygger på att 
skapa ett hållbart samhälle för alla både idag och i framtiden. Intern social hållbarhet är 
definierat med att arbeta för en förbättrad arbetsmiljö inom företaget, däremot finns det inte 
någon konkret definition av vad extern social hållbarhet är inom fastighetsbranschen menar 
Borglund et. al. (2012) samt Grafström et al. (2008). Grafström et al. (2008) menar att det håller 
på att formas riktlinjer för hur företagen arbetar med social hållbarhet på bästa sätt. Grafström 
et al. (2008) är dock tydliga med att detta är ett helt frivilligt att arbeta med och att det är upp 
till varje företag att arbeta med efter bästa förmåga.  
 
Borglund et. al. (2012) menar att det finns entreprenörer som fokuserar på att lösa sociala 
problem i samhället. Dessa kallar Borglund et. al. (2012) för socialt entreprenörskap, och är 
entreprenörer som utnyttjar affärsmodeller och innovationer för att skapa miljömässiga och 
sociala fördelar gentemot sina konkurrenter. Elkington och Hartigan (2008) håller med om de 
sociala entreprenörerna och hävdar att dessa använder sig av tre olika typer av organisations-
former.  

• Icke vinstdrivande organisationer 
• Hybridorganisationer 
• Det sociala företaget 

Icke vinstdrivande organisationer är enligt Elkington och Hartigan (2008) företag som inte är 
intresserade av någon vinst för att lösa ett samhällsproblem. Hybridorganisationer är sedan 
nästa steg upp där ett vinstöverskott inte är uteslutet i verksamheten. Det sociala företaget menar 
Elkington och Hartigan (2008) är ett aktieägt företag som vilket annat men där inte 
vinstmaximering är huvudfokus utan att lösa det sociala problem som samhället står inför. 
Möjligheterna finns för dessa företagen att bli vinstmaximerade i framtiden menar Borglund et. 
al. (2012) då de arbetar i områden som än så länge inte är populära. Borglund et. al. (2012) 
utvecklar resonemanget med att påstå: 

”Den sociala entreprenören kan därmed vara verksam i områden med stora 
sociala behov som senare utvecklas till lukrativa marknader” (s.252) 
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I socialt utsatta områden krävs det ett stort socialt ansvarstagande från alla inblandade 
organisationer för att förbättra den sociala miljön i området. Att göra det är givet för en kommun 
eller ett kommunalägt fastighetsbolag då dessa ska vara allmännyttiga och erbjuda fastigheter 
för alla, oavsett inkomst eller ursprung (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 2019b). För 
ett privatägt fastighetsbolag är det inte lika givet och upp till varje företag hur de tolkar sin roll 
i såväl samhällsbyggandet som det sociala ansvaret de är villig att ta. Det krävs då att det agerar 
flera företag av typen ”det sociala företaget” enligt den teori som Borglund et. al. (2012) är inne 
på. Dock finns det som både Grafström et. al. (2008) och Borglund et. al. (2012) bekräftar flera 
olika sätt att arbeta med socialt ansvarstagande. 
 
2.2 Områdesbild 
Den övergripande termen områdesbild saknar en vedertagen vetenskaplig definition. Den 
definitionen som Polismyndigheten (2017) är enbart av de socialt utsatta områdesbilden. 
Ekstam (2016) ger den mer övergripande förklaring av att en områdesbild bygger på samhällets 
gemensamma uppfattning av ett geografiskt avgränsat område. Polismyndigheten (2017) 
nämner att områdena kännetecknas av en dålig fysisk miljö, trångboddhet och ökande 
kriminalitet. Minskningen av framtidsutsikterna tillsammans med ett ökande utanförskap i 
områdena gör att kriminaliteten ökat enligt Polismyndigheten (2017). Dem flesta som bor i de 
socialt utsatta områdena till största delen av unga vuxna, utrikesfödda och framförallt hushåll 
med sämre betalningsförmåga. Den sämre betalstyrkan och den höga kriminaliteten leder till 
en större risk för fastighetsbolagen att investera i områdena och gör att investeringarna har varit 
låga under en längre period enligt Ekstam (2016). 
 
2.3 Finansiella & icke-finansiella faktorer vid investeringsbedömning 
En investering är enligt Greve (2016) en resurs som anskaffas för att förbrukas vid en senare 
tidpunkt. Greve (2016) menar att det ekonomiska värdet av en resurs inte är helt obetydligt då 
investering måste bestå av ett högre ekonomiskt värde. För ett fastighetsbolag är då deras 
materiella tillgångar ett konkret exempel på investeringar då de har ett högre ekonomiskt värde 
och förbrukas under en längre period. Brealey et al. (2011) menar att investeringar görs för att 
företaget förväntar sig en ekonomisk avkastning. Greve (2016) menar att denna avkastning kan 
vara antingen en ökning av intäkter eller en minskning av kostnader. Carrol (1999) menar dock 
att vissa investeringar behöver göras trotts att de inte ger någon betydlig ekonomisk vinning för 
företaget utan att det kan vara en avkastning för samhället istället. Greve (2016) menar istället 
att dessa investeringar görs för att företaget förväntar sig en ekonomisk avkastning på längre 
sikt. Oavsett varför investeringen genomförs så är det en ökning av tillgångarna konstaterar 
både Brealey et al. (2011) och Greve (2016). Greve (2016) menar dock att typen av investering 
som genomförs har betydelse för hur den hanteras av företaget. 
 
2.3.1 Finansiella faktorer 
Det finns flera olika sätt att bedöma en investering på och Brealey et al. (2011) menar att ett 
företag alltid gör en finansiell bedömning. De kan se olika ut men det vanligaste sättet är att det 
sker en investeringskalkylering enligt Brealey et al. (2011). Greve (2016) förklara att den 
vanligaste metoden är nettonuvärdesmetoden som baseras på nuvärdet av framtidens 
kassaflöden och för att sedan jämföra detta med inköpssumman och se om den är lönsam eller 
inte. Brealey et al. (2011) håller med om denna metoden men anser att företagen även räknar 
med andra så som driftnetto eller direktavkastning. Greve (2016) menar att innan det görs en 
investeringskalkylering görs en snabb överslagsräkning med en Payback-analys för att se hur 
lång tid investeringen skulle betala tillbaka sig. Oavsett vilken metod som används behöver 
företaget använda en diskonteringsränta som baseras på den förväntade framtida inflationen 
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och företagets egna avkastningskrav på produkten menar både Brealey et al. (2011) och Greve 
(2016). Innan de avgör vilken investering som genomförs menar Greve (2016) att det är viktigt 
att jämföra det med andra investeringar och även räkna på alternativkostnaden som kan uppstå 
beroende på vad som annars kunde gjorts med kapitalet. Brealey et al. (2011) menar att 
företaget även behöver tänka på vilken risk som företaget är villig att ta för att nå en högre 
avkastning. 
 
2.3.2 Icke-finansiella faktorer  
Ett förtags icke-finansiella värden är viktiga men är samtidigt svåra att definiera (Allee, 2000). 
Allee (2000) pratar om värden som är viktiga för företagen och samhället är saker som 
affärsrelationer med andra företag, kompetens inom företaget, arbetsmiljön inom företaget 
etcetera. Merchant och Van der Stede (2007) anser även de att det är svårare att visa på icke-
finansiellt värde än ett finansiellt värde. De pratar om att detta inte enbart gäller för företaget ut 
till andra företag utan även för att belöna gott arbete inom företagen. Vi har valt att lägga fokus 
på kundnöjdhet, trygghet samt företagsbild. 
 
Kundnöjdhet 

Ett företags överlevnad ligger i att skapa värde för sina kunder (Greve, 2016). Det gäller att 
skapa ett mervärde för kunderna så att de vill fortsätta att vara lojala och använda produkterna 
enligt Fornell (1992). Fastighetsbranschen är olika andra när det kommer till kundnöjdhet då 
det i fastighetsbranschen handlar om att sälja en tjänst som kräver en betydligt längre 
kundrelation och som bygger mycket på rykte. Lojala kunder för ett fastighetsbolag skulle 
innebära att hyresgästerna väljer att stanna kvar och inte flytta ifrån fastigheten, vilket leder till 
minskade omflyttningskostnader. Armstrong et al. (2013) anser att en kund som är nöjd inte 
enbart är lojal utan också svårare för konkurrenter att marknadsföra sig till. Appel-Meulenbroek 
(2008) anser att det är dyrt att behålla de befintliga kunderna och att det då är bättre att 
konkurrera med bra priser. Å andra sidan menar Matzler och Hinterhuber (1998) att missnöjda 
hyresgäster leder till ett merarbete för fastighetsägaren. Detta merarbete består för en 
fastighetsägare av många omflyttningar vilket leder till en sämre lönsamhet anser Matzler och 
Hinterhuber (1998).  
 
Trygghet och kundnöjdhet går mycket hand i hand för fastighetsägarna. En hyresgäst som 
känner sig trygg i sitt bostadsområde generar även en nöjdare kund. För att utnyttja dessa nöjda 
kunder krävs det enligt Armstrong et al. (2013) att leverantören eller fastighetsägaren vet vad 
som efterfrågas av kunderna. Detta för att kunna genomföra de investeringar som är 
fördelaktiga, och bidrar till en högre lönsamhet. För att mäta hur nöjda kunderna är samt veta 
vad som efterfrågas har det uppkommit flera olika undersökningar för fastighetsägarna att 
använda sig av. Den vanligaste sorten som riktar sig till fastighetsbranschen är Nöjd Kund Index 
(NKI) som genomförs av kvalificerade konsulter.  
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Trygghet 

Trygghet är någonting som är svårt att mäta och definiera då det är varierar mellan person till 
person vad som anses vara tryggt. Vad däremot A. Maslow (1943) konstaterar i sin 
behovstrappa är att det är viktigt för alla för att kunna må bra. Maslow (1943) tog fram en 
behovstrappa som visar på vilka grundläggande behov som vi människor behöver. På denna 
kommer trygghet redan efter att behoven för överlevnad är uppfyllt. Först efter att tryggheten 
är uppfylld kan vi människor enligt Maslow (1943) ta hänsyn till vänner familj och till sist en 
självuppfyllelse. Tryggheten är speciellt svår i de Socialt utsatta områdena där det behöver 
göras både små och stora satsningar visar statistik från Brottsförebygganderådet (Command, 
2017). Bilden nedan visar på andelen som känner sig otrygga i områdena. 

 
(Command, 2017)(s.22) 
 
Något som då är viktigt för företagen att gå efter i sina investeringar är trygghetsmätningar och 
det finns många sätt att göra det på. Det vanligaste sättet enligt Heber (2008) är via enkäter som 
en kvantitativ analys, det går även att göra dessa undersökningar kvalitativt via intervjuer. Detta 
menar Heber (2008) bör göras för att få ett enklare och effektivare trygghetsarbete. Känner sig 
personer mer trygga klarar de lättare av svåra situationer och böjer sig inte för frestelsen att gå 
med i kriminella nätverk enligt Polismyndighetens studie (2017). Trygghet är något som 
fastighetsbolag i socialt utsatta områden behöver arbeta mer med för att göra det bättre för 
personerna som bor i dessa områdena att uppnå den trygghet som behövs både enligt 
Polismyndigheten (2017) och Maslow (1943).  
 
Företagsbild 

Ett företags rykte skapas via alla olika intressenters omdöme av framtida prestationer och kan 
användas som en fördel mot konkurrenter enligt Kircova och Esen (2018). Kircova och Esen 
(2018) menar vidare att med en bra företagsbild har fastighetsföretagen även möjlighet att 
påverka kundernas attityder och beteenden. För ett fastighetsbolag skulle det innebära att kunna 
göras en ökad förtjänst på varje hyresgäst med fler tillval etcetera. Det skulle även kunna 
medföra ett minskande av vakanser i företaget när du kan påverka kunders attityder och 
beteenden. Leaniz och Rodríguez (2016) menar att en bra företagsbild även kan ligga tillgrund 
för att kunna göra attraktiva investeringar i framtiden.  
 
Med sin företagsbild signalerar organisationerna ut till sina intressenter var de lägger sina 
prioriteringar menar Spence (1973). Spence (1973) anser vidare att företagen signalerar allting 
som de gör och tar ställning för eller emot. Att göra detta menar även Kicova och Essen (2018) 
skapar signaler och därefter en företagsbild på vad intressenterna tycker om dessa signaler. 
Dock är det ett svårt och hårt arbete att förstå sin företagsbild menar Dowling (1986). 
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” To manage a corporation's images requires both an intimate understanding 
of how these images are formed and how to measure them.”  

(Dowling, 1986)  

 
 

 
Framtagen efter Dowling (1986) 
 
Bilden av företaget beror på och bygger på många olika faktorer och för att kontrollera sin 
företagsbild tog Dowling (1986) fram en fem stegs modell (se ovan). Modellen visar dock 
endast på det som företagen själva kan påverka, men företagsbilden består även av beteenden 
från omvärlden som företagen har svårare att kontrollera menar Leaniz och Rodríguez (2016). 
Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) menar precis som Dowling (1986) att de som äger 
informationen är endast företaget självt och att det då är de som har i uppgift att signalera ut 
detta till alla intressenter. Leaniz och Rodríguez (2016) menar istället att emotionella samband 
och viljor från intressenterna påverkar företagets rykte och bild positivt eller negativt beroende 
på företagets agerande. Det fastighetsbolag kan kontrollera för att undvika detta enligt Dowling 
(1986) är att skapa en stark företagsbild och agera löpande utefter den för att undvika en 
okontrollerad negativitet vid en investering.  
 
Eftersom inte företagsbilden går att påverka helt själv och beror mycket på rykte är det 
någonting som tar lång tid att både bygga upp och ändra menar även Kircova och Esen (2018). 
Grönroos (2015) menar att ryktet snabbt genererar bra lönsamhet och är bra att investera i. Dock 
behöver fastighetsbolagen göra investeringar för att förbättra sin företagsbild om de vill åt 
attraktivare investeringar i framtiden menar Leaniz och Rodríguez (2016).  
 
2.4 Egen modell 
Vår egen modell är en sammanställning av vår referensram och en utveckling av modellen som 
Frank et. al. (2013) tagit fram. Modellen har som syfte att understryka sambandet mellan 
referensramens rubriker och visa på hur en investeringsbedömning bör gå till. Denna modell 
kommer även att agera som underlag för vår analys. 

1.
•Hur den ser ut 

idag?

2.
•Skapa den 

önskvärda bilden

3.
•Implementera 

bilden internt 

4.
•Implementera 

bilden externt 

5.
•Bibehålla bilden 
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Det finns i dagsläget en indikation om att den faktor som varierar mellan företagen och deras 
respektive beslut är värderingen av icke-finansiella värden (Borglund et.al, 2012). Detta då den 
finansiella kalkylen i teorin inte ska variera mer än försumbart mellan företagen förutsatt att 
grundförutsättningarna som utgångspris och löpande intäkt är de samma menar Borglund et.al 
(2012). Anledningen till att flera företag räknar med liknande värden är implementeringen av 
investeringskalkylering enligt Brealey et. al. (2011). Detta kan tolkas som ett svar till ägarnas 
riskpreferens då den framtida finansiella intäkten av en icke-finansiell investering är väldigt 
svår att värdera menar Brealey et. al. (2011). 
 
Vår modell visar på vilka underlag som bör ligga till grund för en investering. Företaget bör 
alltid utgå från sig själva i deras egna mål så som Fjertorp (2010), Farragher et. al. (2008) samt 
Frank et. al. (2013) alla är inne på som första steg. Vi anser i vår modell att något som skiljer 
företagen i grunden är deras förhållningssätt till Corporate Social Responsibility. Vad som 
sedan bestämmer vilka underlag som organisationen framställer och lägger till grund för beslut 
kan enligt oss beror till viss del på vilken områdesbild där investeringen ska göras innehar. 
Därför har vår modell använt CSR och områdesbild som ingångsvärden till investerings-
bedömningen. Företaget bör precis som modellerna från Fjertorp (2010), Farragher et. al. 
(2008) och Frank et. al. (2013) menar baseras på investeringskalkyler. Vi menar, precis som 
Frank et. al. (2013) är inne på, att investeringarna även bör baseras på icke-finansiella värden. 
Frank et. al. (2013) menar då att det räcker att kolla på kundnöjdhet, vilket vi anser vara en del 
men att det även behövs andra faktorer för fastighetsbolag så som trygghet i områdena och 
företagsbild. Dessa icke-finansiella värden anser vi bör vägas samman med de finansiella 
värdetalen de tagit fram för att agera som underlag till beslutet att genomföra investeringen 
eller inte. Detta agerar som en generell tolkning av ett företags investeringsmall och gör den 
lättare anpassningsbar till praktiken då den inte innehåller många steg samt är dynamisk för 
olika situationer. Det menar vi precis som Frank et al. (2013) är ett problem med flera av de 
andra modellerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Modell 1, teoretisk modell)  

CSR 

Områdesbild 

Finansiella 
faktorer 

Icke-
finansiella 
faktorer 

BESLUT 
JA/NEJ 
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3 Metod 
 
I detta kapitel redogörs och motiveras studiens metodval, litteraturgenomgång samt 
genomförande. Här redovisas även en operationalisering för att visa relevansen av 
intervjufrågorna.  
 
3.1 Övergripande forskningsansats 
Detta är en kandidatuppsats med ett beskrivande samt ett analyserande syfte. Det som primärt 
avses att beskrivas och analyseras är hur privata fastighetsbolags investeringsbedömning skiljer 
sig åt mellan företag som väljer att investera i socialt utsatta områden och de som inte gör det. 
Vi har även för avsikt att konstruera en sammansvetsning av sambandet mellan icke-finansiella 
värden och finansiella värden vid en investeringsbedömning. För att göra detta utgår vi från 
teorierna i vår referensram. Detta för att underbygga studiens egen tes att det primära syftet på 
teoretiska planet kan bidra med en gynnande effekt för företaget. Vi har sedan använt teorierna 
i konstruktionen av studiens intervjuguide som ligger till grund för vår empiriska studie. 
 
Dennas studie bygger på en kvalitativ metod samt en abduktiv forskningsansats. Studiens 
primära syfte uppfylls genom att samla data från företag via kvalitativa intervjuer för att 
generalisera en logik. Det sekundära syftet uppfylls genom att sammanställa befintlig teori till 
en hypotes, vilket illustreras i 2.4. Vårat primära syfte överensstämmer med en induktiv 
slutledning och underbyggs av ett sekundärt syfte av en Deduktiv slutledning. Då studiens olika 
syften påvisar både deduktiva och induktiva implikationer så rubriceras hela studien som 
abduktiv enligt David och Sutton (2016). 
 
 
3.2 Litteraturgenomgång 
Intresset för arbetet började i Polismyndighetens lista över socialt utsatta områden 
(Polismyndigheten, 2017). Den målade tillsammans med statistik från Brottsförebygganderådet 
(Command, 2017) upp en bild av hur den befintliga situationen ser ut. För att sedan skapa oss 
mer djupgående kunskaper inom området lästes artiklar kopplade till investering och icke-
finansiell investeringsbedömning samt utsatta områden. Uppsatsen baserades slutligen kring 
Corporate Social Responsibility med fokus på den sociala dimensionen med Borglund et. al. 
(2012) i fokus. Vi valde att fokusera vidare på icke-finansiella värdetal som kundnöjdhet, 
trygghet samt företagsbild. Vi anser att dessa representerar det icke-finansiella mervärdet som 
är viktigt för företagen som aktivt väljer att arbeta i socialt utsatta områden.  
 
För att nå relevanta vetenskapliga artiklar har vi valt att använda oss av databaserna OneSearch 
och Google Scholar. De huvudsakliga nyckelord och fraser vi har använt är bland annat: 
Corporate social responsibility, Non-financial value, socialt utsatta områden, CSR and profit 
samt social hållbarhet. Vi har även hämtat inspiration och källor från andra uppsatser samt 
vidarereferenser från de inledande vetenskapliga artiklar som vi använt oss av. För att hitta 
ytterligare litteratur har vi använt oss av Högskolebiblioteket i Halmstad samt biblioteket vid 
Campus i Helsingborg. Internetkällor användes för att få en inblick i problemet i praktiken samt 
för att erhålla statistik. 
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3.3 Operationalisering 
Vår referensram gav oss en förståelse för vilken forskning som redan finns inom området. Vi 
valde att efter det göra en operationalisering (se Tabell 1) för att få fram bra intervjufrågor. Vår 
operationalisering valde vi att göra via ett operationaliseringsschema inspirerat av Söderbom 
och Ulvenblad (2016). Vi valde att konstruera det på nedanstående sätt för att få en tydlig 
överblick över frågorna och att hela referensramen. Dessa intervjufrågor mynnade sedan ut i en 
intervjuguide (se Bilaga 1). När vi tog fram frågorna ville vi inte ha för specifika frågor utan 
bygga det på att få igång en diskussion kring ämnet. Detta för att lättare få upp en förståelse i 
hur företagens logik kring området råder. 
 
Frågornas syfte Teoretisk 

anknytning 
Urval av 
referenser 

Intervjufrågor 

Företaget och 
intervjupersone
ns huvuddrag 

  - Kan du berätta lite om 
er? 

- Vad är din roll i 
företaget? 

- Hur länge har du 
arbetat i branschen? 
 

Övergripande 
tankar om CSR 
och social 
hållbarhet samt 
korrelationen 
mellan 
lönsamhet och 
CSR. 

Corporate Social 
Responsibility 

- CSR och 
lönsamhet 

- Social 
hållbarhet 
i 
fastighetsb
ranschen. 

Carroll (1991) 
Borglund et. al. 
(2012) 
Grafström et. al. 
(2008) 

- Har ni ett aktivt arbete 
med CSR (hållbarhet)? 

- Inom CSR delas 
hållbarhet in i 
Ekonomisk, Social och 
Ekologisk, är någon av 
dessa extra viktiga för 
er? 

- Hur ser ni på den 
Sociala hållbarheten, 
vad anser ni er roll 
vara? 

- Ser ni något finansiellt 
värde att arbete mot 
icke-finansiella mål? 
 

Få en bild över 
var företaget 
agerar och 
områdesbildens 
betydelse 

Områdesbild Polismyndigheten 
(2017) 
Ekstam (2016) 

- Har ni delar av ert 
bestånd inom ett socialt 
utsatt område eller 
riskområde? 

- Baserar ni era 
investeringsbeslut olika 
beroende på 
områdesbilden? 
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Djupdykning i 
företagets 
investerings-
bedömning och 
dess grunder. 

Finansiella & 
Icke-finansiella 
faktorer för 
investering 

- Trygghet 
- Kundnöjd

het 
- Företagsbi

ld 

Brealey et. al. 
(2011) 
Greve (2017) 
Maslow (1943) 
Armstrong et al. 
(2013) 
Matzler & 
Hinterhuber 
(1998) 
Dowling (1986) 
Spence (1973) 

- Vilka är de vanligaste 
faktorerna som ni 
baserar era 
investeringsbeslut på? 

- Arbetar ni med både 
finansiella & icke-
finansiella faktorer? 

- Gör ni vissa 
investeringar mot 
särskilda mål? 

- Är trygghet, 
kundnöjdhet & 
företagsbild något som 
ni aktivt arbetar med? 

(Tabell 1, operationalisering) 
 
3.4 Urval av respondenter 
I valet av företag har vi gjort ett bekvämlighetsurval för att underlätta vår insamling av 
primärdata. Vi började då med att se i Polismyndighetens studie (2017) i vilka städer som 
socialt utsatta områden finns, och gjorde sedan stads val efter detta. Då vi bor i två olika städer 
så valde vi att satsa på både Halmstad och Helsingborg då detta är städer med socialt utsatta 
områden och där vi lätt kunde ta oss till intervjuer. Efter detta valde vi även att göra ett målstyrt 
urval genom att se på internet och gå runt i områdena för att se vilka fastighetsbolag som har 
gjort investeringar i områdena. Som nästa steg valdes att ta fram vilka andra fastighetsbolag 
som är aktiva i städerna för att få fram en bra bas av kontaktbara bolag. För att få jämförbara 
fastighetsbolag valde vi att titta på storleken bolagen innehar i städerna. Det var för oss viktigt 
att intervjuade företag hade en jämförbar andel av beståndet i städerna för att vara relevanta att 
jämföra. För att få reda på detta valde vi att utgå från deras årsredovisningar och se deras 
fastighetsbestånd ner på stadsnivå. Vi valde sedan att ta den första kontakten via telefon samt 
mail till deras växel för att bli guidade till insatta personer.  
 
Till vår studie har vi haft svårt att finna relevanta intervjupersoner. Detta beror dels på att flera 
inte var anträffbara samt att vissa var upptagna och inte hade möjlighet att ställa upp. Vi fick 
så småningom tag på sex respondenter som var villiga att ställa upp och relevanta för vår studie. 
Två av respondenterna fick dock förhinder när vi sedan skulle boka in intervjuerna. Efter 
genomförandet av de fyra inbokade intervjuerna gjorde vi valet att det material vi fick in var 
tillräckligt för att kunna göra en jämförbar studie. Detta valet baserades dels på intervju-
personernas kunskaper inom ämnet och deras befattning i företaget samt dels på intervjuernas 
gemensamma snittid som uppgick till 60 minuter.  
 
Vi är medvetna om att intervjupersonerna har olika befattningar på företagen. Förklaringen till 
detta är att företagen är olika stora totalt sett och därmed har olika strukturer. Vi har alltid sett 
till att personerna som vi pratat med har inflytande i företaget och dess verksamhet. Alla som 
vi pratat med hade även goda kunskaper inom socialt ansvarstagande och icke-finansiella 
värden. Företagens totalt sett olika storlek anser vi inte har någon direkt inverkan på 
jämförbarheten då de är lika stora i de städer som vi valt att fokusera på. 
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3.5 Datainsamling  
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och med detta tillämpar vi även en kvalitativ 
insamlingsmetod av primärdata. Inriktningen inom ämnet vi har valt att undersöka saknade 
resultat från tidigare forskning som kunnat agera som grund för vår utformning. Vi saknade 
därför en övertygelse om hur verkligheten såg ut vilket gjorde att vi valde en kvalitativ metod. 
Den kvalitativa metoden tillåter respondenten att djupgående dela med sig av sina kunskaper. 
En sedvanlig kvalitativ metod görs genom intervjuer enigt David och Sutton (2016) och vi valde 
att samla in det via personliga intervjuer. Detta då det undviker missförstånd och lättare får 
respondenterna att känna förtroende för oss (David & Sutton, 2016). Vi valde även att 
genomföra intervjuerna på platser som respondenterna valde ut för att minska påverkan av yttre 
påfrestningar (David & Sutton, 2016). Intervjuerna genomfördes även på olika dagar för att 
undvika tidspress vilket fick respondenterna att kunna dela med sig bättre av sina kunskaper 
och erfarenheter.  För att göra det enklare att citera respondenterna och inte skapa missförstånd 
valde vi att spela in samtliga intervjuer och lyssna igenom dem i efterhand.   
 

3.6 Dataanalys 
Analysen av studiens insamlade empiri grundar sig på vår teorimodell (se modell 1) för att få 
analysen att hänga ihop med vår referensram. Även intervjufrågorna är uppdelade i block som 
följer vår egen teorimodell för att få en bättre struktur. Efter insamlingen av empirin 
analyserades datan med hjälp av en kodning efter fraser enligt David och Sutton (2016). Datan 
analyserades då efter fraser som framkommit under intervjuerna. Genom att kodningen följde 
vår teorimodell (se modell 1) så analyserades frågorna likvärdigt och i systematisk ordning. 
 
3.7 Reliabilitet, validitet & Generaliserbarhet 
3.7.1 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet handlar enligt David och Sutton (2016) om möjligheten att upprepa studien 
med ett likvärdigt resultat. I en kvalitativ studie bygger reliabiliteten på tydligheten och djupet 
av den löpande beskrivningen hur data har insamlats och bearbetas. Studiens referensram, 
analysmodell, och diskussion bygger på strukturen av studiens egen modell (se modell 1).  Detta 
har säkerställt att logiken för studiens struktur framgår tydligt för läsaren. Vi har även haft 
möjligheten att presentera respondenterna och deras interna förutsättningar som gjort dem 
relevanta för studien. Således förbättras möjligheten att välja framtida respondenter som är 
likvärdiga med studiens. Den generella felkällan till vår reliabilitet är inte uppsatsens struktur 
utan hos dess art. Vi har valt att undersöka den mest diffusa aspekten av CSR, den sociala, samt 
dess inverkan på investeringsbeslut. Vi undersöker med detta en logik kopplat till företagens 
strategi. Detta gör att framtida studier måste samla data från företag med likvärdiga strategier 
för att erhålla samma resultat. Eftersom strategi är en del som kan variera stort mellan företag 
är därför risken stor att framtida resultat också varierar.  
 
3.7.2 Validitet  
Validitet är måttet som redogör till vilken omslutning studien har mätt de som hade avsikt att 
mätas. Det talas om två olika typer av validitet, studiens inre validitet eller begreppsvaliditet 
och yttre validitet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Begreppsvaliditet talar för hur bra den fråga 
som används representerar det begreppet som studien avser att mäta. Studiens intervjuguide 
bygger på en operationalisering av referensramen (se figur 1). Syftet med denna är att påvisa 
sambandet mellan teorin och frågorna, vilket stärker begreppsvaliditeten. Operationalisering 
skedde dock inte ordagrant då studien strävade efter en öppen intervjuguide, vilket inskränker 
på validiteten (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Studien såg även till att selektera relevanta 
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respondenter vars yrkesroll har en direkt anknytning till investeringsprocessen i ett företag. En 
kvalitetssäkring av respondentens kunskap styrker trovärdigheten av svaren och därmed 
validiteten. 
 
Studiens yttre validitet underbygger generaliserbarheten och handlar, i kvalitativa intervjuer, 
om hur frågorna är ställda. Desto mer odefinierad frågan är desto större risk för informations-
asymmetri mellan forskarna och respondenterna (David & Sutton, 2016). Delar av 
intervjuguiden konstruerades med just sådana begrepp, exempelvis:  

Hur ser ni på den Sociala hållbarheten, vad anser ni er roll vara? 
(Från studiens intervjuguide, bilaga 1)  

Denna struktur valdes då en central del i uppsatsen, den sociala dimensionen av CSR, är sämre 
definierad än de andra dimensionerna. Därmed bedömdes för specifika frågor om ämnet riskera 
att bli obesvarade. Detta motarbetades också med att under intervjun ställa anpassade 
följdfrågor utefter respondenternas svar för att säkerställa att samma begrepp mäts. 
 
3.7.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) måttet till vilken utsträckning 
studiens resultat är applicerbart på andra situationer. Studien har använt sig av en 
urvalvalsgrupp där företagen selekterades efter deras storlek, bestånd i eller utanför socialt 
utsatta områden, samt med en relevant del av sin verksamhet inom städerna Helsingborg och 
Halmstad. Utformandet av urvalsgruppen har konstruerats efter forskningsfrågan för att 
kvalitetssäkra företagen och empirin. Måttet generaliserbarhet förbättras av empirins storlek i 
förhållande till urvalsgruppens storlek. Jacobsen (2002) menar att en studie som bygger på 
empiri som erhållits från ett småskaligt urval enbart ger en teoretisk generaliserbarhet, vilket är 
ett antagande om att studiens resultat kan appliceras på andra situationer. För att bekräfta den 
faktiska generaliserbarheten behöver studien upprepas samt bekräftas av fler studier, detta 
kallas analytisk generalisering. Vår studies empiri består av fyra intervjuer av fyra olika 
fastighetsbolag vilket gör att den svarar för en minimal del av branschen, således hade studiens 
generaliserbarhet varit bättre om respondentgruppen varit större. David och Sutton (2016) 
menar att generaliserbarheten i kvalitativa studier ofta undermineras för att möjliggöra 
mätningen av den djupgående logiken.  
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4 Empiri 
Här presenteras vår insamlade empiri som har uppkommit via personliga intervjuer samt data 
hämtad från årsredovisningar för 2017. Varje företag börja med en presentation av företaget 
samt intervjuperson för att sedan följa intervjuns empiri. 
 

4.1 Fastighets AB Balder 
4.1.1 Introduktion 
Fastighets AB Balder (Balder) äger och förvaltar fastigheter med affärsidén ”Balder ska med 
lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter belägna i stor-
städernas centrala delar och bostadsfastigheter på orter som växer och utvecklas positivt.” 
(Fastighets AB Balder, 2017). Koncernen äger mark och fastigheter som uppgår till 98 467Mkr 
och omsätter 5 915 Mkr. Fastigheterna är fördelade över hela Sverige samt även i Finland och 
Danmark. De har idag 15 fastigheter inom Helsingborg som totalt innehar 28 553lgh (Fastighets 
AB Balder, 2017). På Balder intervjuades den 8 april 2019 Daniel Lindbeck som är 
områdesansvarig för Helsingborg och Åstorp. Westin har arbetat för Balder under ett års tid 
och har innan dess varit aktiv i branschen sedan 2006. Som områdesansvarig är han ansvarig 
för fastighetsbeståndet i Helsingborg och har goda kunskaper om bostadsområdena och Balders 
hållbarhetsarbete och investeringsbedömning.  
 
4.1.2 Intervju 
Balder arbetar inom de flesta socialt utsatta områdena i Sverige därav även på Söder i 
Helsingborg. De arbetar med alla dimensionerna av CSR och fokuserar de olika beroende på 
områdets behov. Lindbeck anser att arbetet med den ekonomiska och ekologiska dimensionen 
är mer definierad och därmed lättare att arbete med. Den sociala dimensionen är dock svårare 
att definiera menar Lindbeck, men säger att de anser att de tar ett stort socialt ansvar, framförallt 
i samarbete med kommunen. Kommunen hyr en hel del lägenheter hos Balder och dessa delarna 
av beståndet anser Lindbeck vara ”synnerligen tungrodda”. De får ingenting extra ekonomiskt 
trotts att det medför ett markant internt merarbete. De ser att detta ansvaret tyvärr motarbetar 
inte bara den ekonomiska dimensionen utan även den ekologiska. Lindbeck ger som exempel 
att källsortering är svårt i de trappuppgångar där socialtjänsten hyr då de personer som bor där 
inte är vana vid systemet och slänger allting i samma kärl. Det sker enligt Lindbeck även fler 
stopp i avloppen och mer skadegörelse i lägenheterna vilket ger en ökad kostnad, men Balder 
är tydliga med att detta är ett viktigt arbete som måste göras.  

”De människor som hyr av socialtjänsten behöver hjälp och då är det inte 
mer än rätt att vi ger de så bra hjälp som möjligt. Det finns naturligtvis alla 
möjliga varianter till att man hamnar hos socialtjänsten och jag tror att de 

flesta med lite hjälp och stöttning kan komma väldigt långt.”  

D. Lindbeck (Personlig kommunikation, 23 april 2019) 

 
Balder arbetar mycket med trygghet i de områden där det behövs. Det första de försöker göra 
att genomföra flera olika ”Bo-möten” där de träffar de boende i husen för att skapa sig ett värde 
i vilka de är och för att hyresgästen ska få ett ansikte på de som de hyr hos. ”Bo-mötena” kan 
vara allt från korvgrillning till dörrknackning, och gör att de boende känner sig mer trygga i att 
veta vem de ska vända sig till om något skulle hända. Balder har även märkt att de boende i 
områdena som är socialt utsatta tenderar att inte anmäla lika många fel. Enligt Lindbeck betyder 
inte detta att det händer färre fel i husen utan bara att de inte vet att detta ska anmälas vilket 
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skapar en mer kostnad för Balder och de hoppas att ”Bo-möten” ska minska denna tendensen. 
Just nu genomför Balder även ett säkerhets paket för varje fastighet där de gör om belysningen, 
sätter in säkerhetsdörrar i alla gemensamma utrymmen samt säkrare förråd till de boende. Detta 
har de tagit efter från Helsingborgshems arbete där de har märkt att sedan en säkerhetsmärkning 
av deras byggnader gjordes har inga inbrott inträffat. För att delvis få teckning för detta arbete 
har Balder fått ett medgivande från alla hyresgäster som gått med på en hyreshöjning på 150kr.  
 
Balder arbetar även med kundnöjdhet där de gör en kundnöjdhetsundersökning för att se vad 
de boende tycker. Detta kan vara otrygghet, källsortering som inte fungerar, dålig information 
från Balders sida etcetera. Denna ligger till grund för investeringsåtgärder, både stora och små. 
Åtgärderna som görs är inte hyreshöjande men görs för att få en nöjdkund samt öka företagets 
attraktivitet. Detta bidrar till ett arbete för att öka företagsbilden. De arbetar även med 
företagsbilden då de vill säkerställa en bra kvalitet i lägenheterna och skapade då produkten 
”HEM”. Detta är lägenheter som efter utflyttning har totalrenoverats och ger en standard av bra 
kvalitet i lägenheterna. De väljer även att göra fasadprojekt där det behövs för att få upp 
områdesbilden och marknadsföra detta under sin egen företagsbild. Det senaste året har de 
arbetat med att allting ska gå under varumärket Balder och Lindbeck anser även att koncernens 
företagsbild gynnas av att arbeta i socialt utsatta områden. Med investeringarna på kundnöjdhet 
och HEM-projektet så skapar de ett högre värde på fastigheterna och ser en ren ekonomisk vinst 
att arbeta med icke-finansiella värden. 
(Personlig kommunikation, 8 april 2019) 
 
4.2 Derome Förvaltning Holding AB 
4.2.1 Introduktion 
Derome Förvaltning Holding AB (Derome) som är en del av Deromegruppen äger idag mark 
och fastigheter till ett värde av 1 375 Mkr. Detta är fördelar på totalt 1 512 lägenheter och 
17 395kvm lokaler och uppger en nettoomsättning för koncernen 2017 som uppgick till ca. 150 
miljoner (Derome Förvaltning Holding AB, 2017). Derome gruppen använder sig av affärsidén 
”Deromegruppen förädlar och levererar trä- och byggmaterial på ett för kunden rationellt sätt: 
- från skog till färdigt hus.”. På Derome förvaltning intervjuades den 12 april 2019 
fastighetschefen Patrik Westin. Westin har varit fastighetschef hos Derome förvaltning i 3 år 
och har tidigare erfarenheter inom branschen. Som fastighetschef är Westin ansvarig för alla 
fastigheter, nyförvärv och andra investeringar som Derome förvaltning innehar.  
 
4.2.2 Intervju 
Derome förvaltning strävar efter att vara ett ansvarsfullt företag från skog till färdigt hus. 
Således har dem ett CSR-arbete som genomsyrar hela koncernen. Arbetet är i dagsläget väldigt 
koncentrerat till den ekonomiska samt ekologiska dimensionen då arbetet inom dessa 
dimensioner är mer utstuderade. De anser att den ekonomiska dimensionen ligger till grund för 
allting i verksamheten. De arbetar utefter principen att enbart acceptera en investering om den 
täcker deras avkastningskrav som ligger mellan 4–5% beroende på typ av investering. 
Förutsättningarna för deras ekologiska eller miljömässiga arbete grundar sig till stor del i deras 
breda koncern som tillåter kontroll i hela produktionskedjan. Som deras slogan lyder ”från skog 
till färdigt hus”, så sker större delarna av produktionsledet av fastigheterna inom koncernens 
olika delar säger Westin. Derome bygger nästan uteslutande med trä, vilket är ett miljövänligt 
materialalternativ samt majoriteten av transporterna sker av en fossilfri fordonsflotta. 
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”Har vi inte den ekonomiska hållbarheten så kan vi aldrig jobba med 
varken ekologisk- eller socialhållbarhet. Tjänar vi inga pengar så kommer 

det vara tomt i denna korridoren imorgon”  

P. Westin (Personlig kommunikation, 12 april 2019) 

 
 
Derome är medveten om att den sociala dimensionen av CSR existerar men de anser att den är 
något diffus vad gäller definitionen samt så hamnar den sociala dimensionen ofta i konflikt med 
den ekonomiska. Westin menar att det är svårt att uppskatta risk och avkastning inom den 
sociala dimensionen, men desto lättare med de andra dimensionerna av CSR vilket har gjort att 
de lägger större vikt vid dessa. Historiskt sett så har Derome sett över möjligheterna att investera 
i befintliga fastigheter som befinner sig i socialt utsatta områden. Eftersom bruksvärdesnivån 
har varit påtagligt lägre än andra områden vid tillfället så har det stått i strid med deras 
avkastningskrav och därmed den ekonomiska hållbarheten som företaget i första hand strävar 
efter. I modern tid så har Derome till stor del lagt investering av befintliga fastigheter på hyllan 
och satsar mer på deras nyproduktion. Även vad gäller nyproduktion uppstår en konflikt mellan 
den ekonomiska och den sociala hållbarheten när det kommer till socialt utsatta områden menar 
Westin. Detta då mark med anknytning till områdena antingen är för dyra i förhållande till 
hyresnivån i området eller att storleken på fastigheterna som detaljplanen påtvingar är för stora 
för deras nuvarande produktionskapacitet. Derome ser dock vikten av att bygga i utkanten av 
socialt utsatta områden, speciellt miljonprogrammets höghus-områden. De har anammat 
blandstadsteorin som talar om ett idealt förhållande mellan upplåtelseformerna. Westin anser 
att uppförandet av privata hyresrätter med något högre hyra, i blandning med befintliga 
hyresrätter med lägre hyra, kan förbättra bostadsrotationen samt områdesbilden och därmed 
motverka de sociala problemen som finns i områdena. Andra delar av koncernen har även 
producerat bostadsrätter i socialt utsatta områden med samma motivering.     
 

”Vi investerar inte i redan befintliga A-områden utan vi går ofta in i 
områden där bussen vänder.”  

P. Westin (Personlig kommunikation, 12 april 2019) 

 
Derome anser sig själva vara en förhållandevis stor privat aktör men om du jämför med 
kommunalt bostadsbolag är de små. Vi kan inte företagsekonomiskt se något direkt mervärde i 
att arbeta med de sociala frågorna men vill däremot vara en aktör som är med och påverkar 
säger Westin. Staden håller i grunden på att förändras och det gäller att vara med i utvecklingen 
och vara en spelare med kommunen för att skapa ett större värde. Detta värde anser Westin 
ligger i att skapa städer med mycket mötesplatser då de tror att det är vad som kommer förena 
människor och vara det viktiga i de ”nya” städerna.  
 
Derome vill vara med och hjälpa till i de socialt svåra fallen men av praktiska själ vill de enbart 
ha socialtjänsten som hyresgäst för dessa lägenheterna. Socialtjänsten blir då ytterst ansvariga 
för lägenheterna om skadegörelse eller liknande sker vilket ger en högre säkerhet. Eftersom 
Derome inte har någon värd som aktivt är på plats i områdena, utan väljer att köpa in den 
tjänsten, behöver de denna säkerheten under det första året anser Westin. Vår organisation är 
inte lika stor som ett allmännyttigt och har då inte en specifik bostadssocial avdelning utan 
arbetar med detta parallellt med allt annat och har då inte samma möjligheter att utveckla 
områdena anser Westin.  
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I vårt befintliga bestånd vill vi trotts detta ses som närvarande med aktiviteter där vi får ihop en 
områdeskänsla och att de boende känner sina grannar. Detta genom aktiviteter så som 
korvgrillning etcetera. De arbetar i deras områdena aktivt med den produkten som de vill 
leverera vilket enligt Westin är ”Fina hyresrätter i ett område som är rent, snyggt och tryggt”. 
Detta görs aktivt via kundnöjdhetsundersökningar för att se hur det befintliga beståndet ligger 
i kundnöjdhet och trygghet. Företagsbilden är inget aktivt arbete inom förvaltningsenheten när 
nya bostäder produceras eller en förändring i det befintliga beståndet genomförs. De väljer då 
inte bostadsområde beroende på deras företagsbild utan på den bästa affären som ekonomiskt 
blir mest lönsam. Däremot arbetar de som sagt aktivt med produkten de vill leverera och med 
detta påverkas även företagsbilden. De ser att arbetet med de icke-finansiella faktorerna lönar 
sig ekonomiskt då det är viktiga värden för att leverera den produkt som de vill.  
(Personlig kommunikation, 12 april 2019) 
 
4.3 Garnito AB 
4.3.1 Introduktion 
Garnito AB (Garnito) är ett familjeägt företag som startades 1994 och har till största delen sin 
verksamhet i Helsingborg. Det har i dagsläget cirka 830 lägenheter utspridda på 21 fastigheter 
inom Helsingborg som uppgår till ett värde av 718 Mkr och omsätter 74 Mkr (Garnito AB, 
2017). På Garnito intervjuades VD Patrik Tano som varit extern VD för bolaget under 2 år och 
aktiv i branschen sedan 2004. Som VD är Tano ansvarig för hela bolaget och alla dess delar 
vilket gör att han har full koll på bolagets hållbarhetsarbete och investeringsbedömning. 
 
4.3.2 Intervju 
Garnito arbetar aktivt med CSR i sin verksamhet och strävar efter att vara långsiktigt hållbara 
genom en kontrollerad expansion. De anser sig ha ett CSR-arbete som i nuläget är starkast 
koncentrerad till den ekonomiska och ekologiska hållbarheten, då de arbetet är tydligare 
definierat. Deras arbete med den sociala dimensionen utgörs till största del av 
trygghetmätningar och kundnöjdhetsundersökningar i det befintliga beståndet. Det ser även ett 
stort mervärde i småskaliga renoveringar av tillexempel spruckna källartrappor. De anser att 
”ordning och reda” är en del av deras kvalitativa produkt och varumärke. Således blir 
småskaliga renoveringskostnader som inte svarar för någon direkt intäkt ekonomiskt 
försvarbara, då de bibehåller det kvalitativa varumärket. 
 

”Vi kan tjäna mer pengar än vad vi gör genom att vrida på varje krona. 
Men det är inte hållbart i längden då vi förlorar förtroende hos kunden”  

P. Tano (Personlig kommunikation, 23 april 2019) 

 
Lägenheterna renoveras ofta i samband med förvärvet för att uppnå en ”Garnito-standard”, samt 
är belägna i så kallade A-områden inom Helsingborg.  Det återspeglas i en strävan om att vinna 
konkurrenskraft genom att leverera en kvalitativ produkt. Ett av företagets budord är 
”kontrollerad expansion”, Tano menar att:  
 

”Vi vill inte bara investera för att vi kan, vi vill att fastigheten ska stämma 
överens med vår portfölj.”  

P. Tano (Personlig kommunikation, 23 april 2019)  
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Områdesbilden är alltså en aktiv del av Garnitos investeringsbedömning för att kvalitetssäkra 
sin produkt.  Företagets agerande angående sin starka preferens av områdesbild grundar sig inte 
enbart i deras kvalitativa strategi. Garnito ser även till sin interna kompetens när det gör 
avvägningen. Att försöka penetrera en marknad som har en annan typ av behov än vad företaget 
är vana att hantera är ett resurskrävande riskmoment i sig själv menar Tano. Det är samma logik 
som ägarna anammat när ger ut sina ägardirektiv.    
  
Garnitos finansiella målsättning är att samtliga storskaliga investeringar ska uppnå ett 
avkastningskrav på 5% inom en femårsperiod.  Deras generella strategi för att uppnå detta är 
att direkt vid ett förvärv renovera fastigheten så att den når en Garnito-standard och därmed ett 
högre bruksvärde och hyra. Alltså så kombinerar de kostnaden för fastigheten med kostnaden 
för en totalrenovering för att uppnå en hyresintäkt som tillåter dem att nå sina avkastningskrav.  
 
Garnito har nyligen anammat användningen av kundnöjdhetsmätningar med trygghet som en 
del av dem. De ser till att få respons från hela beståndet men sorterar det efter fastigheter, där 
de tidigare fått respons från de avflyttande hyresgästerna. Den inputen som de får ligger till 
grund för deras löpnade förvaltning. Tano anser att det är ett effektivt sätt att tillfredsställa 
kundernas efterfrågan. Arbetet blir ekonomiskt motiverbart då kostnaden för avflyttning är stor. 
Genom att hålla kunderna nöjda med varumärket Garnito och den produkten som de levererar 
minskar avflyttningarna och därmed kostnaderna.  
(Personlig kommunikation, 23 april 2019) 
 

4.4 Willhem AB 
4.4.1 Introduktion 
Willhem AB (Willhem) är ett relativt nytt fastighetsbolag som startades 2011 och ägs av den 
första allmänna pensionsfonden. Bolaget använder sig av affärsidén ”Willhem äger, förvaltar 
och utvecklar trygga bostäder på tillväxtorter i Sverige med en service som förenklar livet för 
hyresgäster.” och förvaltar idag fastigheter till ett värde av 33 397Mkr (Willhem AB, 2017). 
Inom Halmstad uppgår fastighetsvärdet till 120 Mkr som innehas av Willhem Halmstad AB, 
ett helägt dotterbolag till Willhem AB (Willhem Halmstad AB, 2017). I Halmstad äger de delar 
av sitt bestånd i det socialt utsatta området Andersberg i Halmstad. Willhem representerades av 
Max Petersson Wigby som är fastighetschef. Med detta är han ytterst ansvarig för investeringar 
och områdesbeslut inom det befintliga beståndet och har insikt i koncernen. 
 
4.4.2 Intervju 
Redan från start var Willhem väldigt måna om hållbarhetsarbetet. De har således ett CSR-arbete 
som tar hänsyn till samtliga av dimensionerna, men de anser att den sociala och ekonomiska 
dimensionen ligger dem närmst om hjärtat. Vad gäller social hållbarhet så arbetar Willhem i 
Halmstad tillsammans med HFAB (Allmännyttan i Halmstad) och socialförvaltning med två 
projekt som heter ‘’Sommarkul’’ och ‘’13–15’’ i det socialt utsatta området Andersberg. 
Sommarkul utgår ifrån området Andersberg och skapar aktiviteter för barn i åldrarna 7–12 i 
området. 13–15 är sommarjobb som erbjuds till ett antal ungdomar i åldrarna 13–15 år där de 
arbetar halvdagar med enklare arbeten inom området. Willhem erbjuder själva också en tjänst 
som heter minibovärd, vilken är en anställning för ungdomar som är 16–18 år, där de får arbeta 
med fastighetsskötsel i området.  
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”Skadegörelse blir inte lika frestande för en människa som hjälpt till att 
bygga och förvalta de som riskerar att skadas.”  

M. Petersson Wigby (Personlig kommunikation, 16 april 2019) 

 
Sammanfattat så försöker Willhem både genom samarbeten och egenansvar erbjuda barn och 
ungdomar i åldersspannet 7-18år en sysselsättning för att motverka sociala problem inom 
området.  Wigby anser att en stor social problematik i området är ungdomars svårigheter att ta 
sig där ifrån och därav blir strandsatta och uttråkade. Förhoppningen är att ovannämnda arbete 
ska motverka detta och skapa en större gemenskap hos hyresgästerna samt få dem att värna om 
området.  Satsningen blir gynnsam enligt Wigby då kostnaderna för skadegörelsen minskar 
samt att det sociala ansvaret stärker företagsbilden. Den ekologiska dimensionen får också 
mycket resurser från Willhem. De har ett övergripande miljömål som säger att de inom 10 år 
från det att de har förvärvat en fastighet ska halvera dess energiförbrukning. Det uppnås genom 
att investera i stambyten av försörjningsystemen mm.  
 
Willhem arbetar med tumregeln att alla investeringar de gör ska vara ekonomiskt försvarbara. 
Det har de gjort flertalet investeringar i sina fastigheter inom Halmstad de senaste åren. 
Miljonprogrammet Andersberg i Halmstad köptes för cirka 4 år sedan när Willhem först 
etablerade sig i staden. Willhem har sedan två år tillbaka utfört omfattande stambyten i flertalet 
av fastigheterna. Den bakomliggande anledningen till att börja med storskaliga investeringar så 
pass tidigt är att de vill säkra sina framtida investeringar samt att de vill nå sina miljömål. 
Genom att göra detta så minskar risken att framtida investeringar som renoveringar kan komma 
till skada p.g.a. dåliga stammar. Willhem genomför ett arbete som de kallar ”Willhemlyftet” 
där de renoverar upp lägenheterna till en högre standard för att ge hyresgästerna en garanti på 
standarden. Dessa renoveringar vill de inte ska gå förlorade och stamrenoveringar ett sätt att 
säkra inkomsten för framtida bruksvärdeshöjande åtgärder, vilket gör de ekonomiskt 
försvarbart. Willhem arbetar både med trygghet hos sina hyresgäster samt nöjda kunder. De gör 
väldigt många olika mätningar men lägger stor vikt vid en nöjdkundundersökning. Denna mäter 
både trygghet och nöjdhet bland hyresgästerna. Investeringar görs sedan för att förbättra dessa 
undersökningarna. De arbetar kontinuerligt med sin företagsbild när de genomför dels 
”Willhemlyftet” samt att kunna marknadsföra sig som ett ansvarsfullt företag. 
(Personlig kommunikation, 16 april 2019) 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras empirin från studiens kvalitativa intervjuer samt dess koppling till 
teorin. Analysen genomför med hjälp av vår egen konstruerade teorimodell (modell 1). 
 

5.1 Corporate social responsibility (CSR) 
Empirin visar upphov till en viss enhetlighet mellan företagens respektive syn på CSR. Balder 
har ett omfattande CSR-arbete där de prioriterar samtliga dimensionerna likvärdigt men anser 
att den ekonomiska och ekologiska är mer definierade och därmed lättare att arbeta med. Även 
Derome har ett aktivt arbete med CSR men anser att den ekonomiska och ekologiska 
dimensionen får störst utrymme då det är mer definierade. Willhem använder ett aktivt CSR-
arbete där de prioriterar den ekonomiska och sociala hållbarheten störst. Slutligen så har även 
Garnito ett CSR-arbete som prioriterar den Ekonomiska och ekologiska dimensionen.  
 
Eftersom samtliga av företagen hade ett CSR-arbete så talar det om trendens spridning över 
branschen, dock så prioriterades dimensionerna olika. Derome och Garnito ansåg att den 
ekonomiska och ekologiska dimensionen var viktigast medan både Balder och Willhem såg 
förhållandevis mer på den sociala. Willhem prioriterar den sociala dimensionen över den 
ekologiska vilket skiljer sig mot Balders jämlika syn på dimensionerna. Det som kan utläsas av 
detta är att samtliga företag värnar om den ekonomiska hållbarheten, förmodligen för att 
understödja sin egen fortlevnad. Ett tydligt samband kan utläsas mellan områden där företagen 
är verksamma och vilka dimensioner som prioriteras. Balder och Willhem är de två företagen 
som ingick i studien vilka är verksamma i socialt utsatta områden och därav prioriterar den 
sociala dimensionen starkare. Grankvist (2012) hävdar att hållbarhetstrenden har blivit mer 
regel än undantag i flertalet branscher. Att CSR anses vara en självklarhet för att behålla sin 
konkurrenskraft framgick också tydligt ifrån samtliga intervjuerna då de alla innehar ett aktivt 
arbete. Detta är motsägande till EU-kommissionen (2019) samt Borglunds (2012) definition av 
CSR som ett frivilligt och mer moraliskt än affärsmässigt arbete. Således bör respondenterna 
logiskt sett se ett mervärde i CSR ur en ekonomisk synvinkel. Dock ser empirin det mer som 
ett givet arbete som snarare skulle få de företag i branschen som inte arbetar med CSR att förlora 
konkurrenskraft. Om alternativen är att arbeta med CSR och därmed bibehålla sin 
konkurrenskraft eller att inte arbeta med CSR och därmed förlora konkurrenskraft, är det inte 
ekonomiskt försvarbart på lång sikt att aktivt frånsäga sig arbetet. Hur ett företag ska strukturera 
sitt CSR-arbete skiljer sig i teorin. Carrol (1991) hävdar att CSR-arbetet ska fördelas jämnt 
mellan dimensionerna medan Grankvist (2012) menar istället att CSR-arbetet ska koncentreras 
utefter verksamhetens karaktär, där den kan ge mest nytta. Arbetets respondenter har delade 
meningar angående hur de konstruerar sin respektive satsning på CSR. Balder var det enda 
företaget som påstod sig ha ett jämnt fördelat CSR-arbete inom hela företaget vilket stämmer 
överens med Carrol’s (1991) ideella fördelning mellan dimensionerna. Resterande företag 
ansåg sig fokusera mer på två av de tre dimensionerna med olika motiveringar. Detta stämmer 
bättre överens med Grankvist (2012) syn på att ett optimalt CSR är riktat utefter hela 
organisationens karaktär. 
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Företagens beteende vad gäller att inkludera CSR i sin verksamhet och varumärke, för att 
behålla konkurrenskraft, stämmer överens med Waddock och Graves (1997) studie. Studien 
hävdar en positiv korrelation mellan CSR-prestation och finansiell prestation vilket är en logik 
som denna studiens respondenter verkar anammat. Studien är dock publicerad för drygt 22 år 
sedan när CSR-trenden inte var lika stark. Troligtvis så var företagen som deltog i Waddock 
och Graves (1997) studie pionjärer vad gäller CSR-arbete och vann därigenom marknads-
andelar. Företagen som deltog i vår studie har en annan konkurrenssituation där CSR har blivit 
en norm istället för ett mervärde. Således bör nutidens finansiella prestation ligga i att undvika 
en potentiell förlust genom att arbeta med CSR.   
 
Den sociala dimensionen konstaterade samtliga respondenter är svårare att definiera än de andra 
dimensionerna. Företagens tillvägagångssätt för att arbeta med den sociala dimensionen 
varierar dock. Derome menar att för att komma till rätta med sociala problem som finns inom 
socialt utsatta områden så behövs blandstadsteorin tillämpas och blanda upp ägandeformerna i 
områdena. Detta skulle aktivt motverka de sociala problemen samt områdets rykte. Både Balder 
och Willhem menar istället att det krävs en upprustning av områdena så att människorna i 
området känner sig mer trygga. De menar även att det behövs en högre omtankeskänsla för 
områdena. Detta menar de inte skapas för att en uppblandning i boendeformer sker utan genom 
ett större samarbete mellan företagen i områdena. Balder själva anser också att ett arbete med 
den sociala dimensionen går ut över arbetet med de andra dimensionerna. Detta gör att de 
behöver rikta det sociala CSR-arbetet till områden där det finns ett större behov. Avslutande så 
är Garnitos huvudsakliga arbete med den sociala dimensionen att förbättra tryggheten i deras 
befintliga bestånd. 
 
Precis som samtliga respondenter konstaterar även Grafström et al. (2008) att extern social 
hållbarhet är svår att definiera. En anledning till detta kan vara att arbetet utefter de andra 
dimensionerna är mer definierat då det enklare går att räkna på. Något som även flertalet av 
våra respondenter visar på. Exempelvis så representerar en investering av ett 
värmeåtervinnande ventilationssystem ett mervärde utefter den ekologiska dimensionen av 
CSR. Det representerar också konkreta summor vad gäller installationen av systemet samt de 
minskade energikostnaden, vilket tydligt går att basera en lönsamhetskalkyl på. Tillskillnad 
från det går subventionerna som Willhem erbjuder de boende i Andersberg inte lika enkelt att 
göra en lönsamhetskalkyl på. Summan för investeringen framgår tydligt, men huruvida den 
investeringen kommer att motverka de sociala problemen i området går inte att direkt garantera 
eller mäta.  
 
Grafström et al. (2008) menar att det håller på att skapas riktlinjer för hur detta arbete ska gå 
till på ett så effektivt sätt som möjligt. Vår empiri tyder på väldigt olika arbetssätt med extern 
social hållbarhet och visar på att dessa riktlinjerna inte finns idag men är eftersträvansvärt. 
Samtliga respondenters grundtanke är att försöka komma till rätta med de sociala problemen 
som finns i samhället och behöver då enas om hur detta ska lösas på bästa sätt. Inom det är inte 
forskningen lika långt fram medan den samtidigt är tydlig enligt Borglund et al. (2012) med att 
arbetet med CSR är frivilligt och upp till varje företag att arbeta med utefter egen förmåga.  
 
I Balders tankesätt finns det tendenser till Elkington och Hartigans (2008) beskrivning av en 
social entreprenör, vilket är ett tillvägagångsätt för att lösa sociala problem i samhället. Vi kan 
exempelvis se denna tendens när de hyr ut lägenheter till socialtjänsten vilket skapar ett 
merarbete som de inte får teckning för i första skedet. Att inte få teckning för ett merarbete 
samtidigt som de skulle kunna hyra ut lägenheterna till andra hyresgäster för samma hyra utan 
ett merarbete talar för att det skulle finnas ett mer kapitaleffektivt alternativ som aktivt väljs 
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bort. Det tyder på att arbetet i områdena inte alltid strävar efter en direkt vinstmaximering och 
med detta tenderar att agera som ett socialt företag enligt Elkington och Hartigans (2008) 
definition. Dock menar Borglund et al. (2012) på att det inte är uteslutet för sociala företag att 
sträva efter en vinstmaximering på lång sikt. Huruvida det är Balders strategi att prioritera det 
sociala ansvaret över en vinstmaximering på kort sikt för att aktivt förbättra området och göra 
det mer kapitaleffektivt på lång sikt framgår inte från empirin. Det kan vara så att Balder och 
Willhem sett ett högre värde i att arbeta med extern social hållbarhet som de andra företagen 
inte sett. De kan liksom studien av Waddock och Graves (1997) gå med teorin om att ett 
noggrant och långsiktigt arbete med CSR leder till lönsamhet. Dock pratar Derome om att de 
börjat se på möjligheterna att investera i socialt utsatta områden, vilket kan tyda på att 
bostadsmarknaden i stort och socialt utsatta områden i smått skulle vara mer av en mogen 
marknad där vinstmaximering är möjligt.  
 

5.2 Områdesbild 
I studien selekterades företagen efter huruvida de hade ett bestånd i ett socialt utsatt område 
eller inte. Företagen Balder och Willhem har ett bestånd i socialt utsatta områden medan 
Derome och Garnito i nuläget inte har det. Balder anser att områdesbilden är relevant när de 
kommer till investeringar inom det befintliga beståndet för att veta vad som behövs göras. De 
lägger idag stora resurser på området Söder i Helsingborg för att förbättra områdesbilden i 
området. Derome låter sig inte direkt påverkas av områdesbilden när de ska besluta om en 
investering av en hel fastighet utan ser mer till huruvida investeringen är lönsam eller inte. 
Garnito lägger en stor vikt vid områdesbilden när de kommer till investering av både nya 
fastigheter och i befintliga fastigheter. Det värnar mycket högt om sitt kvalitativa varumärke 
och vill att fastigheterna som köps ska passa in i deras portfölj, vilket i nuläget består av 
fastigheter med ”A-läge”. Samtidigt strävar de efter att områdena där fastigheterna står ska 
behålla sitt goda namn. Willhem ser inte till områdesbilden när de beslutar om investeringar av 
fastigheter, men det ser mycket till områdesbilden när de beslutar om investeringar i fastigheter 
eller områden. I Halmstad koncentrerar de stora subventioner till området Andersberg då det 
största behovet finns där.     
 
Vi kan se att alla respondenter förutom Derome ser mycket på områdesbilden för att se vilka 
investeringar som behöver göras. För Garnito sker detta vid alla typer av investeringar medan 
för Balder och Willhem baserar stora delar av sina investeringar i det befintliga beståndet 
beroende på områdesbild men inte när det kommer till nyinköp av fastigheter. En stor anledning 
till att Garnito går noga efter områdesbild är troligen då de bygger mycket av sitt varumärke 
och portfölj som attraherar ett smalare segment av kunder. Balder och Willhem har istället 
fastigheter i alla typer av områden och har då troligen märkt att områdena behöver olika 
investeringar. Båda företagen är även villiga att samarbeta i stor utsträckning inom de socialt 
utsatta områdena med andra fastighetsbolag för att få ett effektivare arbete med den svårare 
områdesbilden. Detta var något som varken Derome eller Garnito gjorde i deras arbeten kring 
områdesbilderna. En relevant skillnad mellan Derome och de andra respondenterna är att de 
inte köper in redan befintliga fastigheter utan sedan en tid tillbaka satsar på att bygga nya. Detta 
gör att marken nära städerna och de socialt utsatta områdena inte är lönsam att investera i och 
även i vissa fall svår att få tag på. De investerar därför oftast i andra mer nybildade 
bostadsområden i utkanten av städerna, då marknaden för nybyggnad i anslutning till socialt 
utsatta områden är väldigt smal.  
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Enligt Polismyndigheten (2017) är områdesbilden dålig på grund utav en ökad kriminalitet, 
dåligt arkitektoniska områden samt trångboddhet. Söder i Helsingborg, som Balder har en större 
del av sitt bestånd inom, och Andersberg i Halmstad, som Willhem har en del av beståndet 
inom, kännetecknas enligt dem av dessa problemen. För att komma till rätta med problemen så 
var enligt både Balder och Willhem det viktiga med samarbeten. Balder prioriterade samarbeten 
fokuserade mot att få ner brottsligheten då den är svåråtkomlig utan dessa. Willhem fokuserade 
istället på att samarbeta kring ungdomarna i områdena för att få ner skadegörelse och få upp 
framtidstron i området. Den sämre betalningsförmågan som Ekström (2016) pratar om såg inte 
Balder som något problem utan menade att det är mer relevant är huruvida de boende stannar 
kvar i ett område eller inte. Den kan däremot vara en anledning till att andra aktörer, som inte 
redan har investerat, drar sig för att göra det i områdena. 
 
5.3 Finansiella & Icke-finansiella faktorer 
Kundnöjdhet är någonting som samtliga av företagen arbetar med och detta via en 
kundnöjdhetsundersökning genomförd av ett inhyrt företag. Garnito var det företag som skiljde 
sig något från övriga då de inte arbetat med metoden under en längre period utan tidigare enbart 
själva frågat de hyresgäster som flyttat ut hur nöjda de var med företaget. Med den nya metoden 
att låta ett externt företag göra undersökningarna gör att de får en överblick över de befintliga 
hyresgästerna. Alla respondenterna gjorde undersökningen av den anledningen samt att de 
enkelt kunde få resultaten specificerade ner på fastighetsnivå.  
 
Armstrong et al. (2013) menar att en nöjdkund är lojal och det gäller därför att se till att de 
befintliga hyresgästerna är nöjda. Detta talar för att företagen gör helt rätt som ser till 
kundnöjdhet undertiden som hyresgästerna bor hos dem. Samtliga respondenter bekräftar 
Matzler och Hinterhuber (1998) konstaterade att missnöjda kunder leder till fler omflyttningar 
och med detta högre kostnader. Detta talar emot den teori som Appel-Meulenbroek (2008) har 
som menar att det är bättre att satsa på bra priser. Appel-Meulenbroek (2008) kan ha rätt i sin 
teori på andra branscher men för fastighetsbranschen är det svårare att arbeta med teorin då 
hyrorna, som är priset i teorin, inte är något som är marknadsmässigt utan baseras på 
bruksvärdeshyra. Eventuellt skulle teorin vara mer tillämpbar om marknadsmässiga hyror i 
framtiden blir verklighet men med dagens hyressättning är alla respondenter överens om att det 
är billigare att försöka undvika omflyttningar. För att utnyttja de nöjda kunderna menar 
Armstrong et al. (2013) att det är viktigt att veta vad som gör de nöjda. Det visar att 
respondenterna gör rätt som mäter detta och även får feedback på vad som kan göras bättre. 
 
När det kommer till trygghet mäter och arbetar företagen lite olika. Balder mäter trygghet som 
en del i kundnöjdhetsundersökningen men även via ”Bo-möten”. Mötena är enligt Balder till 
för att skaffa en bild av sig själva till hyresgästerna samt skapa en dialog om trygghet och behov 
hos hyresgästerna. Derome, Garnito och Willhem mätte trygghet enbart som en del av 
kundnöjdhetsundersökningarna. Utefter dessa mätningarna arbetar företagen olika för att 
förbättra tryggheten, där vi kan se att Derome, Garnito samt Willhem arbetar med åtgärder ner 
på fastighetsnivå. De arbetar tillskillnad från Balder med olika metoder beroende på problemen 
som varje fastighet har. Balder arbetar istället med större åtgärder som börjar i de delarna av 
beståndet som behöver det mest för att sedan göra åtgärderna förebyggande över hela beståndet. 
Exempelvis genomför Balder ett säkerhetspaket som just nu börjar på Söder men som sedan 
ska genomföras över hela beståndet medan Garnito gör mindre åtgärder som att byta ut till 
säkrare lås.  
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Heber (2008) menar på att det bör göras en undersökning som mäter tryggheten för att få ett så 
effektivt och enkelt arbete som möjligt. Det vanligaste sättet är enligt Heber (2008) via enkäter 
som även våra respondenter visar på, men Heber (2008) menar även att det kan göras via 
intervjuer. Balder visar att de använder sig av båda metoderna vilket bör vara bättre för att få 
så många input som möjligt. Att utöver enkäter även få en second input skulle enligt Heber 
(2008) vara bra för att få ett ännu effektivare arbete. Enligt Polismyndigheten (2017) behöver 
detta framförallt göras i de socialt utsatta områdena vilket kan vara en anledning till att Balder 
väljer fler än en input i arbetet. Att Derome inte genomför ”Bo-möten” behöver inte vara så 
märkligt då de endast bygger nytt och med detta inte har befintliga hyresgäster vid 
investeringen. Vad som kan vara problematiskt med att enbart mäta detta via enkäter som 
Derome, Garnito och Willhem gör är att de behöver vänta tills nästa undersökning innan de kan 
se om åtgärderna har gett något resultat.  
 
Balder har de senaste åren börjat arbeta med sin företagsbild genom att marknadsföra alla sina 
fastigheter inom samma varumärke. Lindbeck tror att det gynnas av att vara en aktör som är 
verksamma i socialt utsatta områden. Att även börja marknadsföra allt arbete och alla 
fastigheter under samma varumärke gör att fler känner till dem. Företagsbild är inget som 
Derome arbetar aktivt med inom förvaltningsavdelningen utan arbetar mycket med sin produkt 
istället. Däremot satsar Garnito aktivt på sin företagsbild som de menar består till stor del i 
deras produkt samt i vilka områden som de agerar.  De diskuterar sin strategi och företagsbild 
vart annat år för att se om någonting borde förändras. Willhem ser även de kontinuerligt på 
företagsbilden. Både Balder och Willhem arbetar med sin produkt genom att marknadsföra en 
kvalitetsstandard på delar av sitt bestånd, något som Garnito och Derome menar redan finns i 
alla deras fastigheter och inte behöver marknadsföras separat.  
 
Att Balder började ett aktivt arbete med sin företagsbild de senaste åren kan vara ett svar på en 
ökad konkurrens på fastighetsmarknaden som kan ha kommit med de senaste årens ökande 
bostadsbrist. Att Willhem, som är ett nystartat företag på marknaden, kommit in tyder även på 
den ökade konkurrensen. Willhem och Balder, som arbetar i socialt utsatta områden, arbetar 
likt med sin företagsbild genom att marknadsföra en speciell standard på delar av beståndet 
samt marknadsföra sig som ansvarsfulla företag. Garnito skiljer sig från de andra i sitt arbete 
med företagsbilden dels då de omvärderar denna vart annat år samt dels då de likt Derome 
använder en och samma produkt genom hela beståndet. Likt Willhem och Balder använder sig 
även Garnito av områdesbilden som en del av företagsbilden, men de använder den som 
motsatts mot de andra då de endast vill vara i ”A-områden”. Derome arbetar inte aktivt med sin 
företagsbild men deras arbete med produkten kan tolkas som en stor del av företagsbilden och 
med det skulle de visa på ett aktivt arbete med företagsbilden.   
 
Dowling (1986) tog fram en modell som företagen bör arbeta efter för att ha koll på sin 
företagsbild. Garnito följer denna väl när de vartannat år ifrågasätter om den ska ändras. 
Kircova och Esen (2018) menar att företagsbilden tar lång tid att bygga upp vilket kan vara en 
av anledningarna till att inte Garnito än så länge inte har ändrat på den. Balder och Willhem 
som inte arbetat med det under lång tid kommer inte att se resultatet av denna inom en snar 
framtid enligt Kircova och Esen (2018). Dock är frågan om storleken på företaget har betydelse, 
då det är enkelt att marknadsföra sig med namn för de förbipasserande på sina fastigheter. Där 
har fastighetsbranschen en fördel vilket tyder på att teorin Kircova och Esen (2018) talar om 
inte är fullt applicerbar på alla branscher. Dock har både Leaniz och Rodríguez (2016) och 
Dowling (1986) rätt i att företagsbilden består mycket av emotionella samband och viljor och 
den enda som kan signalera om detta är företaget självt. Detta tyder på att arbetet med 
kundnöjdhet och trygghet som respondenterna genomför kan tolkas som även ett arbete med 
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företagsbilden. Skillnaden är att det indirekt påverkar företagsbilden men syftet med de 
investeringarna är inte att förbättra företagsbilden i första hand. Leaniz och Rodríguez (2016) 
menar även på att fastighetsbolag med en god företagsbild skulle få attraktivare investeringar i 
framtiden men detta är inget som empirin styrker.  
 
Samtliga företag i studien är ense om att icke-finansiella värdetal kan generera en rent finansiell 
intäkt med tiden. De är också ense om att detta fenomenet inte går att mäta, de kan inte med en 
tillfredställande säkerhet göra en prognos på hur mycket rena pengar tillförseln till ett icke-
finansiellt värdetal kan generera. Således ser företagen risken som finns med att basera ett 
investeringsbeslut uteslutande på en icke-finansiell prognos. Det har därför avkastningskrav 
utefter egna kalkylmallar som de strävar efter att uppfylla vid storskaliga investeringar för att 
de ska godkännas. Det enda företaget i vår undersökning som i det inledande skedet aktivt 
selekterade potentiella storskaliga investeringar utefter icke-finansiella faktorer är Garnito. De 
anser att investeringar i områden som inte är homogena med deras befintliga portfölj riskerar 
att skada deras företagsbild, samt att de i dagsläget saknar den interna kapaciteten för att förvalta 
det området på ett bra sätt. Denna logik kan även återkopplas till företagens budord om 
”kontrollerad expansion”. Resterade företag har inte samma logik utan väljer att vid storskaliga 
investeringar enbart se till sina respektive avkastningskrav för att på bästa sätt säkra 
investeringens lönsamhet och företagets fortlevnad.  
 
5.4 Bedömning   
 
Det slutgiltiga beslutet angående huruvida ett företag väljer att göra en investering eller inte 
presenterades på olika sätt, men andemeningen var förvånansvärt lika mellan företagen. Balder 
hävdade att deras investeringsbeslut byggde på en finansiell grund men att vissa investeringar 
inte behövde full ekonomisk täckning för att genomföras. De övriga företagen menade att en 
finansiell bedömning väger tyngre vid investeringsbeslutet. Dock kan det vara så att Balder och 
Willhem ser precis som Greve (2016) att de investeringar som inte har en direkt finansiell vinst 
görs för att de förväntar sig en ekonomisk avkastning på längre sikt men som är svår att 
motivera kortsiktigt. Vi har även upptäckt i empirin att storleken på investeringar har betydelse 
för det icke-finansiella värdetalets inverkan. Med stora investeringar så som nyinköp av 
fastigheter eller större renoveringar har den finansiella bedömningen som störst inverkan på 
beslutet. Vår empiri tyder även på att de mindre investeringarna så som små renoveringar, 
subventioner etcetera har den icke-finansiella värderingen en större betydelse. Detta skulle ses 
som mer naturligt då det risken är större vid stora investeringar som skulle påverka hela 
företagets kommande verksamhet och inte enbart en försumbar förlust som mindre 
investeringar skulle vara. Vad alla respondenter pointerar i arbetet med icke-finansiella värdetal 
är att under-sökningar behöver göras för att ha underlag till investeringar. Med en undersökning 
som underlag minskar risken för att fel åtgärder genomförs och därmed även risken för att den 
ekonomiska avkastningen uteblir.   
 
En annan orsak till att Balder väljer att göra vissa investeringar som inte är av vinstmaximering 
kan vara då de har ett större kapital att kunna utnyttja. Storleken på företaget kan ha betydelse 
för att en viss del av företaget inte är vinstmaximerande då de andra delarna kan täcka upp för 
detta om det bidrar till företaget i stort. Det skulle tyda på att de agerar så som Carroll (1991) 
tänker på då vissa investeringar behöver göras för att ge tillbaka till samhället. Storleken skulle 
även tyda på varför Willhem och Balder aktivt arbetar i socialt utsatta områden och Derome 
kikar på möjligheten. Garnito är det minsta företaget och vara en anledning att inte arbeta där, 
dock visar de tydligt att de byggt upp sitt företag på att arbeta i vissa områden och att då riskera 
företagsbilden skulle vara tufft. Det kanske då snarare handlar om vilken affärsidé och strategi 
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som företagen arbetar efter som svarar på vad som ligger bakom en investering. Med den teorin 
skulle då Balder och Willhem se socialt utsatta områden som ”tillväxtområden” eller ”områden 
som växer och utvecklas positivt”. Affärsidén hos Derome beskriver inte vilket område som de 
arbetar inom och gör att de skulle vara mer flexibla i investeringsbesluten vilket även empirin 
påvisade.  
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6 Slutsats, diskussion och implikation 
 
Detta är studiens avslutande kapitel där de relevanta slutsatserna redogörs i punktform och 
beskrivs där under. Det innehåller även en precision av implikationer och förslag till fortsatt 
forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
6.1.1 Primära slutsatser 
 
”Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valt att investera i 
socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden?” 
 
Studien visar att investeringsbedömningen inte skiljer sig nämnvärt mellan företag som 
investerar i socialt utsatta områden och de som avstått från att investera i nämnda områden. Den 
nämnvärda skillnaden ligger i inställningen till social hållbarhet och affärsidén hos företagen.  
 

• Vid storskaliga investeringar accepterar inte de privata fastighetsbolagen investeringar 
som inte är ekonomiskt försvarbara.  

• Privata fastighetsbolag ser till sin affärsidé och företagsbild när de selekterar 
ekonomiskt försvarbara investeringar. 

 
I frågan om att acceptera en investering på en icke-finansiell grund kopplat till områdesbilden 
och därmed social hållbarhet är ett riskmoment. Detta då det är svårt att uppskatta de finansiella 
följderna av investeringen på enbart den grunden. Således är beslut om storskaliga investeringar 
för riskfyllda för att enbart accepteras med stöd från en icke-finansiell bedömning. För att ett 
företag med säkerhet ska fortleva på marknaden krävs det att investeringsbedömningen baseras 
på en finansiell kalkyl som påvisar huruvida avkastningskravet uppnås eller inte. Att sedan 
selektera ekonomiskt försvarbara investeringar beroende på en icke-finansiell bedömning samt 
utefter affärsidé och strategi är vanligt förekommande visar studien. Exempelvis kan privata 
fastighetsbolag med en väldigt selekterad fastighetsportfölj välja att avstå från en investering i 
ett socialt utsatt område även då investeringen i sig är ekonomiskt försvarbar. Detta då 
fastigheterna i socialt utsatta områden inte stämmer överens med portföljen. Med detta kan vi 
konstatera genom studien att en större investering alltid måste genomgå samt klara en finansiell 
bedömning. Den en icke-finansiella bedömningen representerar således enbart ett potentiellt 
mervärde. 
 

• Privata fastighetsbolag som investerat i socialt utsatta områden har en annan syn på 
social hållbarhet vid investeringsbedömningar. 

• Privata fastighetsbolags investeringar i socialt utsatta områden är direkt knutna till 
deras affärsidé och strategi. 

 
Studien visar på att de icke-finansiella värden som bedöms vid en större investering är 
områdesbilden för det eventuella objektet samt hur detta samspelar med företagsbilden. Detta 
visar på att ett företag inte enbart ska basera sina beslut på finansiell eller icke-finansiell basis 
utan behöver se till en kombination av de båda. Dock är det viktigt att konstatera att 
fastighetsbolag aldrig skulle göra en storskalig investering som inte är ekonomiskt försvarbar. 
Vi kan konstatera i studien att de företag som har investerat i socialt utsatta områden skiljer sig 
i inställningen till social hållbarhet. Prioriteringen bland dimensionerna i CSR visar på att ett 
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företag som lägger vikt vid den sociala dimensionen har en högre benägenhet att investera i 
socialt utsatta områden.  
 

• Vid mindre investeringar kan privata fastighetsbolag se till relevanta icke-finansiella 
bedömningar framför ekonomisk försvarbarhet. 

 
Vid småskaliga investeringar kan en icke-finansiell bedömning ligga till grund för investerings-
beslut. Risken för investeringen är densamma, men den eventuella förlusten är mindre och går 
därför att acceptera med den högre risken visar studien. Det finns alltså en högre potentiell 
förlust vid försummelse av icke-finansiella värdetal som trygghet och kundnöjdhet än vad det 
finns att förlora i att investera i dem. Mer konkret kan exempelvis installationen av en 
säkerhetsdörr generera mindre pengar i form av ökade hyresintäkter under en given period än 
vad den kostar att installera. Genom att göra investeringen kan tryggheten och därmed 
kundnöjdheten förbättras. Om Kundnöjdheten förbättras kommer också människor att vilja bor 
kvar längre och således minska kostnader för avflyttning och vakanser. Alternativet är då att 
inte göra investeringen i säkerhetsdörren men då riskera kostnaderna för avflyt och vakanser, 
vilket potentiellt är större än kostnaden för säkerhetsdörren. De icke-finansiella värdena är 
endast relevanta om de grundar sig i data erhållen direkt ifrån de som bor i fastigheten, 
exempelvis ifrån en trygghetmätning, eller om den överensstämmer med varumärket. Detta för 
att minska den potentiella förlusten med investeringen.  
 
6.1.2 Sekundära slutsatser 
 

• CSR som norm inom fastighetsbranschen har växt inom fastighetsbranschen  
 
CSR eller hållbarhet är en trend som började uppmärksammas under 1950talet. Sedan dess har 
trenden vuxit ifrån ett frivilligt pionjärarbete som ett fåtal företag anammat för att erbjuda ett 
mervärde till sina intressenter och därmed bilda konkurrenskraft. I dagsläget har samtliga 
företag från studiens undersökning bekräftat spridningen och relevansen av CSR inom 
fastighetsbranschen. Studien ser tendensen i att alla fastighetsbolag behöver arbeta med CSR 
för att inte förlora konkurrenskraft jämfört med konkurrenterna. 
 

• Komplexiteten av CSR:s sociala dimension 
 
Grafström (2008) antyder att den sociala dimensionen av CSR ör mer diffus än de andra och 
därmed svårare att arbeta med. Studiens respondenter bekräftar detta, aktionerna kopplat till 
den sociala dimensionen är till stor del baserade på ett förväntat resultat än ett kalkylerat 
resultat. Således representerar arbetet utefter CSR:s sociala dimension en större osäkerhet och 
risk än de andra dimensionerna som lättare går att kalkylera  
 

• Övergången mellan icke-finansiella värde till rent finansiellt värde på lång sikt 
 
I teorin framgår de en klar konflikt huruvida icke-finansiell prestation korrelerar med finansiell 
prestation. I vår studie har vi bekräftat att det finns en logik hos företag som talar för att icke-
finansiella värdetal kan komma att generera en ren intäkt med tiden som Waddock och Graves 
(1997) hävdar. Dock kan studien inte utesluta om de resurserna som läggs på de icke-finansiella 
värdetalen kan generera en högre intäkt om de investeras i mer sedvanliga finansiella 
investeringar vilket tolkas som en förlust ur en ekonomisk synvinkel vilket även Baron et.al 
(2011) hävdar. Baron et al. (2011) menar att detta ledder till en alternativkostnad och att de då 
inte bör genomföra investeringen om den är högre. Således kan inte denna studie endast 
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konstatera att konflikten finns samt att de icke-finansiella värdena kan leda till en finansiell 
intäkt på längre sikt men inte om det är de mest kapitaleffektiva.  
 
6.1.3 Diskussion utefter Teorimodell  
Vår teorimodell var inte fungerande med företagens logik enligt studiens resultat. Vi upptäckte 
att modellen är bristfällig då inte alla investeringar bedöms utefter icke-finansiella värden om 
inte de finansiella värdena är godtagbara. Vår modell tyder på att en bedömning alltid görs 
utefter både finansiella och icke-finansiella värden men studiens resultat menar på att detta inte 
stämmer med verkligheten. Detta då det finns investeringar som förkastas enbart efter en 
finansiell bedömning beroende på storlek. Vi försökte basera en modell på premissen att det 
enbart är inställningen till social hållbarhet och områdesbild som avgör i investerings-
bedömningen men har kommit fram till att det även är storleken på investeringen. 
 

6.2 Implikation till praktiken  
Studiens syfte var att undersöka och beskriva den logik som företag har vid investerings-
bedömning i förhållande till en rad interna faktorer. Således är svårt att utefter vårt primära 
resultat ge praktikerna konkreta förslag på något de kan strukturera om eller förbättra i sin 
verksamhet. Speciellt då våra respondenter inte visade några radikala skillnader i sin respektive 
logik, vilket tyder på att den logik vi undersökt redan är till viss grad vedertagen i branschen.  
Det vi väljer att uttala oss om kopplat till vårt primära resultat är den potentiella förlusten 
företaget kan lida genom att förkasta mindre investeringar som svarar för ett icke-finansiellt 
behov. Företagen kan lida en större förlust på lång sikt genom att förkasta investeringar som 
saknar ekonomiskt försvarbar grund om det svarar för ett icke-finansiellt behov, det är en analys 
vi råder företag att göra vid investeringsbedömning.   
 
Nya aktörer tror vi även kan främjas av att så tidigt som möjlig besluta om vilket typ av företag 
de har för avsikt att vara vad gäller CSR-arbete, syn på social hållbarhet och varumärke. Detta 
för att få en uppfattning om eller vilka icke-finansiella värdetal som har en relevant inverkan 
på deras varsamhet för att is sin tur få en klarhet i hur de tar beslut.  
 
6.3 Fortsatt forskning 
Studien hade som avsikt att selektera på företag som investerat i socialt utsatta områden eller 
inte gjort detta. Till fortsatt forskning skulle även en selektering av storleken på företagen vara 
intressant. Det skulle då se om inställningen har någonting med företagens storlek i stort att 
göra och inte enbart på omsättning i städerna. Det framkom även av vår forskning att en skillnad 
finns för storleken på investering. Fenomenet var ingenting som vi på förhand hade förutsett 
och hade därför varit intressant att se vid vilken storlek på investering som icke-finansiella 
värdetal har en övervägande inverkan på investeringsbedömningen. 
 
Studien innehar en småskalig omfattning av empiriska källor vilket är ett resultat av begränsade 
resurser och avbokade intervjuer. Även då en generell logik avses att mätas på ett kvalitativt 
sätt så resulterar den begränsade empirin i att osäkerhet kring hur brett fenomenet går i 
branschen. För att undersöka detta skulle fler respondenter kunna användas.  
 
Studien undersöker logiken hos fastighetsbolag som är verksamma i Halmstad och Helsingborg 
och det hade därför varit intressant att se hur brett fenomenet är även i större städer med socialt 
utsatta områden samt om benämningen på socialt utsatta områden har haft någon påverkan på 
företagens förhållningssätt.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Grundläggande frågor 

• Vill ni vara anonym eller är det okej att vi går ut med namn och företag? 
• Är det okej att vi spelar in intervjun för att lättare kunna sammanfatta det i efterhand? 

 
Inledande frågor 

• Kan du berätta lite om er? 
• Vad är din roll i företaget? 
• Hur länge har du arbetat i branschen? 

 
Corporate Social Responsibility 

• Har ni ett aktivt arbete med CSR (hållbarhet)? 
• Inom CSR delas hållbarhet in i Ekonomisk-, Social- och Ekologisk, vilken eller vilka 

av dessa är extra viktiga för er? 
• Hur ser ni på den Sociala hållbarheten, vad anser ni er roll vara? 

 
Områdesbild 

• Har ni delar av ert bestånd inom ett socialt utsatt område eller riskområde? 
Följdfrågor om JA 

o Hur många fastigheter har ni inom det området? 
Följdfrågor om NEJ 

o Har det någon gång varit aktuellt för er att investera i ett socialt utsatt område? 
• Anser ni att områdesbilden är viktig för er vid investeringar? 
• Baserar ni era investeringsbeslut olika beroende på områdesbilden? 

 
Finansiella & Icke-finansiella faktorer vid investeringsbedömning 

• Vilka är de vanligaste faktorerna som ni baserar era investeringsbeslut på? 
• Arbetar ni med både finansiella & icke-finansiella faktorer? 
• Gör ni vissa investeringar mot särskilda mål? 
• Är kundnöjdhet, trygghet, & företagsbild något som ni aktivt arbetar med? 

Följdfrågor 
o Arbetar ni med det på olika sätt? 
o Är det någon av dem som ni prioriterar? 

 
Avslutande Fråga 

• Ser ni något finansiellt värde att arbete mot icke-finansiella mål? 
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