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Sammanfattning 
Bakgrund: I en värld som genomgår förändrade samhällstrender och där människor blir mer 
och mer medvetna om sociala- och miljömässiga konsekvenser är det viktigare än någonsin 
att införliva detta i de affärsmässiga organisationerna. Ett sätt att implementera detta 
förhållningssätt i verksamhetsstyrningen är genom att anamma begreppet CSR. CSR utförs 
med hänsyn till ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet i samband med företagets 
ansvar gentemot berörda intressenter. I och med den ökade befolkningstillväxten och 
efterfrågan på bostäder har fastighetsbranschen ett stort ansvar gällande 
hållbarhetsaaspekterna. På grund av de rådande utmaningarna kring hållbar utveckling som 
företag och samhälle står inför tillkom Agenda 2030. Denna tillsammans med CSR bör 
införlivas i företagens strategier och mål för ett gynnsamt resultat.  
 
Problem: Det har tidigare utförts forskning som menar att det finns ett starkt samband mellan 
miljön, samhället och ekonomisk utveckling. I och med den ökade efterfrågan på hållbara 
fastigheter och de åtstramande regelverken blir hållbarhetsaspekterna och CSR allt viktigare 
inom fastighetsbranschen. CSR är ett begrepp som studeras kontinuerligt, dock oftast med 
fokus på om CSR är lönsamt. Denna studie kommer att beröra CSR kopplat till syftet som 
allmännyttiga fastighetsbolag arbetar för.  
 
Problemformulering: Hur och varför implementerar allmännyttiga fastighetsbolag CSR i 
sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose sina intressenter? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur allmännyttiga fastighetsbolag implementerar 
CSR i sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose sina intressenter. Studien kommer att belysa 
likheter, skillnader och eventuella mönster som kan urskiljas mellan de studerade företagen.  
 
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie i form av intervjuer med allmännyttiga 
fastighetsbolag och kommuner på tre orter i Sverige. Den teoretiska referensramen har 
utformats med hjälp av vetenskapliga artiklar, litteratur och webbsidor.  
 
Resultat: Resultatet av studien visar att de allmännyttiga fastighetsbolagen inte arbetar med 
begreppet CSR, istället anses det vara en synonym till hållbar utveckling. Begreppet 
införlivas därför indirekt i verksamheten genom arbetet med ekonomisk-, ekologisk- och 
social hållbarhet. Även allmännyttans samhällsansvar kan ses som en del av CSR-arbetet. 
Implementeringen av CSR sker genom mål, arbetsprocesser och uppföljning, dessa processer 
sammankopplas även med Agenda 2030. Fastighetsbolagen anser att nuvarande- och 
potentiella hyresgäster är de viktigaste intressenterna, vilket gör att bolagen anpassar sitt 
arbete efter dessa. Genom önskemål och krav ifrån hyresgästerna har dessa därför en stor 
möjlighet att påverka fastighetsbolagen.  
 
 
Nyckelord: verksamhetsstyrning, intressentmodellen, CSR, ekonomisk hållbarhet, ekologisk 
hållbarhet, social hållbarhet, hållbar fastighetsutveckling, fastighetsutveckling.  
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund  
Denna uppsats handlar om verksamhetsstyrning och hur allmännyttiga fastighetsbolag 
implementerar Corporate Social Responsibility (CSR) i sitt arbete för en hållbar framtid. CSR 
utförs med hänsyn till ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet i samverkan med 
företagets ansvar gentemot berörda intressenter, som på något sätt påverkas av eller påverkar 
företaget (Carroll, 2015). Enligt Colin Elliott (2013) kommer hållbarhet i relation till 
fastigheter att bli allt viktigare. Världen blir mer och mer medveten om sociala- och 
miljömässiga konsekvenser, vilket gör att om företag vill lyckas behöver de anpassa sig efter 
detta (Elliott, 2013). Som en följd av den globala uppvärmningen, förändrade samhällstrender 
och människors förändrade behov blir implementering av hållbarhetsarbete allt viktigare i 
dagens samhälle. Även den snabbt växande befolkningsmängden påverkar samhället. År 2017 
nådde Sverige tiomiljonersgränsen och år 2028 beräknas befolkningen ha ökat med ytterligare 
en miljon (SCB, 2018). Ökad befolkningstillväxt innebär att behovet av nya bostäder växer. 
God tillgänglighet av bostäder är nödvändigt för att individer ska kunna etablera sig och skapa 
fungerande liv. Finns det inte tillräckligt med bostäder drabbas både samhället och den 
enskilda individen negativt (Eriksson, 2017). SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag) 
har en viktig roll i form av att samverka allmännyttigt syfte med affärsmässiga principer 
samtidigt som de bör gynna den ekonomiska-, ekologiska- och sociala hållbarheten (SABO, 
2015).  
 
Boverket har urskilt fyra betydande trender i samhället som utmynnar i att en förändring på 
bostadsmarknaden måste ske. Dessa trender är det ändrade klimatet, globalisering, 
urbanisering samt digitalisering (Boverket, 2012). Byggandet som sker i dagens samhälle 
fokuserar på människors behov av livskvalitet, god hälsa samt hushållning med resurser. Vid 
nyproduktioner prioriteras även reducering av energianvändning, både när det gäller 
framställning och användning men också transportutsläppen vid fraktning av material. Trots 
reduceringen av energianvändningen är det fortfarande viktigt att de nya bostäderna är 
anpassningsbara efter människors framtida behov och att de är ändamålsenliga (Boverket, 
2012). Rapporter från 2015 visar att världen går igenom mycket komplexa utmaningar när det 
kommer till hållbar utveckling. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och dess 
negativa effekter påverkar samtliga länder i världen (DOBRESCU, 2017). Som följd av 
utmaningarna antogs år 2015 Agenda 2030 som innebär att världens länder från och med 
2016 till 2030 ska styra världen mot en mer hållbar och rättvis framtid. Agendan består av 17 
globala mål och 169 delmål, alla inriktade på hållbar utveckling. Handlingsplanen går bland 
annat ut på att utrota fattigdom och hunger; bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 
samhällen samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser 
(Regeringen, 2016). Många av de globala målen påverkar även byggbranschen, så som: 
hållbar energi för alla; hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald. 
Målen som beaktas i Agenda 2030 speglar kraven som individer ställer på samhället. Det 
krävs att ledningen införlivar dessa mål i företagets strategier och samtidigt tar hänsyn till 
hållbarhet utan att påverka kvaliteten på produkten eller processen. För att uppnå ett gynnsamt 
arbete bör företagets hållbarhetsstrategier integrera samtliga aspekter inom hållbarhet i den 
dagliga verksamheten. Flera av målen inom Agenda 2030 är beroende av att anamma CSR 
och dessa går ofta hand i hand (Nurunnabi, o.a., 2019).  
 
1.2 Problemdiskussion  
CSR är ett begrepp som har studerats ur flera olika perspektiv och det finns mycket forskning 
som beskriver hur arbetet med CSR har utvecklats under åren, samt hur synen på CSR 
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kommer att utvecklas i framtiden. Resultatet från dessa studier tyder på ett fortsatt intresse 
kring begreppet och dess betydelse (Andrés, Agudelo, Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019). 
Studier utförda av Freeman och Dmytriyev (2017) visar att det finns ett tydligt samband 
mellan CSR och intressentmodellen eftersom båda dessa fokuserar på att inkorporera 
samhällsintressen i affärsverksamheten. Squires och Heurkens (2016) har tidigare studerat 
fenomenet fastighetsutveckling och menar att det speglar sociala-, ekonomiska-, 
miljömässiga- och politiska krafter i samhället samtidigt som det påverkar människors liv och 
arbete.  
 
För att utvärdera om fastighetsutvecklingen är hållbar studeras enligt Raslanas, Stasiukynas 
och Krutinis (2012) reduceringen av naturresurser och mänskliga resurser. Det har tidigare 
utförts mycket forskning kring fastighetsbolagens ekologiska hållbarhet och Yu, Chu och 
Yang (2012) menar att samtliga fastighetsbolag har ett miljömässigt ansvar. De förespråkar 
därför att fastigheter ska uppföras med detta i hänseende. Författarna påpekar även att det 
finns ett starkt förhållande mellan fastighetsbranschen och miljön, samhället och ekonomisk 
utveckling, vilket styrker sambandet mellan dessa komponenter (Yu, Chu, & Yang, 2012). 
Det finns delade meningar kring diskussionen gällande ekonomisk hållbarhet i relation till 
ekologisk- och social hållbarhet. Vissa anser att dessa överlappar och tar stöd i varandra, 
medan andra påstår motsatsen (Berglund & Gericke, 2018). Det har tidigare varit svårt att 
fastställa de finansiella följderna av att använda sig utav ett hållbart förhållningssätt. I och 
med den ökade efterfrågan på hållbara byggnader samt de åtstramade regelverken blir denna 
koppling allt viktigare (Chegut, Eichholtz, & Kok, 2014). 
 
Freeman och Dmytriyev (2017) anser att forskning som utförs kring CSR alldeles för ofta 
enbart undersöker frågan: ”Är CSR lönsamt?”. Författarna efterfrågar istället forskning som 
studerar CSR kopplat till ett företags syfte. De allmännyttiga fastighetsbolagens syfte är att 
erbjuda goda hyresrätter för alla. De ska arbeta affärsmässigt och samtidigt gynna den 
ekonomiska-, ekologiska- och sociala hållbarheten (SABO, 2015). Freeman och Dmytriyev 
(2017) beskriver som tidigare nämnt att de flesta studier enbart fokuserar på om CSR är 
lönsamt. Det finns därmed ett forskningsgap gällande studier som ser till sambandet mellan 
CSR och företagets syfte. Genom att studera hur allmännyttiga fastighetsbolag införlivar CSR 
i sitt arbete med hållbarhet på samtliga nivåer och på så sätt tillgodoser sina intressenter 
uppfylls detta forskningsgap.   
 
1.3 Problemformulering 
Hur och varför implementerar allmännyttiga fastighetsbolag CSR i sitt hållbarhetsarbete för 
att tillgodose sina intressenter? 
 
1.4 Syfte 
Studien syftar till att beskriva och analysera hur allmännyttiga fastighetsbolag implementerar 
CSR i sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose sina intressenter. Studien kommer att beskriva 
hur tre olika allmännyttiga fastighetsbolag arbetar med hållbarhet samt analysera likheter, 
skillnader och eventuella mönster som kan urskiljas mellan dessa.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Verksamhetsstyrning 
Begreppet verksamhetsstyrning beskrivs av Anthony (1965) som ”de processer där ledningen 
försäkrar att resurserna erhålls och används så effektivt som möjligt i fullbordandet av 
organisationens mål”. Den ovan nämnda definitionen lägger stort fokus på finansiellt ansvar 
och redovisningsbaserade prestationsåtgärder, detta för att ha möjlighet att kontrollera 
organisationen. Denna definition inkluderar endast de formella styrmedlen men det finns även 
informella styrmedel som utgör en lika viktig del, vilket gör definitionen missvisande (Goebel 
& Weißenberger, 2017). Verksamhetsstyrning fokuserar på utförande och 
strategiimplikationer i verksamheten och genom att utforma denna styrning på ett gynnsamt 
sätt är det möjligt att uppnå en högre vinst (A. Merchant & A. Van der Stede, 2017). Det går 
att utläsa två delar av verksamhetsstyrning. Den första är strategisk planering som syftar till 
företagets långsiktiga mål. Den andra delen utgör operativ kontroll där fokus ligger på att 
utvärdera projekt som genomförts (Goebel & Weißenberger, 2017). Vidare har forskare 
genom studier kommit fram till att de ekonomiska-, ekologiska- och sociala aspekterna ska 
införlivas i de processer som berör planering, utförande, utvärdering, feedback och 
korrekterande arbete. Detta leder till att ett fördelaktigt CSR-arbete uppnås i verksamheten. 
Genom att arbeta med samtliga styrmedel i en organisation kan hållbarhetsarbetet omvandlas 
till konkreta handlingar och modifieras när en strategisk förändring sker (Hosoda, 2018). En 
bra verksamhetsstyrning syftar till allt ifrån att motivera de anställda och ha ett tydligt direktiv 
till att ha god förutsebarhet samt en bra planering och uppföljning. Ett bra sådant arbete 
genererar värde för den egna organisationen samtidigt som hänsyn tas till både aktieägare och 
andra berörda intressenter (A. Merchant & A. Van der Stede, 2017). 
 
2.2 Intressentmodellen 
Intressentmodellen uppkom genom E. Merrick Dodd år 1932 som ett resultat av hans studier 
kring företagens intressenter. Sedan dess har teorin utvecklats mer och mer. Intressenterna 
som berörs i intressentmodellen beskrivs enligt Stanford Research Institute (1963) som 
”grupper som inte kunde finnas till utan stöd ifrån företaget”. Sedan begreppets tillkomst har 
intressentgrupperna utökats ifrån att endast beröra aktieägare, arbetstagare, kunder och 
samhälle, till att utgöra många fler (Akif, Kürşat, & Atilla, 2018). Inom fastighetsbranschen 
kan intressenter utgöra exempelvis fastighetsutvecklare, finansiärer, planerare, myndigheter 
eller medborgare i samhället (Squires & Heurkens, 2016). Idag används intressentmodellen 
som ett verktyg för att säkerställa ekonomisk framgång samt lokalisera vilka intressenter som 
är mest värdefulla att satsa på. Genom att anamma teorin kan företaget identifiera 
intressenternas förväntningar, erfarenheter och effekter på verksamheten, för att sedan 
införliva dem i företagsprocessen (Akif, Kürşat, & Atilla, 2018). Det finns två definitioner av 
intressenter: en bred definition och en smal definition. Den breda definitionen syftar till 
grupper eller individer som kan påverka företagets prestation eller själva påverkas av 
företagets prestation. Exempel på sådana intressenter är myndigheter, publika intressenter och 
kunder. Den smala definitionen syftar istället till grupper eller individer som organisationen är 
beroende av för att överleva, till exempel aktieägare, anställda eller viktiga myndigheter 
(Freeman, 1983). 
 
Utifrån ett strategiskt perspektiv är det viktigt att förstå sina intressenter i enighet med den 
breda definitionen för att integrera grupperna i strategiska beslut samt styrelsebeslut. Det finns 
två processer för att införliva intressenterna i organisationens strategi. Den första processen 
syftar till att analysera betydelsen av intressenterna samt deras potential, med andra ord hur de 
kan hjälpa eller stjälpa organisationen att uppnå sina mål. Den andra processen är en 
systematisk metod för att identifiera samt bedöma effektiviteten av de nuvarande strategierna 
på företaget. När de nuvarande strategierna är identifierade kopplas dem till intressenterna för 
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att formulera nya arbetssätt (Freeman, 1983). Intressenternas egenskaper påverkar företagets 
beslutprocess och det är därför viktigt att ta hänsyn till deras perspektiv och huvudfrågor för 
att kunna möta dess behov och angelägenheter (Squires & Heurkens, 2016).  
 
Intressentmodellen och CSR är två begrepp som båda inkluderar företagsetik och betonar 
vikten av att integrera samhällsintressen så som hållbarhet i affärsverksamheten. Skillnaden 
mellan de två begreppen är att intressentmodellen ser till företagets ansvar i stort, medan CSR 
endast ser till företagets ansvar gentemot samhället. Både intressentmodellen och CSR anser 
att det är viktigt att företag har ett syfte, är värdeskapande samt att intressenterna ses som 
betydelsefulla. För att sammankoppla intressentmodellen med CSR-arbetet på företaget finns 
det tre aspekter att ta hänsyn till: 
 

¨ Vara ändamålsenlig. Detta innebär att företaget måste arbeta fram en 
verksamhetsstyrning där vision, mission och strategi kopplas till intressenterna och 
ansvaret gentemot dem. 

¨ Värdeskapande för alla. Värdena som företaget har skapat genom det ändamålsenliga 
arbetet ska beröra samtliga intressenter. 

¨ Beroendeförhållandet mellan intressenterna. I de beslut som företag tar uppstår ofta 
en avvägning mellan olika intressen. Faktum är dock att intressenterna ändå är 
ömsesidigt beroende av varandra och en värdeskapande aktivitet leder ofta till att 
värde även skapas för andra intressenter (Freeman & Dmytriyev, 2017). 

 
2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Den mest frekvent använda definitionen av CSR kommer ifrån Commission of the European 
Community (2001) och lyder: “Ett koncept där företag integrerar social- och miljöhänsyn i 
sin affärsverksamhet och i deras samverkan med sina intressenter på frivillig basis”. Detta 
utgör endast en av många definitioner, studier visar dock på att samtliga definitioner är 
relativt överensstämmande. Förvirringen kring begreppet handlar istället om hur CSR är 
socialt konstruerat i varje specifik situation (Dahlsrud, 2006). CSR används som ett ramverk 
för att förstå sambandet mellan företag och samhälle, men även för att se hur omgivningen 
kan påverkas av företagets agerande (Carroll, 2015). Idén om att företag har ett ansvar 
gentemot samhället har funnits under en lång tid, det var dock inte förrän på 1950-talet som 
det började diskuteras kring vad för specifika ansvarsområden företag var obligerade till. 
Genom detta förtydligande uppkom begreppet CSR mer och mer och teorin började 
implementeras i både företag och ledningsgrupper (Andrés, Agudelo, Jóhannsdóttir, & 
Davídsdóttir, 2019). Samtidigt som fler och fler anammar CSR i sin verksamhet har 
arbetssättet uppvisat känslighet för företagets sammanhang i förhållande till resultatet vilket 
tyder på att det saknas konkreta strategier och verktyg för att uppnå målen inom CSR 
(Nurunnabi, o.a., 2019). 
 
På senare tid har CSR utvecklats till att omfatta fyra större områden: företagsetik, 
intressenthantering, företagsmedborgarskap och hållbarhet. Företagsetik handlar till lika stor 
del om etik som moral och syftar till handlingar mellan utövaren och intressenter. Dessa 
handlingar kan till exempel vara rättigheter och rättvisa i affärer, handlingar utförda av 
ledning och anställda eller beteenden och policys i kommersiella innehåll. Företag förväntas 
ge tillbaka något till samhället men trots att sådana handlingar ibland utförs med en etisk 
baktanke kan det lika väl handla om att förtaget endast vill få ett bättre rykte. 
Intressenthantering går hand i hand med intressentmodellen och bygger på att varje företag 
har ett antal individer och grupper som har ett intresse i organisationen. Dessa intressegrupper 
har olika rättigheter och makt. Hanteringen av dessa innebär därför att företaget ska behandla 
intressenterna i enighet med intressentmodellen, för att på så sätt införliva intressen ifrån de 
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berörda grupperna och individerna i företagets strategi. Företagsmedborgarskap är 
tillsammans med hållbarhet det mest frekvent använda begreppet inom företagens CSR-
arbete. Begreppet bygger på att verksamheten anses vara en medborgare med vissa 
förpliktelser och skyldigheter som måste fullföljas för att de ska bli accepterade i samhället. 
Hållbarhet är ett begrepp som har gått ifrån att endast fokusera på den miljömässiga aspekten 
till att idag omfatta ett bredare perspektiv (Carroll, 2015). Det går att dela upp hållbarhet 
enligt CSR i tre olika områden som är beroende av varandra och där ingen parameter kan 
uteslutas: 
 

¨ Ekonomisk hållbarhet handlar om att tjäna tillräckligt med pengar för att aktieägarna 
ska kunna få avkastning på sitt investerade kapital samt att uppvisa trygghet i form av 
en stabil finansiell ställning inom företaget.  

¨ Ekologisk hållbarhet handlar om driva en verksamhet som inte medför långsiktiga 
negativa effekter på planeten och dess naturresurser.  

¨ Social hållbarhet handlar om att organisationen tar hänsyn till andra medborgares 
hälsa och välbefinnande men även arbetstillfällen (Kellner, 2017).  
 

Inom byggsektorn definieras CSR som företagets frivilliga arbete som ligger utanför ramarna 
för det traditionella miljöarbetet och där lika stor hänsyn tas till de sociala- och ekonomiska 
hållbarheterna. Detta ska ske parallellt med att vinst genereras till aktieägarna. Målet med 
CSR är att inkludera samtliga delar av byggbranschen och även uppmana till en positiv effekt 
på miljö, konsumenter, anställda samt samhället. Det ska inte utlovas sådant som inte kan 
uppnås och företagen ska fokusera på mer än endast kortsiktig vinstmaximering. 
Hållbarhetsarbetet för byggbranschen har utvidgats till att även inkludera ett socialt 
ansvarstagande och större prioritering av mjuka värden. Detta gäller för såväl bostadskunder 
som privata- och offentliga beställare. CSR kan ses som en självreglering som är tänkt att 
inkorporeras i företagets affärsmodell, strategi och verksamhetsstyrning, där hänsyn ska tas 
till de tre hållbarhetsaspekterna (Kellner, 2017).  
 

 
Figur 1. CSR inspirerad av Kellner (2017). 

 
2.3.1 Ekonomisk hållbarhet ur ett fastighetsperspektiv  
Ekonomisk hållbarhet har under en lång tid betraktats som nyckeln till framgång och det är 
först på senare tid som de andra hållbarhetsaspekterna har fått ta större plats (Berglund & 
Gericke, 2018). Ekonomisk hållbarhet innebär att fastighetsbolagets egna ekonomi ska vara 
god på både kort- och lång sikt, att tillgångarna som företaget besitter förvaltas väl, att 
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resursanvändningen är effektiv samt att de spår som företaget lämnar efter sig i samhället inte 
ska stjälpa den hållbara utvecklingen (SABO, 2016). En aspekt som skiljer ekonomisk 
hållbarhet ifrån de andra två parametrarna är att de ekonomiska strukturerna enbart 
konstrueras av människan, vilket skapar stor möjlighet att påverka just denna parameter. Det 
går att urskilja två definitioner av ekonomisk hållbarhet. Den första beskriver att en ökning 
inom ekonomiskt kapital inte får påverka naturkapital eller socialt kapital negativt. Den andra 
definitionen ställer ekonomisk hållbarhet i förhållande till ekonomisk tillväxt och menar att 
ekonomin är hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Genom detta synsätt kan ökat 
ekonomiskt kapital tillåtas att ske på bekostnad av andra tillgångar så som naturresurser, 
ekosystemtjänster och välfärd. Utöver dessa synsätt finns det även dem som inte använder 
någon av ovanstående definitioner utan istället ser ekonomin som ett verktyg som antingen 
främjar eller stjälper hållbar utveckling (KTH, 2018).  
 
Vinst är nödvändigt för att ett fastighetsbolag ska uppnå stabil ekonomi och soliditet. Vinst 
ger bolagen resurser för att bygga nytt samt renovera befintliga fastigheter. Det finns idag ett 
stort bostadsbestånd som behöver rustas upp på grund av bland annat tekniska brister och 
skärpta samhällskrav. I detta sammanhang är det viktigt att göra upprustningen och andra 
nödvändiga åtgärder när det är mest ekonomiskt fördelaktigt. En annan viktig aspekt att ta 
hänsyn till är hyressättningen, eftersom detta utgör en av de största inkomsterna för 
fastighetsbolagen. Genom att utföra renoveringar kan en hyresökning ske. Då är det viktigt att 
ta hänsyn till hyrans storlek för att undvika en situation där hyran blir för hög för hyresgästen 
att betala (SABO, 2016).  
 
Den ekonomiska hållbarheten innebär att fastighetsbolagen bör tänka långsiktigt och skapa 
långa livscykler för fastigheterna för att möjliggöra att byggnaden kan användas över flera 
generationer. Byggpriset är en viktig faktor när det kommer till ekonomiska resultat men på 
längre sikt är även drift- och underhållskostnaderna lika viktiga (SABO, 2016). Byggnadens 
livscykel består av fyra faser: före användningsfasen, användningsfasen, slutfasen och efter 
livsfasens slut. I samtliga faser används material och energi. Den ekonomiska 
hållbarhetsbedömningen ska genomföras med alla dessa faser i åtanke. Under bedömningen är 
det viktigt att tänka på sammanhanget, prioriteringar samt intressenternas åsikter (Ribas & 
Cachim, 2019). På grund av att de allmännyttiga bolagen är stora upphandlare krävs det även 
att det finns ett likasinnat tänk kring hållbar utveckling hos entreprenörerna som de 
allmännyttiga bolagen ingår avtal med (SABO, 2016).  
 
2.3.2 Ekologisk hållbarhet ur ett fastighetsperspektiv  
Hållbar utveckling utgör numera en viktig aspekt i Sveriges miljölagstiftning och till följd av 
de stora mängder energi som byggnader förbrukar har bygg- och fastighetsbranschen en viktig 
roll i frågan. En byggnads energiförbrukning är som störst i driftskedet, vilket främst beror på 
att fastigheter har en lång livslängd (Kellner & Stålbom, 2001). En rapport från IVA och 
Sveriges Byggindustrier (2014) visar att byggsektorn lämnar stora avtryck på miljön i och 
med de stora utsläppen av koldioxid. Det är just byggprocessen som belastar miljön allra mest 
(IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). I dagens samhälle finns det inte längre någon 
motsättning mellan tillväxtmål och miljömål, vilket gör att företag inom bygg- och 
fastighetsbranschen finner större intresse i att vara delaktiga i klimatomställningen (Kellner, 
2017). Samhället blir mer och mer medvetet om miljön samt dess effekter och människor 
känner skyldigheter gentemot efterträdande generationer. Tack vare detta arbetar 
fastighetsutvecklare omfattande med just denna punkt (Yu, Chu, & Yang, 2012). Företag med 
lågt engagemang för miljömässig hållbarhet har en negativ inverkan på konsumenten och en 
produkt som innehar hållbarhetsattribut anses som mer betydelsefull. Som en följd av detta 
påverkas utvärdering av företag negativt om hållbarhetspolicys är icke-existerande eller 
bristfälliga (Choi & Ng, 2011).  
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I arbetet för en miljömässigt hållbar framtid finns det tre viktiga aspekter att ta hänsyn till 
gällande fastighetsproduktion och drift: förnybara energikällor, energimätningar samt 
materialval. Förnybara energikällor utgörs av vindkraft, solenergi, bränsleceller samt 
småskalig vedeldning. Det är vanligt förekommande att egna abonnemang för hushållsel 
tecknas av hyresgästen medan kostnad för uppvärmning, tappvarmvatten och tappkallvatten 
ingår i den månatliga hyran. Genom att fastighetsbolag inför Individuell Mätning och 
Debitering (IMD) för uppvärmning och vatten minskar koldioxidutsläppen med cirka 1 
procent och en energibesparing på 20 procent kan uppnås (Kellner & Stålbom, 2001). I 
miljöbalken går det att avläsa att “alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och 
återvinning” (SFS 1998:808). I miljösammanhang brukar begreppet nytta användas när det 
kommer till val av material, vilket betyder att miljöbelastningen alltid ska kopplas till 
produktens nytta. Det finns i regel tre aspekter som ska tas hänsyn till vid val av material: 
 

1. Att erforderliga funktionella och tekniska prestanda uppfylls. 
2. Att priset är konkurrenskraftigt och på både kort- och lång sikt är lågt. 
3. Att produkten ger upphov till låg extern miljöbelastning (Kellner & Stålbom, 2001). 

 
Tack vare de ökade hållbarhetskraven på byggnader finns det idag flera olika 
miljöcertifieringar som bevisar att byggnaden är ekonomisk-, ekologisk- och socialt hållbar. 
Certifieringarna är med andra ord en garanti för att byggnaden håller vad den lovar (svensk 
byggtjänst, 2016). De allra vanligaste certifieringarna i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM, 
LEED och GreenBuilding (Freitas & Zhang, 2018). Certifieringen Miljöbyggnad ställer krav 
på inomhusmiljö, energieffektiviseringskriterier samt material. Byggnaden bedöms av en 
oberoende specialist och certifieringen håller antingen i tio år eller tills en större 
ombyggnation utförs (svensk byggtjänst, 2016). Det vanligaste miljöcertifieringssystemet 
internationellt sett är BREEAM och hade år 2015 använts för att klassificera över 110 000 
byggnader. Certifieringen används framförallt för att certifiera befintliga och kommersiella 
byggnader (Kellner, 2017). LEED är det miljöklassificeringssystemet som finns i flest länder 
och bidrar därför till attraktivitet på den internationella marknaden (svensk byggtjänst, 2016). 
Klassificeringen fokuserar på byggnadens miljöegenskaper och behandlar bland annat 
material och resurser, inomhusmiljö samt energi (Kellner, 2017). Klassificeringssystemet 
GreenBuilding syftar enbart till att effektivisera energianvändningen. Detta system uppkom 
som ett initiativ från EU för att påskynda energieffektiviseringen inom bygg- och 
fastighetssektorn (svensk byggtjänst, 2016). 
 
2.3.3 Social hållbarhet ur ett fastighetsperspektiv  
Social hållbarhet har en viktig roll i det demokratiska samhället och ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Social hållbarhet utifrån ett fastighetsperspektiv kan delas 
upp i tre huvudsakliga punkter: 
 

¨ Platsidentitet betyder att bostadsområdet ska ge en känsla av trygghet och säkerhet, 
det ska med andra ord kännas som hemma. 

¨ Deltagande innebär att hyresgästernas ska ha möjlighet till inflytande i sitt eget 
boende samt bostadsområde. 

¨ Social inkludering belyser vikten av kontakter, nätverk och stöd (SABO, 2016). 
 

Den viktigaste åtgärden gällande dagens boendesituation är att bygga fler bostäder för att göra 
det ekonomiskt möjligt för varje enskild individ att ha ett hem. Parallellt med denna åtgärd är 
det viktigt att ta hänsyn till ovanstående punkter. Även renoveringar behöver utföras på ett 
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sådant sätt som bidrar till en god livskvalitet samt skäliga hyror. I dagens samhälle går det att 
urskilja två trender som påverkar den sociala hållbarheten: urbanisering och globalisering 
(SABO, 2016). Urbaniseringen är ett fenomen som påvisar förflyttning till stadsområden. 
Dessa områden utgör endast tre procent av jordens yta men trots detta bor cirka hälften av 
jordens befolkning på dessa platser. Urbanisering leder till fördelar inom social välfärd och 
ekonomisk utveckling men utgör samtidigt ett hot för miljön genom energiförbrukning och 
utsläpp (Estoque C. & Yuji, 2014). Den andra trenden, globalisering, är inte avsatt till ett visst 
geografiskt utrymme utan påverkar samtliga delar av världen. Andra aktuella trender är 
teknikutvecklingen, segregation samt individuella värderingar. Genom arbetet med social 
hållbarhet minskar andra kostnader, vilket i sin tur bidrar till ekonomisk hållbarhet. På detta 
sätt uppfattas därför inte social hållbarhet som något som påverkar affärsmässigheten negativt 
så länge företaget uppvisar ett positivt rörelseresultat (SABO, 2016).  
 
Idag tillhör Sverige ett av de mest segregerade länderna i Europa och mer än 40 procent av 
unga vuxna mellan 20 och 25 år som bor i fattiga förorter varken studerar eller har ett arbete 
att gå till. Av de barn som växer upp i fattiga områden i stockholmsdistriktet är det hela 50 
procent som även lever i fattigdom (Thörn & Thörn, 2017). Segregationen drabbar fattiga 
områden hårdare än rika, arbetslösheten ökar och inkomsterna sjunker (Andersson & 
Hedman, 2016). Segregationen antas vara en följd av den socioekonomiska polariseringen, 
det vill säga att de rikare har blivit rikare och de fattigare har blivit fattigare. I takt med att den 
sociala klyftan blivit större har begrepp som ”den delade staden” och ”den nya underklassen” 
blivit allt mer vanligt förekommande. Under 1990-talet blev Sveriges bostadsmarknad 
försvagad till följd av den ekonomiska krisen. Statens stöd till bostadssektorn minskade, 
ansvaret övergavs allt mer till marknaden och detta påverkade de allmännyttiga 
fastighetsbolagen. Rekryteringsprocessen förändrades och det började nu sättas både 
ekonomiska- och sociala krav på de bostadssökande. Det var vid denna tidpunkt som 
segregationen i Sverige tog fart, ett fenomen som inte tidigare varit ett problem (Sundlöf, 
2008). Ett sätt att minska segregationen på lång sikt är att satsa på en mer balanserad 
bebyggelse när det kommer till upplåtelseformer, variation av hustyper samt bostadsstorlekar. 
På detta sätt attraheras en bredare målgrupp (SABO, 2016).  
 
En mer balanserad bebyggelse och bostäder för olika målgrupper är en förutsättning för att 
Sverige ska uppnå en lyckad och fungerande integration. En bostad ökar möjligheten för 
människor att på ett fördelaktigt sätt klara av andra delar i livet så som arbete, utbildning och 
fritid. Av inrikes födda hyresgäster som bor i allmännyttans bestånd är 82 procent sysselsatta 
medan utrikes födda inom Europa har en sysselsättningsnivå på 68 procent. Utrikes födda 
utanför Europas gränser har en sysselsättning på strax över 60 procent (Aldén & 
Hammarstedt, 2016). Samhällets segregation och vår samtids stora invandring har medför att 
trångboddheten har blivit ett allt större problem (SABO, 2016). För att integrationen ska 
underlättas krävs det åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden, eftersom dessa två går 
hand i hand. Integrationen anses vara en av vår tids- och framtidens största utmaningar, 
framförallt med hänsyn till antalet nyanlända. De allmännyttiga fastighetsbolagen har tagit 
fram metoder för att möta dessa utmaningar. De handlar om allt ifrån att upprätta 
flyktingboenden till att skapa arbetsmöjligheter hos entreprenörer genom sociala klausuler 
(SABO, 2016). 
 
2.4 Fastighetsutveckling av befintliga byggnader och nyproduktioner 
Fastighetsbolag arbetar med fastighetsutveckling i flera olika skeden och det implementeras i 
bland annat nyproduktioner, upprustning av befintliga byggnader, förvärv av obebyggd mark 
samt försäljning av bebyggelse. I och med nya attityder kring design, konstruktion och 
bygghantering har samtliga arbetsområden fått anpassa sina processer. Genom att anpassa 
arbetsprocessen kan miljöpåfrestningen regleras och detta samband har medfört att 
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fastighetsutveckling blivit en framstående politisk fråga (Raslanas, Stasiukynas, & Krutinis, 
2012).  
 
Anledningar till att renoveringsarbete behöver utföras kan vara allt ifrån byggnadens ålder till 
tekniska system som nått slutet på sin livslängd, men det kan även bero på att behoven hos 
hyresgästerna har förändrats. Nya sociala- och kulturella förutsättningar samt de skärpta 
miljökraven som uppkommit kan vara argument till att renovera. Många fastighetsägare tar 
miljökraven på allvar och väljer därför att vidta åtgärder gällande klimatskal och 
ventilationssystem för att på så sätt minska energianvändningen (Femenias, 2015). Ett av de 
vanligaste förbättringsområdena i äldre byggnader är elförbrukningen, som står för cirka 40 
procent av den totala energiförlusten. Utöver dessa utgör maximalt åtta procent värmeförlust 
genom väggar samt bjälklag och resterande 52 procent är värmeförlust genom fönster, 
ventilation och via varmvatten (Kellner & Stålbom, 2001). Det finns stora 
besparingsmöjligheter gällande energianvändningen i flerbostadshus. Genom att till exempel 
byta fönster, isolera byggnadsskalet eller genomföra ventilationsåtgärder kan 
energianvändningen för det svenska biståndet halveras (Mjörnell & Kovacs, 2009).  
 
Under åren 1950 - 1975 pågick en stor bostadstillväxt i hela Europa, vilket ledde till att det 
idag finns många bostäder som är i behov av renovering. Många av dessa bostäder byggdes 
under miljonprogrammet (Mangold, Österbring, Wallbaum, Thuvander, & Femenias, 2016). I 
början av 1960-talet blev bostadsköerna i Sverige allt längre och regeringens lösning blev 
därmed att införa det långsiktiga bebyggelseprogrammet miljonprogrammet. Bebyggelsen 
påbörjades år 1965 och målet med programmet var att öka antalet bostäder drastiskt. 
Programmet resulterade i att det under nio år byggdes 1 005 578 bostäder i Sverige. 
Allmännyttan drog ett tungt lass och stod för drygt en tredjedel av bostäderna som byggdes 
(Boverket, 2014). Bostäderna ifrån miljonprogrammet utgör idag en knapp fjärdedel av 
Sveriges totala bostadsbestånd (Olsson, Nilsson, & Haas, 2016). Miljonprogrammet anses 
vara startskottet för den socioekonomiska segregationen som vuxit fram i samhället 
(Allmännyttan, 2018). När miljonprogrammets bostäder först byggdes var det främst svenska 
kärnfamiljer som bodde där. Faktum är att Sverige under denna tid hade en av världens högsta 
bostadsstandarder. Idag ser det dock annorlunda ut. En gemensam nämnare för 
miljonprogrammets hyresgäster är att många har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden 
och det är idag en stor andel socioekonomiskt svaga invånare som bor i dessa områden 
(Olsson, Nilsson, & Haas, 2016).  
 
Mellan år 1950 - 1990 byggdes det i genomsnitt 66 000 lägenheter per år och efter år 1990 har 
den siffran sjunkit till 26 700 stycken. En konsekvens av det minskande byggandet i relation 
till en stark befolkningstillväxt; ökad inflyttning till storstäder; stora ungdomskullar och ökad 
invandring har gjort att efterfrågan på bostäder har vuxit (Sveriges Byggindustrier, 2016). I 
och med dagens skärpta amorteringskrav är det allt svårare för många att köpa en bostad. 
Detta medför att många hänvisas till hyresmarknaden, vilket leder till att efterfrågan på 
hyreslägenheter ökar (bjornasplind, 2018). År 2016 påbörjades uppförandet av 59 900 nya 
bostäder i Sverige varav 41 900 var flerbostadshus och 11 000 var småhus (Sveriges 
Byggindustrier, 2016). Allmännyttan stod för 6621 nyproduktioner år 2016 samt renoverade 
eller utförde ombyggnationer på 17 088 lägenheter. (SABO, 2016).  
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Diagram 1. Statistik över allmännyttans nyproduktioner och ombyggnader/renoveringar år 
2012–2016 (SABO, 2016) 

 
År 2016 färdigställes 42 200 lägenheter, där den vanligaste upplåtelseformen var hyresrätter. 
Det har dock skett en framträdande förändring sedan 1990-talet när det gäller 
upplåtelseformer. Tidigare var hyresrätter den dominerande formen men idag bor nästan 
hälften av Sveriges befolkning i äganderätter (Sveriges Byggindustrier, 2016). Trots den 
mängd nyproduktioner som uppförs menar Kellner och Stålbom (2001) att det inte finns några 
direkta riktlinjer för hur byggnader ska produceras så energieffektivt som möjligt. Det finns 
delade meningar kring om det är den tekniska utformningen eller det mänskliga beteendet 
som utgör den största energiboven.  
 
2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen börjar med att förklara verksamhetsstyrning som en betydande 
del i varje enskild organisation. Genom att konstruera denna på ett gynnsamt sätt kan 
företaget uppnå stora fördelar i form av högre vinst och värdeskapande för både den egna 
organisationen samt dess intressenter. Vidare förklaras intressentmodellen som en metod för 
att identifiera de individer och grupper som påverkar eller påverkas av företaget, samt hur 
intressenterna ska införlivas i organisationen för att deras förväntningar ska tillgodoses. 
Intressentmodellen är starkt sammankopplad med begreppet CSR i det avseende att båda 
delarna betonar vikten av att integrera samhällsintressen i affärsverksamheten. CSR i sig är ett 
begrepp som vuxit fram mer och mer under åren och har idag en viktig roll i många företag. 
Begreppet syftar till att företag på frivillig basis integrerar ekonomisk-, ekologisk-, och social 
hållbarhet i verksamheten, där ingen aspekt kan uteslutas. Ekonomisk hållbarhet ser till 
företagets goda ekonomi på både kort- och lång sikt och inom byggbranschen är denna 
betydande i processer så som renovering, nyproduktion och hyressättning. Bygg- och 
fastighetsbranschen utgör stora belastningar på miljön och metoder som utförs för att 
motverka denna hör till det ekologiska hållbarhetsarbetet. Detta arbete kan innefatta allt ifrån 
energimätningar till miljöcertifieringar. Social hållbarhet utgör den sista hållberhetsaspekten 
och ska ur ett fastighetsperspektiv uppfylla: platsidentitet, deltagande och social inkludering 
för att anses vara positiv. Det finns idag en stor efterfrågan på bostäder och i och med de stora 
mängder nyproduktioner och renoveringsprojekt som utförs är det viktigt att de allmännyttiga 
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fastighetsbolagen har hållbarhetsaspekterna i åtanke. Detta för att uppfylla de krav som 
intressenterna ställer på företaget och på så sätt uppnå en hållbar fastighetsutveckling. 
 

 
Figur 2. Egen modell av teoretisk referensram. 
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3. Metod 
3.1 Övergripande forskningsansats 
För att kunna besvara problemformuleringen genomfördes studien med en kvalitativ metod i 
form av personliga intervjuer samt en mailintervju. Genom valet av forskningsmetod kunde vi 
inhämta information från människor som arbetar med ämnet på daglig basis och som på så 
sätt besitter stor kunskap. Uppsatsen tillämpar en abduktiv ansats eftersom studien innehåller 
både deduktiva och induktiva steg. Forskningsansatsen innehåller deduktiva aspekter i det 
avseende att studien utgår ifrån tidigare teorier som vi har utläst genom de vetenskapliga 
artiklarna. Därefter har intervjuer genomförts, tolkats och analyserats. Detta ställs i 
förhållande till de teorier som vi har beaktat, vilket tyder på ett induktivt steg. Söderbom och 
Ulvenblad (2016) förklarar att ansatsen abduktion är en blandning mellan deduktion och 
induktion, författarna styrker även att ovanstående är indikationer på deduktiva och induktiva 
steg. Eftersom vi ville uppnå en djupgående förståelse för ämnet valde vi att utesluta en 
kvantitativ metod eftersom dessa typer av undersökningar ofta genererar i ett mer översiktligt 
resultat. 
 
3.2  Litteraturgenomgång 
För att få en större förståelse för ämnet påbörjades uppsatsprocessen med en sökning av 
litteratur och tidigare forskning vid Högskolan i Halmstads bibliotek. Efter att ha tagit del av 
både vetenskapliga artiklar och litteratur hade en tydligare bild av ämnet skapats och 
uppsatsens nyckelord formades. Dessa nyckelord utgjorde vidare sökorden för att finna 
önskad information. Högskolan i Halmstads OneSearch och Google Scholar användes för att 
hitta vetenskapliga artiklar. Inom OneSearch användes databasen ABI/Inform Global ABI 
Inform Global mest frekvent eftersom denna innehar artiklar med fokus på företagsekonomi, 
som utgör huvudämnet i uppsatsen. För att säkerställa trovärdigheten i de vetenskapliga 
artiklarna användes endast artiklar med märkningen ”peer reviewed”. Denna märkning 
betyder att publikationen har gått igenom en process som innebär granskning och 
godkännande av experter inom samma ämnesområde. OneSearch utgjorde det mest frekvent 
använda sökverktyget medan Google Scholar användes som ett komplement. 
 
Tidigare forskning och litteratur utgör sekundärdata till uppsatsen. Litteraturen som har 
använts i kandidatuppsatsen hittades genom Högskolan i Halmstads bibliotek och Halmstad 
stadsbibliotek. De vetenskapliga artiklarna och den valda litteraturen kompletterades sedan av 
relevanta webbsidor. Eftersom hållbarhet är ett begrepp i ständig utveckling var det viktigt för 
oss att använda så aktuella källor som möjligt, oavsett om det gällde artiklar, litteratur eller 
webbsidor. I de fall där vi har studerat teorier, metoders eller begrepps uppkomst har vi dock 
frångått detta för att på så sätt ha möjlighet att studera huvudkällan istället för referat till den. 
Under litteratursökningen har vi varit kritiska mot källorna och ställt dem mot varandra för att 
säkerställa att informationen är kvalitativ och trovärdig. Förutom litteraturen som användes 
som informationskälla till det valda ämnet har även metodlitteratur använts för uppbyggnad, 
struktur och genomförande av studien. Denna metodlitteratur är författad av: Söderbom & 
Ulvenblad (2016) och Kvale & Brinkmann (2014). 
 
3.3  Empirisk studie 
Den empiriska delen av studien samlades in genom att intervjua allmännyttiga fastighetsbolag 
och kommuner på tre orter i Sverige: Halmstad, Växjö och Linköping. Detta resulterade i åtta 
intervjutillfällen, vilka genomfördes på respektive kontor samt en intervju via mail. Vid ett 
flertal intervjutillfällen har fler än en person medverkat, vilket har resulterat i att vi under 
processens gång sammanlagt haft kontakt med tolv personer. Från början planerades det att 
träffa samtliga respondenter men på grund av tidsbrist från Växjöbostäders sida blev det även 
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en mailintervju. Vi fick i detta skede ta beslut om att det var mer fördelaktigt att genomföra en 
mailintervju än att inte genomföra en intervju överhuvudtaget. Studien fokuserar på hur 
allmännyttiga fastighetsbolag implementerar CSR i sin organisation och det blev därför ett 
naturligt val att intervjua allmännyttiga fastighetsbolag. Eftersom allmännyttiga 
fastighetsbolag är kommunala bolag ansåg vi även att intervjuer med dess ägare, det vill säga 
kommunen, skulle styrka studien. Inför intervjutillfällena fick respondenterna ta del av 
intervjuguiden för att kunna förbereda sig inför mötet och eventuellt fråga kollegor om någon 
fråga låg utanför deras ansvarsområde. Intervjuguiden bestod av ett antal huvudteman och till 
varje fråga fanns det rum för följdfrågor beroende på respondentens svar.  
 
3.3.1 Val av respondenter 
Eftersom studien undersöker allmännyttiga fastighetsbolag valdes intervjurespondenterna och 
kommunerna ut genom en geografisk avgränsning. Halmstad (2018), Växjö (2017) och 
Linköping (2018) är alla städer med stor befolkningstillväxt vilket upplevdes som en 
intressant aspekt i sammanhanget. Författarna är även hemmahörande på dessa orter vilket var 
en bidragande faktor till valet av orter. Studien ansågs bli mer intressant om fastighetsbolagen 
som undersöktes hade skilda geografiska placeringar i Sverige. Författarna ansåg även att det 
var intressant att studera två kommuner som är nästintill lika stora (Halmstad och Växjö) med 
en kommun (Linköping) som är större. Det var viktigt för oss att komma i kontakt med rätt 
personer, för att få så användbar information som möjligt. Samtliga respondenter arbetade 
med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt och hade titlar så som: Kvalitets- och 
hållbarhetschef, Fastighetsutvecklingschef, Gruppchef för hållbarhet- och 
miljökommunikation, Planeringschef, Miljöstrateg samt Urban utvecklare.  
 

Fastighetsbolag/kommun Namn Arbetstitel 
Halmstad Fastighets AB Carin Ottosson Förvaltnings- och 

fastighetsutvecklingschef 
Halmstad Fastighets AB Johan Björnqvist Urban utvecklare 

Halmstad kommun Jonna Kignell Planarkitekt 

Halmstad kommun Karin Larsson Miljöstrateg 

Halmstad kommun Susanna Hjortenholt Projektledare,  
social hållbarhet 

Växjöbostäder AB Carina Herbertsson Projektchef 

Växjöbostäder AB Karolina Strid Miljö- och kvalitetsansvarig 

Växjö kommun Paul Herbertsson Planeringschef 

Växjö kommun Charlotte Gustafsson 
Brynielsson 

Hållbarhetschef 

Stångåstaden AB Maria Erkers Fastighetsutvecklingschef 

Stångåstaden AB Malin Ribbenhed Kvalitets- och 
hållbarhetschef 

Linköpings kommun Marie Hägglund Gruppchef, hållbarhet- och 
miljökommunikation 

 
Tabell 1. Sammanställning av respondenter. 
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3.3.2 Datainsamling 
Arbetet kring datainsamlingen började med att ta fram en intervjuguide utifrån den teoretiska 
referensramen (se bilaga 1), för att säkerställa kopplingen mellan intervjufråga och teori 
utformades även ett operationaliseringsschema (se bilaga 2). Intervjuerna utfördes på 
respektive ort och kontor på åtta av nio intervjuer. Samtliga intervjuer som skedde genom 
personligt möte spelades in efter givet samtycke, det lämnades även samtycke att omnämna 
person- och företagsnamn i studien. Respondenternas svar från de genomförda intervjuerna 
utgör studiens primärdata. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 35 till 70 minuter 
beroende på hur många som deltog vid intervjutillfället samt hur villiga respondenterna var att 
delge information och utveckla sina svar. Antalet respondenter under varje intervjutillfälle 
kan ha påverkat svaren som de delgav eftersom respondenterna omedvetet kan ha anpassat 
svaren efter den andra.  
 
3.3.3 Dataanalys 
Efter att intervjuerna var genomförda lyssnades ljudinspelningarna igenom samt 
transkriberades för att underlätta vidare empiri. Vi gjorde ett aktivt val att samma person 
transkriberade intervjuerna som utfördes inom samma stad, med andra ord kommun och dess 
tillhörande fastighetsbolag. Detta för att göra det möjligt att se fastighetsbolagets verksamhet 
ur ett helhetsperspektiv. Intervjuerna transkriberades med fokus på huvudteman som tagits 
fram i teorikapitlet: verksamhetsstyrning, intressenter och ansvar gentemot dem, CSR och 
hållbarhetsarbete. Innehållet av dessa teman tolkades, jämfördes och bearbetades sedan för att 
i sin tur utformas till empiri. Detta tillvägagångssätt stöds av Kvale och Brinkmann (2014). 
 
3.4 Trovärdighet 
Ett kritiskt förhållningssätt är avgörande för att uppnå validitet och reliabilitet i en studie. 
Genom att ständigt koppla information och källor till det valda ämnet uppnår vi validitet i det 
hänseende att samtliga delar i uppsatsen är sammanhängde. När det kommer till reliabilitet 
syftar det till möjligheten att ytterligare en studie hade genererat i samma resultat. Flera av 
metoderna som har redovisats av källorna är av liknande karaktär men utförs eller tolkas på 
olika sätt. Genom att ha detta i åtanke under analysen har vi kunnat uppnå reliabilitet. Vi har 
fått in stora mängder information både ifrån intervjuerna och litteratursökningen. Denna 
information har granskats kritiskt och objektivt för att kunna uppnå en god tillförlitlighet, där 
enbart de källor som ansågs trovärdiga antogs i studien. Valet att utföra intervjuer för 
insamling av information gav respondenterna möjlighet att ge fördjupade svar och oss som 
intervjuare att ställa följdfrågor för vidare förståelse. På grund av dessa aspekter var det ett 
aktivt val att utföra intervjuerna på en fysisk plats i så stor utsträckning som möjligt. I det 
enstaka fall där intervjun behövde utföras via mail hade vi en nära kontakt med respondenten i 
form av översändning av följdfrågor samt förtydliganden för att få en så bra och omfattande 
dialog som möjligt. De allmännyttiga fastighetsbolagen är verksamma i olika stora kommuner 
med olika förutsättningar. Medan detta å ena sidan kan bidra till intressanta kontraster kan det 
även innebära att resultatet blir något missvisande i jämförelsen. Eftersom vi enbart har 
intervjuat allmännyttiga fastighetsbolag kan detta bidra till att svaren blir likartade eftersom 
samtliga arbetar efter samma grunduppdrag. En risk med detta kan vara att det inte går att 
urskilja stora kontraster och meningsskiljaktigheter mellan de olika bolagens svar. Hållbarhet 
är ett viktigt ämne som alla företag vill vara bra på. På grund av detta ska det även tas i 
beaktande att samtliga respondenter vill framställa en positiv bild av sitt företag och dess 
arbete med just detta, vilket kan påverka studiens resultat.  
 
Resultatet i vår studie är starkt beroende av informationshämtningen och just denna kan skilja 
sig avsevärt mellan olika källor eftersom de ofta företräder olika metoder. Studien tillämpar 
en analytisk generalisering som innebär att resultatet kan ge vägledning i liknande 
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frågeställningar. Generaliserbarheten bygger på likheter och skillnader mellan de studerade 
fastighetsbolagen. Genom generaliserbarheten går det anta att om samma fenomen skulle 
studeras i andra allmännyttiga fastighetsbolag skulle resultatet vara liknande (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Den analytiska generaliserbarheten hade varit av högre reliabilitet om 
tidsomfånget för uppsatsen varit större och det därmed hade funnits tid att intervjua ytterligare 
allmännyttiga fastighetsbolag.  
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4. Empiri 
4.1 Halmstad Fastighets AB 
Intervju med Carin Ottosson (Förvaltnings- och fastighetsutvecklingschef) och Johan 
Björnqvist (Urban utvecklare). 17 april, 2019. 
 
HFAB (Halmstads Fastighets AB) har funnits sedan år 1942 och är ett kommunägt 
bostadsbolag med över 100 anställda. Företaget har i sitt bestånd 10 000 lägenheter inom ett 
30-tal områden samt 300 lokaler. Företaget är både störst och marknadsledande inom 
fastighetsbranschen i Halmstad kommun. HFAB vill skapa hem där invånarna bygger sina liv 
och därigenom skapa ett Halmstad där människor utvecklas och tar hand om varandra 
(Halmstads Fastighets AB, 2019).   
 
HFABs intressenter är befintliga och potentiella hyresgäster, Halmstads invånare, Halmstad 
kommun samt företagets leverantörer och entreprenörer. Genom HFABs mission som lyder 
”vi skapar hem för ett bättre liv idag och imorgon” vill företaget nå ut till sina intressenter och 
ta sitt samhällsansvar samtidigt som de använder sig av ett hållbart förhållningssätt. Ottosson 
berättar att företaget arbetar med samtliga delar av hållbarhet och har nyligen även skapat en 
ny tjänst med titeln ”hållbarhetsstrateg”, som ska samordna detta arbete. Tidigare var 
kopplingen mellan dessa aspekter mer otydlig och även fast företaget behandlat samtliga delar 
under en längre tid har de arbetats med på olika avdelningar och därmed inte varit 
samordnade. ”Idag arbetar företaget mer vertikalt med samtliga hållbarheter istället för 
struprören som fanns förut” berättar Björnqvist. Han fortsätter med att berätta att både 
människor och företag är mer medvetna om hållbarhet idag jämfört med för tio år sedan, i och 
med detta är det ännu viktigare att det genomsyrar allt som HFAB gör.  
 
HFAB arbetar inte med begreppet CSR, dock införlivas dess innebörd i verksamhetens arbete 
gällande hållbar utveckling och samhällsansvaret som tillkommer genom att vara ett 
allmännyttigt bolag. Det finns många anledningar till att företaget arbetar med hållbar 
utveckling. En god ekonomi är en förutsättning för att bolaget ska kunna utvecklas och 
existera. Den sociala hållbarheten är avgörande för att Halmstads invånare ska känna sig 
trygga och inneha en bra plats att leva på, samt att det gynnar värdet på bolagets tillgångar. 
Vad gäller den ekologiska hållbarheten är HFAB en föregångare inom området och har 
därmed en viktig roll i att bidra till en hållbar planet. Samtliga av dessa aspekter har HFAB 
avtalat med Halmstad kommun om att arbeta med. ”Vi som kommunalt bolag har ett ansvar 
att ta ett ansvar gällande dessa områden” berättar Björnqvist. En annan stor anledning till att 
HFAB arbetar med hållbar utveckling är att de vill uppnå ett starkt och hållbart samhälle på 
alla nivåer. Detta tankesätt och de tre hållbarhetsaspekterna är något som företaget har med 
sig, både när det gäller nyproduktion och befintliga fastigheter. Inom nyproduktioner har dock 
företaget större chans att påverka genom att exempelvis energieffektivera eller ta fram en bra 
avfallshantering.  
 
Affärsmässighet är en viktig del inom den ekonomiska hållbarheten och den ligger till grund 
för samtliga beslut inom företaget. I samband med besluten utförs även en avvägning där 
hänsyn tas till den ekonomiska lönsamheten kontra de andra hållbarhetsaspekterna. Besluten 
som fattas behöver inte alltid vara de mest lönsamma men kan leda till andra fördelar i form 
av till exempel ökad trygghet i ett område. För att uppnå bra ekonomiska beslut använder sig 
företaget av investerings- och lönsamhetskalkyler inför varje projekt. Även avvägningar 
mellan kvalitét kontra kostnad i förvaltningen tas hänsyn till. I den ekonomiska hållbarheten 
föreligger en av företagets största utmaningar ”en stor och viktig utmaning är att inneha en 
fortsatt lönsamhet samtidigt som företaget tillgodoser hållbarhetsaspekterna” berättar 
Ottosson. Inom den ekologiska hållbarheten arbetar HFAB mycket med energifrågor, 
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vattenbesparing och IMD. Bolaget har uppnått stora sänkningar avseende energiförbrukning i 
och med sitt arbete. Företaget arbetar med plusenergihus och passivhus samt använder 
förnybar energi till fastigheterna i form av solceller, fjärrvärme och bergvärme/pellets. 
Energiglas används och ventilationsåtgärder utförs för att effektivisera. HFAB införlivar den 
sociala hållbarheten genom olika projekt för att arbeta för integration samt motverka 
segregation. Björnqvist anser att dessa parametrar samverkar och är viktiga för att uppnå ett 
fungerande samhälle. HFAB erbjuder både praktik och sommarjobb till sina hyresgäster. Ett 
projekt som kallas VÄXA skapades i samarbete med fastighetsbolaget Willhem i och med 
problematiken att ungdomar i åldrarna 13–15 inte hade lika stora arbetsmöjligheter som andra 
åldersgrupper. ”I denna ålder händer det mycket och genom att sysselsätta denna grupp med 
människor har vi sett att skadegörelsen sjunker i områdena” säger Björnqvist. HFAB anser 
att segregation är en utav de största utmaningarna i dagsläget och ser Halmstad som en 
segregerad stad där det inte enbart finns segregation mellan stadsdelar utan även segregation i 
enskilda områden. Lösningen på detta tror Björnqvist är att blanda upplåtelseformer och 
människor med olika inkomst, ursprung och familjeförhållande. HFAB märker av 
urbanisering i staden och tar hänsyn till detta när det kommer till stadsutveckling.  
 
Ottosson berättar att HFAB arbetar med årliga affärsplaner för att sätta upp mål för hela 
företaget, vilken i sin tur bryts ned till verksamhetsplaner för respektive avdelning. 
Verksamhetsplanerna följs sedan upp i samband med prognosgenomgångar och 
medarbetarsamtal. När det kommer till projekt så följs dessa upp kontinuerligt, det finns dock 
en utmaning i att projekt ofta utvecklas under tidens gång. Det är med andra ord inte säkert att 
projektet slutar på det sättet som det från början var sagt. Det finns idag stora möjligheter att 
följa upp den ekonomiska- och ekologiska hållbarheten genom olika modeller, vilket företaget 
anser saknas inom den sociala hållbarheten. Detta är dock något som håller på att arbetas 
fram. Björnqvist ser en vinst i att ha en modell för social hållbarhet eftersom det kommer 
övertyga personer som inte ser det viktiga med denna aspekt. En av HFABs övergripande 
strategier är: ”vi bidrar till en hållbar planet” och till dessa strategier hör olika mål samt 
delmål. Målen är starkt kopplade till Agenda 2030 vilket gör att denna indirekt införlivas i 
den dagliga verksamheten. Idag arbetar företaget med treårsplaner, men även mer långsiktigt 
genom att blicka längre fram för att se vilka möjligheter som föreligger. HFAB belyser att det 
är viktigt att samtliga aktörer arbetar åt samma håll och för detta krävs ett gott samarbete med 
Halmstad kommun.  
 
4.1.1 Halmstad kommun 
Intervju med Jonna Kignell (Planarkitekt), Karin Larsson (Miljöstrateg) och Susanna 
Hjortenholt (Projektledare, social hållbarhet). 28 mars, 2019. 
 
Halmstad kommun är en kommun belägen i Hallands län. År 2018 nådde Halmstad 100 000 
invånare och är därmed Sveriges 18e största kommun. I och med stadens fördelaktiga 
placering längs västkusten blomstrar turismen och invånarantalet ökar i snabb takt. Högskolan 
i Halmstad har även blivit ett populärt lärosäte och det finns ett rikt näringsliv av växande 
handel och många små och medelstora företag i staden (Halmstad kommun, 2019). Halmstad 
kommun är sedan år 1997 medlem i Sveriges Ekokommuner, vilket innebär att de tar politiska 
beslut som styr mot en hållbar utveckling (Halmstad kommun, 2019).  
 
Halmstad kommun ser dagens invånare och nästa generations invånare som deras största 
intressenter och känner därför ett stort samhällsansvar gentemot dessa. Larsson berättar att en 
konflikt som kan uppstå är att individer har olika önskemål, vilket kan göra det svårt att 
tillfredsställa alla. Utmaningen är därför att lyfta blicken och se situationen ur ett 
samhällsperspektiv för att resultatet ska bli så fördelaktigt som möjligt för samtliga invånare. 
Det är viktigt för kommunen att vara en attraktiv stad där människor trivs. Hjortenholt tror att 
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det är betydelsefullt att försöka förstå varför människor väljer att bo kvar eller flyttar till 
Halmstad för att sedan arbeta vidare med dessa aspekter. ”Folk som flyttar till en plats vill 
känna inkludering och mångfald” säger Hjortenholt. Kignell, Larsson och Hjortenholt är 
överens om att den största anledningen till att kommunen arbetar med hållbar utveckling är 
eftersom det ligger i deras grundansvar, men att det även är viktigt för att framstå som en 
attraktiv kommun. 
 
Halmstad kommun definierar hållbar utveckling enligt Brundtlandskommissionen ”vi ska 
jobba med hållbar utveckling och inte äventyra framtida generationers möjlighet att också ha 
ett bra liv”. Kignell förklarar att hållbar utveckling handlar om att väga olika intressen mot 
varandra och att det är viktigt att alla tre aspekter av hållbarhet får lika stor uppmärksamhet. 
Halmstad kommun är idag, jämfört med för tio år sedan, mer medvetna om hur de ska arbeta 
med hållbar utveckling. ”Förr arbetade man mer med den miljömässiga aspekten men på 
senare tid har den sociala aspekten tagits på större allvar” säger Hjortenholt. Kommunen 
menar dock att det kan vara svårt att mäta den sociala hållbarheten jämförelsevis med de 
andra hållbarheterna, vilket främst beror på att det saknas en fast struktur för hur denna 
process ska se ut. I dagsläget arbetar kommunen med att ta fram en strategi för hur den sociala 
hållbarheten kan mätas för att underlätta uppföljningen och lättare se resultat av genomförda 
arbeten. 
 
Kommunen arbetar inte med CSR på samma sätt som företag, eftersom det redan ingår i 
kommunens grunduppdrag att ta ett ansvar för samhället. Inom den ekonomiska hållbarheten 
menar Halmstad kommun att det är viktigt att väga de olika hållbarheterna mot varandra. Som 
en del av ett omfattande ekologiskt hållbarhetsarbete fokuserar kommunen på 
energieffektiviseringar. De har dels en energiplan som efterlevs och följs upp, men de utför 
även många andra åtgärder. Dessa åtgärder kan vara allt ifrån att genom fastighetsbolaget 
HFAB energieffektivisera befintliga byggnader till att fasa ut användningen av fossila medel. 
Kommunen arbetar med ”hållbart resande”, vilket innebär att kommunen vill främja 
kollektivtrafik och cykelanvändning. ”Vi jobbar mycket med att prioritera gång, cykel och 
kollektivtrafik framför bilen” berättar Kignell. För kommunen innebär social hållbarhet att 
bygga ett Halmstad som håller samman och där staden är den bästa livsplatsen för alla. För att 
minska segregationen krävs det att verksamheten använder sig av riktade insatser för att 
förebygga och minska effekterna av fenomenet. Ett betydande steg för en mindre segregerad 
stad tror kommunen är att bygga områden med blandade upplåtelseformer, där många olika 
grupper av människor bor och integrerar med varandra på daglig basis. Kommunen har en 
integrationssamordnare som arbetar med integrationsfrågor och de stöttar även SFI (Svenska 
För Invandrare) i deras arbete. Kignell berättar att urbanisering visar sig genom stor 
efterfrågan på bostäder i Halmstad stad. Efterfrågan medför att det prioriteras att bygga 
bostäder runt omkring centrum för att tillfredsställa människors önskemål. 
 
En utmaning som Halmstad kommun står inför inom den ekonomiska hållbarheten är att deras 
budgetperioder inte är långsiktiga. Larsson poängterar att det varken är mer ekonomiskt eller 
ekologiskt hållbart att vänta med ett göra en dyr klimatanpassningsåtgärd idag, eftersom 
problemet kommer växa över tid och då vara ännu mer omfattande och dyrare att åtgärda. 
Larsson förklarar vidare att kommunen inte har beredskap för den klimatförändring som idag 
är ett faktum, vilket utgör en stor utmaning. När det gäller den sociala hållbarheten är det 
viktigt för kommunen att tänka långsiktigt och investera i de utmaningar som de står inför, 
eftersom invånare som hamnar utanför samhället är ekonomiskt förödande för organisationen. 
Segregationsfrågan ses idag som den största utmaningen inom social hållbarhet. På grund av 
den socioekonomiska segregationen som finns i Halmstad krävs det insatser på hela staden för 
att uppdelningen ska försvinna. Inom detta arbete anser kommunen att det är viktigt att ha en 
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dialog med invånarna om hur staden kan utvecklas, dock upplever de samtidigt att det är svårt 
att få människor att engagera sig. 
 
Vad Halmstad kommun har för årliga mål samt hur de ska arbeta med dessa återfinns i deras 
planeringsdirektiv. Kommunen har även ett dokument som kallas ”strategisk analys” som 
bland annat beskriver hur de ska arbeta med hållbar utveckling. Denna analys innefattar även 
kopplingar till Agenda 2030, utmaningar som kommunen står inför samt vilka 
bostadsområden som är i stort behov av utveckling. Halmstad kommun är just nu i 
uppstartsfasen gällande Agenda 2030. Som ett första steg mot agendan anslöt sig kommunen 
förra året till ”lokala Sverige”, ett nationellt projekt för kommuner, regioner och landsting 
som hjälper till att öka kunskapen kring agendan samt på vilket sätt de kan införliva denna i 
organisationen. Kommunen är dessutom med i nätverket ”CSR Västsverige” som arbetar för 
civilsamhälle, offentlig verksamhet och näringsliv. Nätverket stöttar företag och offentliga 
aktörer i sitt arbete kring hållbar utveckling och CSR. 
 
4.2 Växjöbostäder AB 
Intervju med Carina Herbertsson (Projektchef) och Karolina Strid (Miljö- och 
kvalitetsansvarig). 18 mars, 2019. 
 
Växjöbostäder är ett av två allmännyttiga fastighetsbolag som ägs av Växjö kommun. 
Företaget förvaltar cirka 9000 lägenheter, varav drygt 2100 är studentlägenheter och cirka 
56 000 kvm utgör lokaler. Fastighetsbolaget har drygt 100 medarbetare och har som vision att 
bli Sveriges bästa hyresvärd. Deras affärsidé är att göra det lätt att bo och leva för deras 
hyresgäster, skapa attraktiva boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga 
samt att medverka till att Växjö växer och utvecklas på ett hållbart sätt (Växjöbostäder, 2019). 
 
Växjöbostäder anser att de har flera intressenter, men att deras primära är nuvarande- och 
potentiella hyresgäster. Bolaget känner även ett stort samhällsansvar ”som kommunalt 
bostadsbolag har vi ett ansvar att äga, förvalta och bygga bostäder för alla”. Växjöbostäder 
menar att en del av detta ansvar är att ta hänsyn till hållbarhetsperspektivet, vilket dessutom är 
ett direktiv ifrån deras ägare, Växjö kommun. Herbertsson och Strid anser att nyckeln till en 
attraktiv stad är trygghet och delaktighet, vilket uppnås genom en god kommunikation mellan 
fastighetsbolaget och invånarna. CSR är ett begrepp som fastighetsbolaget indirekt arbetar 
med. De använder inte begreppet i vardagligt bruk men Herbertsson och Strid konstaterar att i 
och med allmännyttan har de ett stort socialt ansvar.  
 
Växjöbostäder definierar hållbarhet enligt Brundtlandskommissionen ”en hållbar utveckling 
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Största anledningen till att fastighetsbolaget arbetar 
med hållbar utveckling är eftersom de vill vara en del av den hållbara framtiden. Herbertsson 
och Strid anser att de verkar i en bransch där de har inflytande och möjlighet påverka. 
Fastighetsbolaget klargör att det är viktigt att arbeta med alla tre aspekter av hållbar 
utveckling för att bolaget ska kunna prestera på bästa möjliga sätt. Som en följd av detta har 
företaget en vision som lyder: ”Hållbart framtidsboende”. Herbertsson och Strid menar att 
företaget idag arbetar med samma frågor inom hållbarhet som de gjorde för tio år sedan men 
att kunskapen kring ett hållbart samhälle har ökat, vilket har gjort ett helhetsperspektiv 
möjligt. När det kommer till hållbarhetsarbetet kring nyproduktioner berättar Växjöbostäder 
att det är viktigt att tänka långsiktigt och att fastigheterna ska vara hållbara i så många år som 
möjligt. Det är samtidigt viktigt att deras befintliga bestånd tas omhand på ett hållbart sätt. 
Detta utförs genom renoveringar, underhåll och förvaltning men det poängteras även att det är 
en ständig avvägning mellan hållbarhetsaspekterna och vad som bör prioriteras eftersom 
pengarna är begränsade.  
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Växjöbostäders verksamhet bygger i grund och botten på affärsmässiga principer, vilket tas 
hänsyn till vid ekonomiska beslut. Något som företaget tycker är viktigt att tillägga är att det 
finns många aspekter att ta hänsyn till vid ekonomiska beslut. Under 2019 lägger 
Växjöbostäder fokus på hållbara upphandlingar och tar i samarbete med kommunen fram en 
uppförandekod (code of conduct). Denna kod utgör riktlinjer för hur företaget ska bedriva sin 
verksamhet på ett etiskt-, socialt- och miljömässigt korrekt sätt. Herbertsson och Strid berättar 
att koden ska användas vid upphandlingar av entreprenörer och leverantörer. 
Energieffektivisering är även en hjärtefråga för fastighetsbolaget. Herbertsson och Strid 
berättar att de har en energiplan, vilken är en handling framtagen av Växjö kommun. 
Växjöbostäder är medlem i SABO och är även engagerade i det nya initiativet ”allmännyttans 
klimatinitiativ” som innebär att alla allmännyttiga bostadsbolag ska minska utsläppen av 
växthusgaser. Målet är att bolagen som är med i initiativet ska vara fossilfria senast år 2030 
och dessutom minska energianvändningen med 30 procent. Företagets främsta arbete kring 
den sociala hållbarheten är att hantera segregationsfrågan. Herbertsson och Strid beskriver att 
de arbetar i flera olika dimensioner för att motverka detta fenomen. Bolaget har dessutom en 
grupp som arbetar med bostadssociala frågor och som är en del av kommunkoncerns 
integrationskommitté, vilket ger fastighetsbolaget information om kommunens segregation. 
Även frågan kring integration är aktuell för bolaget eftersom det finns människor med skilda 
erfarenheter av livet i deras bostadsområden. När Växjöbostäder planerar aktiviteter med de 
boende lägger de stor vikt vid att dessa ska vara stimulerande och välkomnande för alla, 
oavsett ursprung. Syftet med aktiviteterna är att skapa trygghet mellan grannar. Nyckeln till 
ett tryggt bostadsområde tror fastighetsbolaget är att blanda upplåtelseformerna, så att det 
både finns äganderätter och hyresrätter på samma område. Urbanisering är ett annat ämne 
som Växjöbostäder arbetar aktivt med. Eftersom de är ett bostadsbolag som agerar i Växjö 
stad förklarar de att utformningen av deras områden har en stor påverkan på urbaniseringen. 
Herbertsson och Strid förklarar att fastighetsbolaget ser sig själva som en aktiv del av 
urbaniseringen och att de medvetet arbetar i symbios med fenomenet.  

Fastighetsbolaget har mål inom hållbarhet som i grundar sig i Växjö kommuns 
hållbarhetsarbete. Kommunen utformar just nu ett hållbarhetsprogram som är förankrat i 
Agenda 2030 och som kommer beröra fastighetsbolagets verksamhet. Herbertsson och Strid 
berättar att Växjöbostäder anser att hållbarhet är ett brett begrepp och deras primära fokus är 
att arbeta med de delar som företaget har möjlighet att påverka. Växjöbostäder förklarar 
vidare att det är viktigt för dem att vara en del av den hållbara framtiden. Det finns dock 
många utmaningar när det kommer till detta arbete. Den största utmaningen som 
fastighetsbolaget står inför är att uppnå ett helhetsperspektiv och samtidigt hitta lösningar som 
fungerar för alla inblandade. ”Det kan finnas lösningar som är jättebra för miljön, men som 
kostar för mycket vilket inte våra hyresgäster är beredda att betala för” förklarar Herbertsson 
och Strid. 
 
4.2.1 Växjö kommun 
Intervju med Paul Herbertsson (Planeringschef) och Charlotte Gustafsson Brynielsson 
(Hållbarhetschef). 13 mars och 3 april, 2019. 
 
Växjö kommun är en kommun belägen i Kronoberg, i södra Småland. Kommunen har cirka 
91 000 invånare och har ett rikt näringsliv med 7000 företag i olika storlekar. Staden anses 
vara en blandning mellan en småstadsidyll, universitetsstad och nöjesmetropol. Växjö blev år 
2007 utsedda av BCC som Europas grönaste stad och kommunen arbetar tillsammans med 
invånare, företag, organisationer och universitet för en bättre miljö och för en minskad 
klimatpåverkan (Växjö kommun, 2018).  
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Växjö kommun är till för alla invånare, alla besökare och alla företagare och är därför 
kommunens främsta intressenter. Herbertsson och Gustafsson Brynielsson förklarar att 
kommunen känner ett stort samhällsansvar eftersom det finns vissa skyldigheter de måste 
uppfylla. Exempel på dessa skyldigheter kan vara att bedriva skolor och äldreomsorg samt 
förse befolkningen med bostäder. Det är även viktigt att kommunens arbete ligger nära 
politiken, eftersom politiken är företrädare för folket. ”Vi har ett ansvar att följa det politiken 
säger och inte springa vid sidan av och göra saker av eget intresse som inte är politiskt 
förankrat” säger Gustafsson Brynielsson. Växjö kommun arbetar med CSR utifrån ett 
företagsperspektiv. De använder uttrycket i dialoger med näringslivet och kopplar det 
samman med deras nya uppförandekod. Gustafsson Brynielsson betonar vikten av att företag 
tar ansvar för samhället och att det är ett heltäckande arbete som kräver engagemang från alla 
inblandade.  
 
Växjö kommun definierar hållbarhet enligt Brundtlandskommissionen ”en hållbar utveckling 
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Gustafsson Brynielsson berättar att en av 
anledningarna till att kommun arbetar med hållbar utveckling är eftersom det finns en tydlig 
politisk vilja, men också för att Agenda 2030 har stärkt kommunens hållbarhetsarbete. 
Herbertsson belyser vikten av att ta hänsyn till alla tre aspekter av hållbarhet för att ett 
hållbart samhälle ska uppnås. Herbertsson och Gustafsson Brynielsson är överens om att det 
tidigare varit större fokus på den miljömässiga hållbarheten men att den sociala och 
ekonomiska hållbarheten har frodats under de senaste åren. Växjö kommun arbetar just nu 
med att ta fram ett hållbarhetsprogram, som ska innehålla Agenda 2030 samt vad denna 
kommer innebära för Växjö. Tanken är att hållbarhetsprogrammet ska förenkla 
hållbarhetsarbetet för alla som är verksamma inom kommunen.  
 
Kommunen arbetar på flera nivåer med den ekonomiska hållbarheten. De gör noggranna 
kalkyler vid uppförande av nya bostadsområden eftersom det är viktigt att kommunen gör 
lönsamma affärer. Herbertsson berättar att god kalkylering, kostnadskontroll och 
kostnadsmedvetenhet är A och O för att göra gynnsamma affärer. Hur kommunens pengar ska 
spenderas är en svår fråga eftersom de är reglerade av kommunallagen, vilket innebär att de 
inte får vara oansvariga med sina ekonomiska resurser. Inom den ekologiska hållbarheten har 
kommunen anställda energiplanerare och energirådgivare som arbetar med 
energieffektivisering. Växjö kommun har även ett energiprogram som beskriver hur 
kommunen ska förhålla sig till nyproduktioner samt vilka mål som ska uppfyllas gällande 
energieffektivisering. När det kommer till den sociala hållbarheten brottas kommunen idag 
med segregerade områden, vilket Herbertsson anser är en direkt följd av hur samhället har 
planerats. Det utförs åtgärder på områden som upplevs otrygga, bland annat genom 
nattvandringspatruller och aktiviteter på sommaren för att barnen i områdena. ”Eftersom 
områdena redan finns har vi en inbyggd problematik och det är svårt att tvätta bort rykten 
som områden fått” förklarar Herbertsson. Det utförs även riktade insatser för att integrera 
människor i samhället eftersom arbetslösheten i de segregerade områdena är hög. 
Urbanisering är ett annat fenomen som kommunen stöter på och Herbertsson och Gustafsson 
Brynielsson är överens om att det både finns fördelar och nackdelar med detta. De förklarar 
att det är viktigt att bibehålla landsbygden, samtidigt som inflyttning till centrum leder till en 
växande kärna. Intresset för att flytta in till stadskärnan är dock påfrestande eftersom det leder 
till bostadsbrister. 
 
Växjö kommun står, precis som många andra kommuner, inför stora utmaningar med deras 
hållbarhetsarbete. Herbertsson och Gustafsson Brynielsson är överens om att klimatet och de 
ekologiska värdena har fått ta stryk i hur vi har planerat vårt samhälle. Herbertsson tycker det 
är viktigt att ta lärdom och att inte upprepa misstag som tidigare gjorts. För att Växjö ska vara 
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en attraktiv stad är det viktigt att det finns attraktiva boenden, intressanta arbetsgivare och 
företag. Herbertsson tror även att uteserveringar, fina parker och attraktiva stadsmiljöer är 
viktigt ”det är viktigt att förstå att Växjö inte bara ska vara en stad att bo i, utan en stad att 
leva i”. Herbertsson och Gustafsson Brynielsson berättar om svårigheterna kring att ta hänsyn 
till alla tre hållbarhetsaspekter i varje unik situation. Det mest miljövänliga är inte alltid 
synonymt med det billigaste alternativet. ”Det är svårt att hantera och det finns många 
målkonflikter” säger Gustafsson Brynielsson. 
 
Växjö kommun sätter upp mål kring hållbar utveckling genom att implementera arbetet kring 
Agenda 2030 i den ordinarie styrningen. I och med agendans tillkomst har kommunen 
beslutat att bilda ett politiskt hållbarhetsutskott. Utskottet kommer styra och planera för en 
hållbar framtid och se till att kommunen efterföljer agendan. Kommunen har god kontroll och 
uppföljning av koldioxidutsläpp men det finns en viss problematik i hur kommunen ska 
minska utsläppen från transportsektorn. Herbertsson och Gustafsson Brynielsson berättar att 
politikens påverkan på organisationen ibland kan leda till att kortsiktiga beslut fattas. Detta 
beror främst på att en mandatperiod är fyra år och under dessa år vill regeringen uträtta så 
mycket som möjligt. Gustafsson Brynielsson tror att Agenda 2030 kommer hjälpa kommunen 
att tänka mer långsiktigt och att fokus inte längre kommer ligga på var mandatperiod för sig. 
Herbertsson poängterar dock att kommunen på vissa plan idag redan arbetar med långsiktiga 
mål, men att det finns förbättringsområden inom ämnet.  
 
4.3 Stångåstaden AB 
Intervju med Maria Erkers (Fastighetsutvecklingschef) och Malin Ribbenhed (Kvalitets- och 
hållbarhetschef). 14 mars, 2019. 
 
Stångåstaden ägs av Linköpings kommun och är det största bostadsbolaget i Linköping. 
Företaget äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter och har 187 medarbetare. Stångåstaden 
äger cirka 26 procent av bostäderna som finns i kommunen och var fjärde Linköpingsbo bor i 
en utav Stångåstadens fastigheter. Företaget arbetar med valfrihet och god service för att 
uppnå långsiktiga kundrelationer. De har som affärsidé att erbjuda ett attraktivt och varierat 
utbud av bostäder som passar alla (Stångåstaden, 2018). 
 
Stångåstadens mest betydelsefulla intressenter är de egna hyresgästerna, men de fokuserar 
även på alla andra invånare som bor i Linköping för att se det ur ett bredare perspektiv. Andra 
intressenter som företaget uppger är Linköpings kommun, medarbetare, samarbetspartners, 
finansiärer samt entreprenörer och leverantörer. Erkers och Ribbenhed nämner att företaget 
har inkluderat samtliga av dessa i sin verksamhet, studerat vad de ställer för krav samt vad de 
har för förväntningar på Stångåstaden. Efter detta har ett arbete utförts för att konkret urskilja 
vad företaget kan göra för att tillfredsställa dessa intressenter. Trots att de mest betydelsefulla 
intressenterna är hyresgästerna menar Erkers och Ribbenhed att medarbetarna på företaget 
även utgör en oerhört viktig roll. För att hyresgästerna ska trivas hos Stångåstaden är det även 
viktigt att de anställda på företaget trivs och prioriteras. ”En förutsättning för att utföra ett 
bra jobb är att arbeta mycket med medarbetarna så att de trivs och mår bra”, berättar Erkers 
och Ribbenhed.  
 
På Stångåstaden anses hållbar utveckling uppnås när ekonomisk-, ekologisk- och social 
hållbarhet samverkar. Alla aspekter är beroende av varandra och genom att arbeta med detta 
tar företaget sitt ansvar att bygga ett hållbart samhälle, vilket även utgör en del av de 
allmännyttiga fastighetsbolagens grunduppdrag. Erkers och Ribbenhed berättar att generellt 
sätt så berörde hållbarhet tidigare endast de miljömässiga aspekterna, men menar på att 
Stångåstadens hållbarhetsarbete inte skiljer sig avsevärt idag jämfört med för tio år sedan. De 
har länge arbetat med samtliga hållbarhetsaspekter och idag står det även i deras ägardirektiv 
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att samtliga delar ska beröras. Erkers och Ribbenhed märker att engagemanget från 
hyresgäster gällande hållbarhet har vuxit mycket på sista tiden ”vi märker ett mycket större 
tryck gällande hållbarhetsaspekterna nu jämfört med förut, det är viktiga frågor som många 
är engagerade i och detta anpassar vi oss efter”. Stångåstadens vision är ”ett steg före” och 
det innebär att företaget ska driva branschutvecklingen inom bland annat hållbarhet. Företaget 
vill stå för utveckling, långsiktighet och hållbarhet nu och i framtiden. Detta märks tydligt på 
företagets arbete gällande befintliga fastigheter. Genom att renovera omfattande utifrån 
samtliga hållbarhetsaspekter uppnår de långsiktighet. Renoveringarna utgör även en utmaning 
i vissa känsliga områden, där det uppstår en balansgång mellan att utföra renoveringarna så 
hållbart som möjligt och samtidigt uppnå en så låg hyresökning som möjligt. 
 
Stångåstaden arbetar med CSR men benämner det som hållbarhet i sin verksamhet. Bolaget 
har en viktig roll i att använda sina resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. ”I 
ekonomiska beslut på lång sikt är vi jättenoga med att göra bra och långsiktiga investeringar 
medan vi på kort sikt arbetar för låga driftkostnader och en bra kostnadsutveckling”. 
Stångåstaden är ett företag med stark ekonomi, men trots det anser företaget att det är viktigt 
att hushålla med resurserna genom att exempelvis utföra förebyggande underhåll i sina 
fastigheter. Vad gäller den ekologiska hållbarheten fokuserar Stångåstaden främst på klimatet 
och därför handlar en stor del av deras arbete om energi. Företaget är delägare i 
vindkraftsanläggningar och använder solceller. De arbetar med energibesparingar kopplat till 
ventilation, belysning, uppvärmning och driftoptimeringar i fastigheterna. Avfallshantering 
prioriteras, ny teknik så som LED anammas och egen temperaturmätare i varje lägenhet 
används för att optimera uppvärmningssystemen. Erkers och Ribbenhed påpekar samtidigt att 
en stor del av det miljömässiga arbetet handlar om att förändra det mänskliga beteendet. ”Det 
är Stångåstaden som skapar förutsättningarna, men detta är inte värt något om hyresgästerna 
inte anammar beteendet”. Där det är ekonomiskt och tekniskt möjligt har Stångåstaden som 
mål att miljöcertifiera nybyggnationer enligt Miljöbyggnad Silver. Erkers och Ribbenhed 
menar att attraktivitet uppnås genom att tänka Linköping som en stad och inte enskilda 
områden var för sig. Med detta i åtanke arbetar företaget med segregation och integration. 
Genom stadsdelsutvecklingsprojekt som är placerade på de mest segregerade områdena i 
Linköping lyfts dessa stadsdelar och sysselsättningen ökar. Trygghet är en annan viktig aspekt 
som fångas upp genom en trygghetsgrupp som arbetar med bosociala frågor och störningar. 
Stångåstaden ställer krav på sina entreprenörer och leverantörer att anställa medarbetare som 
står långt ifrån arbetsmarknaden, de innehar även speciella avtal där lägenheter erbjuds till 
nyanlända eller andra som på olika sätt står utanför samhället. Detta tillsammans med ett nära 
samarbete med Linköpings föreningsliv bidrar till att människor integreras i samhället. 
Stångåstaden upplever stor efterfrågan på bostäder i stadskärnan, vilket leder till långa kötider 
för de ansökande. På grund av detta uppförs det mycket nyproduktioner i centrum men 
företaget värnar samtidigt om ytterområdena för att det ska finnas bostäder för alla.  
 
Mål och planer sätts upp med CSR och hållbarhet i åtanke, för att sedan följas upp. Dessa mål 
kopplas indirekt till Agenda 2030. Målbilderna på Stångåstaden är på tre till fem års sikt och 
för att ständigt utvecklas använder sig företaget av miljömål och handlingsplaner. Miljömål 
finns inom energi och klimat, avfall, inomhusmiljö samt byggnation och material. 
Energimålet som ska uppnås till år 2025 är att Stångåstaden ska minska köpt energi med 25 
procent, vilket utgör ett bidrag till Linköping kommuns mål om att år 2025 vara 
koldioxidneutrala. För att uppnå det uppsatta målet ser företaget till att energieffektivisera vid 
ombyggnationer och det uppstartas även energiprojekt. Nyproduktioner är inget hinder för att 
nå målet eftersom de redan idag innehar en god energiprestanda. Ett annat mål som 
Stångåstaden arbetar för är att all fastighetsel år 2025 ska vara egenproducerad och förnybar. 
Samtliga mål följs upp kontinuerligt genom grafer och diagram för att kontrollera 
utvecklingen. Erkers och Ribbenhed berättar att år 2025 ska hållbarhet genomsyra allt som 
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verksamheten gör och Stångåstaden ska vara ett föredöme bland bostadsbolag i Europa. 
Företaget vill att intressenter och kunder i alla stadsdelar ska inkluderas och genom en 
gemensam kraft skapa trygghet och ett klimatsmart agerande.  
 
4.3.1 Linköpings kommun 
Intervju med Marie Hägglund (Gruppchef för hållbarhet- och miljökommunikation). 14 mars, 
2019. 
 
Linköpings kommun är belägen i Östergötlands län och är Sveriges femte största kommun. 
Inom kommunen bor det cirka 160 000 invånare, en siffra som förväntas fortsätta växa. 
Kommunen planerar att uppföra cirka 10 000 bostäder fram tills år 2027. Linköpings kommun 
har ett av Sveriges största universitet med 27 000 studenter och har rikt näringsliv med 11 500 
aktiva företag. Kommunen satsar på förnybar energi och är idag Sveriges främsta kommun 
vad gäller installerad effekt från solceller (Linköpings kommun, 2018).  
 
Linköpings kommun innehar ett flertal intressenter, där de allra viktigaste är linköpingsborna 
och framtida linköpingsbor. Det är dessa som finansierar kommunen och det är därför viktigt 
att de känner sig nöjda med arbetet som utförs. Kommunen har tillsammans med sina 
kommunala bolag ett samhällsansvar och Hägglund berättar att det är viktigt att samtliga på 
kommunen arbetar åt samma håll. Hållbar utveckling är en betydande del i det arbete som 
kommunen utför, dels på grund av dagens klimathot men även eftersom hållbar utveckling är 
en betydande fråga inom politiken. Begreppet hållbar utveckling definieras genom 
kommunens hållbarshetspolicy och arbetet med denna knyts an till Agenda 2030-målen. 
Hägglund berättar att kommunen arbetar med samtliga delar av hållbar utveckling men att den 
ekologiska aspekten har funnits med i deras arbetsprocess och mål under längre tid än de 
andra aspekterna. Från att tidigare haft huvudfokus på det miljömässiga arbetet har 
Linköpings kommuns hållbarhetsarbete idag vidgat sig. Hägglund menar att den tidiga 
implementeringen av ekologisk hållbarhet kan bero på att aspekten är lättare att mäta. När det 
kommer till exempelvis social hållbarhet gäller det att hitta vissa nyckeltal, vilket kan vara 
svårt. Kommunen ser idag ett skifte i att miljö och hållbarhet blivit mer betydelsefullt för 
invånarna, vilket är något som de tar hänsyn till för att tillfredsställa sina intressenter. 
Hägglund belyser även att det inte enbart handlar om att ta hänsyn till miljön, utan att 
kommunen på längre sikt kan tjäna pengar på miljömässiga åtgärder så som 
energieffektivisering. Kommunen arbetar aktivt med CSR och detta införlivas i verksamheten 
på flera olika sätt. Linköpings kommun är en så kallad ”Fairtrade-city” vilket innebär att de 
engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Vid upphandlingar tar de social hänsyn 
till entreprenaderna och ställer krav för att ett samarbete ska bli aktuellt. Exempel på ett 
sådant krav är att ett visst antal medarbetare på företaget under en längre tid ska ha stått 
utanför arbetsmarknaden.  
 
Inom den ekonomiska hållbarheten är en viktig del av arbetet gröna finansieringar, det vill 
säga att kommunens kapital placeras på ”rätt ställen” som både är lönsamma och bidragande 
till den ekologiska hållbarheten. Inom den ekologiska hållbarheten arbetar kommunen med 
avfallshantering, energi- och klimatfrågor samt miljökommunikation med invånarna. 
Kommunen försöker få byggherrarna att bygga mer energisnåla fastigheter när de säljer mark, 
detta för att bidra till ett bättre klimat. Även kampanjer för att minska förbränningen av fossila 
bränslen utförs och istället förespråkas elfordon, cyklar och kollektivtrafik. Kommunen 
arbetar med den sociala hållbarheten stadsdelsvis och lägger störst resurser på segregerade 
delarna av Linköping. ”Idag upplever man väldigt stora skillnader mellan olika områden i 
Linköping och detta arbetar vi mycket med att förändra” berättar Hägglund. Arbetet för att 
minska segregationen utförs dels genom olika projekt. Tanken är att många små åtgärder i 
slutänden ska ge stor effekt. Dessa mindre projekt är på kort sikt viktiga men på lång sikt är 
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det en blandning av upplåtelseformer som Hägglund tror är nyckeln till en mindre segregerad 
stad. Det är även viktigt att få de segregerade områdena mer attraktiva. Detta uppnås genom 
att exempelvis uppföra byggnader eller attraktioner som lockar samtliga Linköpingsbor att 
besöka platsen. Kommunen har en nära dialog med medborgarna i form av möten för att 
urskilja deras önskemål samt för att uppnå delaktighet. Hägglund menar att delaktighet är en 
viktig faktor för att uppnå en god relation mellan invånarna och kommunen. Kommunen 
arbetar mycket med integration i form av ett nära samarbete med föreningslivet i Linköping, 
detta för att underlätta för människor att knyta kontakter. Kommunen har även i vissa projekt 
anställt människor som står utanför samhället för att ge dem en möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. Hägglund upplever att det är svårt att upprätthålla en utveckling på 
landsbygden, detta som en följd av urbaniseringen. För att arbeta mot detta uppförs 
utvecklingsplaner för ytterområdena där kommunen undersöker vilka önskemål och 
möjligheter som finns inom varje enskilt område.  
 
Hägglund berättar att de största utmaningarna som kommunen står inför är miljöfrågor samt 
segregation. ”Klimatet är en utmaning som det arbetas mycket med, men det är svårt eftersom 
det tar tid för människor att ändra beteenden som funnits under en lång tid”. Vad gäller 
segregation förklarar Hägglund att kommunen först ser över hur områdena ser ut idag, för att 
sedan arbeta fram förbättringsåtgärder som i sin tur leder till utvecklingsplaner för 
stadsdelarna. Genom att kommun och fastighetsbolag har ett nära samarbete kring denna fråga 
uppnås ett gynnsamt resultat. Ytterligare en utmaning som föreligger är balansgången mellan 
de tre olika hållbarhetsaspekterna. Hägglund menar att det alltid finns målkonflikter men i 
lägen där det inte går att ta ett beslut som gynnar alla aspekter är det ekonomin som styr. ”Vi 
använder oss av skattebetalarnas pengar och just därför är det detta som prioriteras i 
målkonflikter” berättar Hägglund. Det är även viktigt att ta hänsyn till tidsaspekten i dessa 
beslut. Hägglund menar att det billigaste alternativet oftast är det bästa på kort sikt, men att 
det på lång sikt kan vara mer lönsamt att välja det dyrare alternativet som är mer ekologiskt 
hållbart.  
 
CSR speglas i samtliga hållbarhetsarbeten och mål som kommunen arbetar med. Samtliga mål 
som kommunen sätter upp kontrolleras under arbetets gång, de använder sig även av 
nyckeltal. Det finns ett system som Linköpings kommun och andra kommuner rapporterar in 
resultat till, Hägglund berättar att detta möjliggör jämförelser kommuner emellan. Vad gäller 
energieffektivisering arbetar de kommunala bolagen delvis med detta själva, men samtidigt i 
enighet med kommunen genom strävan mot samma mål. Ett av målen som kommunen arbetar 
mot är ”Koldioxidneutrala Linköping”. Målet införlivas i de kommunala bolagen som i sin tur 
sätter upp egna mål för att bidra till att huvudmålet uppnås. Kommunen styrs genom en 
miljöpolicy som framställs av kommunfullmäktige, en policy som uppförs för fyra år framåt i 
tiden. Genom denna plan redovisar samtliga avdelningar och bolag på kommunen hur de 
bidrar till att nå de uppsatta målen. Avdelningarna och bolagen redovisar resultatet uppåt för 
att kommunen kontinuerligt ska kontrollera att arbetet går i rätt riktning, på detta sätt styrs 
kommunen uppifrån. 
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4.4 Sammanställning av empirin 

 
Tabell 2. Sammanställning av empirins huvudteman. 
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5. Analys 
5.1 Hållbarhetsarbetet hos allmännyttiga fastighetsbolag 
Efter den genomförda studien går det att urskilja att samtliga respondenter arbetar med 
ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Det finns inom kommunerna och 
fastighetsbolagen flera arbetssätt som skiljer sig åt, men även många som liknar varandra. 
Fokus på hållbar utveckling och åsikten om att samtliga aspekter bör hanteras är dock 
genomgående trots att detta medför vissa utmaningar. 
 
Samtliga fastighetsbolag belyser att den största anledningen till att de väljer att arbeta med 
hållbar utveckling är eftersom de vill bygga hållbara samhällen. Växjö kommun och 
Linköpings kommun är dessutom ense om att det finns en tydlig politiskt vilja i deras 
kommuner om att arbeta med hållbar utveckling. Halmstad kommun betonar även att en utav 
fördelarna med att arbeta med hållbar utveckling är att kommunen betraktas som attraktiv, 
både för nuvarande- och framtida invånare. Detta stöds av Choi och Ng (2011) som anser att 
företag med bristfällig eller icke-existerande hållbarhetspolicy kan utvärderas negativt av 
konsumenter. I och med att de allmännyttiga fastighetsbolagen bygger på affärsmässiga 
principer är lönsamhet en viktig parameter. För bolagens verksamhet kan det därför vara 
avgörande att invånarna finner bolagen attraktiva och väljer att bosätta sig hos dessa. I takt 
med att synen på hållbar utveckling har förändrats, har även HFABs och Växjöbostäders 
kunskap kring hållbarhetsarbetet ökat. Fastighetsbolagen besitter idag bredare kunskap kring 
hur de bör arbeta för ett hållbart samhälle, jämfört med för tio år sedan. HFAB och 
Växjöbostäder förklarar i enighet med Carroll (2015) att det tidigare fanns en större kunskap 
och mer utarbetad arbetsprocess kring enbart de miljömässiga aspekterna. Idag tas istället 
hänsyn till samtliga hållbarheter. Stångåstaden menar dock att deras arbete med hållbar 
utveckling inte ändrats avsevärt under de senaste tio åren. Stångåstadens tidiga 
implementering av samtliga hållbarhetsaspekter kan bero på att de verkar i den största av de 
undersökta kommunerna. Detta kan ha medfört att Linköpings kommun har upplevt större 
press angående hållbar utveckling jämfört med de mindre kommunerna, där invånarantalet är 
lägre. En annan aspekt kan vara att Stångåstaden innehar en stark ekonomi och därmed haft 
möjlighet att satsa ett större kapital på detta arbete. 
  
Ekonomisk hållbarhet förklaras av SABO (2016) som att företagets ekonomi ska vara god på 
både kort- och lång sikt. Halmstad kommun menar att det varken är ekonomiskt- eller 
ekologiskt hållbart att vänta med att göra klimatanpassningsåtgärder. En uppskjutning av 
åtgärden kan innebära att problemet växer och därmed blir allt dyrare och mer omfattande att 
genomföra. Vad gäller kortsiktig planering kan till exempel billigare 
klimatanpassningsåtgärder anses mer lönsamma. Vid långsiktig planering kan det istället visa 
sig att mer kostsamma ekologiska- och sociala hållbarhetsåtgärder bidrar till en bättre 
ekonomisk hållbarhet, vilket även SABO (2016) påvisar. För att uppå gynnsamma 
ekonomiska beslut använder sig HFAB av investerings- och lönsamhetskalkyler inför varje 
enskilt projekt. Växjö kommun anser att kalkylering, kostnadskontroll och 
kostnadsmedvetenhet är nycklarna till goda ekonomiska beslut. Växjöbostäder belyser även 
vikten av att ta hänsyn till hållbarheterna i upphandlingar av entreprenörer och leverantörer. 
Som en följd av detta har de infört en uppförandekod (code of conduct), vilket styrker teorin 
om företagsetik (Carroll, 2015). Kommunernas och fastighetsbolagens val att arbeta med 
uppförandekoder kan tros vara baserad på deras vilja att engagera den privata sektorn i 
samhällsansvaret. Detta kan tyda på att kommunerna och fastighetsbolagen har kommit till 
insikt att alla aktörer i samhället måste arbeta tillsammans för att uppnå ett hållbart samhälle. 
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Som Kellner och Stålbom (2001) påvisar förbrukar bygg- och fastighetssektorn stora mängder 
energi, vilket har medfört att samtliga fastighetsbolag idag aktivt arbetar med 
energieffektiviseringsåtgärder. De skärpta miljökravens uppkomst har enligt Femenias (2015) 
gjort att fastighetsbolagen känner ett stort ansvar att utföra renoveringsarbeten. Samtliga 
fastighetsbolag arbetar med olika typer av energieffektiviseringsåtgärder, allt ifrån 
uppförandet av energi- och avfallsplaner till ventilationsåtgärder och användning av solceller. 
Renoverings- och ombyggnadsarbeten har bortsett från år 2016 ökat (SABO, 2016), vilket 
kan tyda på att fastighetsbolagen har ett stort antal fastigheter i sitt bestånd som är i behov av 
renovering eller ombyggnad. Detta stärker även det faktum att det idag finns ett stort antal 
fastigheter från miljonprogrammet som är i behov av renovering (Mangold, Österbring, 
Wallbaum, Thuvander, & Femenias, 2016). 
  
Fastighetsbolagen är överens om att det finns större möjligheter att påverka nyproduktioners 
energianvändning jämfört med befintliga fastigheters energianvändning. Stångåstaden 
beskriver att en stor del av det miljömässiga arbetet handlar om att förändra det mänskliga 
beteendet, vilket även HFAB håller med om. HFAB har upplevt att implementeringen av IMD 
har bidragit till sänkt energiförbrukning. Båda dessa uttalandena stämmer överens med 
Kellner och Stålboms (2001) hypoteser. Ytterligare en fördel med IMD kan vara att 
hyresgästernas förståelse för den egna förbrukningen ökar, vilket är gynnsamt för både 
ekonomin och miljön. Fastighetsbolagens vilja att energieffektivisera kan kopplas till det 
faktum att det inte längre finns någon motsättning mellan tillväxtmål och miljömål, vilket 
medför att företag inom branschen finner ett större intresse av att vara delaktiga i 
klimatomställningen (Kellner, 2017). Det är tydligt genom samtliga fastighetsbolags 
miljötänk att kommunens synsätt på energieffektivisering har genomsyrats och att det finns en 
god kommunikation mellan parterna. Något som skiljer Stångåstaden ifrån de övriga 
fastighetsbolagen är att de arbetar med att miljöcertifiera nybyggnationer enligt Miljöbyggnad 
Silver, där det är ekonomiskt och teknisk möjligt. Eftersom miljöcertifieringar är kostsamma, 
tidskrävande och omfattande kan även denna prioritering tyda på Stångåstadens fördelaktiga 
ekonomiska position. 
 
Samtliga fastighetsbolag arbetar mot segregationen i form av olika typer av projekt. 
Växjöbostäder planerar aktiviteter som ska vara stimulerande och välkommande för alla, med 
syfte att skapa trygghet mellan grannar. HFAB erbjuder sommarjobb och praktik till sina 
hyresgäster och Stångåstaden har en trygghetsgrupp som arbetar för trygghet samt för att 
motverka störningar. HFAB och Stångåstaden anser dessutom att segregation har en nära 
koppling till integration, vilket även SABO (2016) belyser. HFAB och Växjöbostäder är eniga 
om att ett steg i rätt riktning mot en minskad segregation är att blanda upplåtelseformer inom 
samma område. Detta skulle medföra att människor med skilda inkomster, ursprung och 
familjeförhållande skulle samlas på samma plats och tvingas integrera med varandra. Vilket 
även SABO (2016) beskriver. Segregerade stadsdelar kan utgöra stora kostnader som är svåra 
för samhället att hantera. I och med denna konsekvens är segregation en viktig aspekt att ta 
hänsyn till för att skapa ett trivsamt och mindre polariserat samhälle. 
 
Urbaniseringen är ett annat fenomen som samtliga fastighetsbolag har erfarenhet av. 
Fastighetsbolagen upplever att stadskärnorna i de olika städerna har en viss dragningskraft, 
det vill säga att fler och fler väljer att flytta in till staden. Precis som Estoque och Yuji (2014) 
beskriver kan urbanisering leda till social välfärd och ekonomisk utveckling genom växande 
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stadskärnor, men det finns även risker med fenomenet. Eftersom allmännyttans uppdrag är att 
erbjuda goda hyresrätter för alla är det av hög relevans att även prioritera de hyresgäster som 
vill bo utanför centrum (SABO, 2015). Stångåstaden poängterar vikten av att värna om 
ytterområdena för att bibehålla landsbygden. Växjöbostäder ser sig själva som en del av 
urbaniseringen och försöker arbeta i symbios med denna, även HFAB tar hänsyn till 
urbaniseringens effekter vid stadsutveckling.  
 
Fastighetsbolagen och kommunerna anser att segregation är en utav de största utmaningarna i 
dagens samhälle, vilket även beskrivs av Thörn och Thörn (2017). Även miljöfrågorna bidrar 
till stora utmaningar och detta är något som samtliga kommuner och fastighetsbolag arbetar 
mycket med. Halmstad kommun anser att det är viktigt att planera långsiktigt och investera i 
de utmaningarna som kommunen står inför. Växjöbostäder poängterar även vikten av att 
försöka uppnå ett helhetsperspektiv för att kunna ta hänsyn till alla hållbarheter vid varje 
situation. I enighet med SABO (2016) lägger Stångåstaden stort fokus på balansgången 
mellan de miljömässiga renoveringarna och de höjda hyrorna i de känsliga områdena. HFAB 
poängterar dock att balansgången mellan hållbarheterna kan vara svår. Företaget ska vara 
lönsamt samtidigt som de ska tillgodose hållbarhetsaspekterna. Utmaningarna som 
kommunerna och fastighetshetsbolagen ställs inför kan ses som komplexa. Det finns ingen 
enkel eller direkt väg att gå dessa tillmötes. Det bör dock vara en prioritering av kommunerna 
och fastighetsbolagen att vilja lösa dessa utmaningar redan idag. För att kunna möta eller rent 
utav övervinna dessa utmaningar är det viktigt att samtliga kommuner och fastighetsbolag 
anstränger sig och låter utmaningen sporra dem, istället för att göra dem omotiverade. Riktas 
det inte åtgärder för att möta dagens utmaningar finns det risk att dessa om tio år är ännu 
större, ännu mer komplexa och ännu mer kostsamma att åtgärda.  
 
5.2 Implementering av CSR i allmännyttiga fastighetsbolag  
Efter den genomförda kvalitativa studien kan det utläsas att samtliga respondenter belyser 
vikten av att använda ett hållbart förhållningssätt i organisationen. Detta för att integrera 
intressenter, samhällsintressen och ansvar i verksamheten. Hur detta implementeras sker dock 
på olika sätt genom diversifierade prioriteringar, uppsättningar av mål samt processer. 
 
CSR är ett begrepp som fastighetsbolagen har vetskap om men som inte används på daglig 
basis. Begreppet inkorporeras istället i verksamheten på skilda sätt. Linköpings kommun, 
Växjö kommun och Halmstad kommun är de enda som aktivt arbetar med begreppet, medan 
de andra ser CSR som en del av fastighetsbolagens grunduppdrag. Samhällsansvaret som 
fastighetsbolagen upplever kan jämföras med företagsmedborgarskapet som Carroll (2015) 
beskriver som en av de fyra huvudområdena inom CSR. Genom samhällsansvaret som 
föreligger allmännyttiga bolag införlivas begreppet indirekt i verksamheten. 
Fastighetsbolagen vill vara en del av den hållbara framtiden och Stångåstaden poängterar att 
detta är en viktig del i att vara ett allmännyttigt bolag. Växjöbostäder anser även att 
fastighetsbranschen är en bransch där det finns stor möjlighet till påverkan och inflytande, och 
anser att allmännyttiga fastighetsbolag bör ta detta ansvar. Genom kommunernas och 
fastighetsbolagens svar är det möjligt att urskilja att CSR inte är ett så frekvent använt 
begrepp som teorin påvisar (Nurunnabi, o.a., 2019). Detta kan bero på att vår studie inriktar 
sig på kommuner och allmännyttiga bolag som redan upplever ett uppenbart samhällsansvar. 
  
En vanligt förekommande åsikt som uppkommit vid intervjutillfällena är att CSR och 
hållbarhet är synonymer till varandra, vilket gör att hållbarhetsarbetet anses utgöra arbetet 
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med CSR. Gemensamt för alla fastighetsbolag är att de anser att ingen hållbarhet klarar sig 
utan den andra, det krävs istället att ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet samverkar 
för att det mest gynnsamma utfallet ska uppnås. Detta beskriver Kellner (2017) som en utav 
huvudåsikterna inom CSR-teorin. I arbetet med hållbarhetsaspekterna nämner HFAB och 
Halmstad kommun att det finns vissa svårigheter att implementera den sociala hållbarheten i 
verksamhetsstyrningen eftersom det saknas tydliga processer och strukturer för denna 
hållbarhet. De tvetydliga processerna gör aspekten svårare att mäta och följa upp. 
Stångåstaden och Linköpings kommun påvisar däremot att de inte upplever samma 
problematik i och med att de har arbetat fram nyckeltal för social hållbarhet. Kommunerna 
och fastighetsbolagen är dock överens om att denna svårighet kan vara en anledning till att 
den sociala hållbarheten implementerades senare än exempelvis den ekologiska hållbarheten. 
Skillnaden mellan kommunernas och fastighetsbolagens mätverktyg av den sociala 
hållbarheten kan upplevas förvånande. Lärdomar och kunskap borde spridas över 
kommungränserna för att på så sätt sträva mot det gemensamma målet, att uppnå ett hållbart 
Sverige.  
 
Freeman och Dmytriyev (2017) påvisar att sammankopplingen mellan CSR och 
intressentmodellen blir gynnsam när företaget införlivar intressenterna i 
verksamhetsstyrningen; när värde skapas för intressenterna samt när hänsyn tas till 
beroendeförhållandet mellan intressenterna. Fastighetsbolagen är överens om att deras mest 
betydelsefulla intressenter är nuvarande och potentiella hyresgäster. Enligt Yu, Chu och Yang 
(2012) blir samhället mer och mer medvetet om de miljömässiga utmaningarna, vilket i sin tur 
gör att människor känner ett större ansvar gentemot kommande generationer. Stångåstaden 
stärker detta argument genom att berätta att det idag finns ett större engagemang hos 
hyresgästerna gällande hållbar utveckling, ett faktum som vuxit under de senaste åren. 
Intresset tvingar fastighetsbolagen att anpassa sig för att behålla sina hyresgäster. Även HFAB 
märker att medvetenheten hos både människor och företag har ökat, vilket gör det viktigare att 
hållbarhetstänket genomsyrar allt som företaget tar sig an. Det finns idag forskning som tyder 
på att företag med lågt engagemang för miljömässig hållbarhet har en negativ inverkan på 
konsumenten (Choi & Ng, 2011), vilket styrker detta antagande. 
 
Empirin visar dock att det finns vidare intressenter som bolagen också behöver fokusera på. 
Stångåstaden menar att medarbetarna behöver trivas för att kunna utföra ett bra arbete för 
hyresgästerna, vilket utgör ett beroendeförhållande sinsemellan. Det finns ett samband mellan 
samtliga intressenter i kedjan och om den ena inte är nöjd kommer inte heller nästa intressent 
att bli tillfredsställd (Freeman & Dmytriyev, 2017). I och med detta samband kan det anses 
viktigt att vara lyhörd mot samtliga grupper och inte enbart inrikta sig på enskilda grupper var 
för sig. För att de primära intressenterna, hyresgästerna, ska uppmärksammas och 
tillfredsställas krävs det att organisationerna vet vad dessa har för önskemål och krav. 
Halmstad kommun berättar att det är viktigt att uppmärksamma skälen till att människor 
väljer att flytta till Halmstad, för att sedan kunna arbeta vidare med dessa frågor och på så sätt 
skapa värde för invånarna. Även Växjö kommun använder sig av detta helhetsperspektiv 
genom att se Växjö som en stad som människor inte bara ska bo i, utan även leva i. 
Växjöbostäder har anammat den nära dialogen med hyresgästerna vilket är något som anses 
betydande för att uppnå en god social hållbarhet (SABO, 2016).  
 
En ytterligare aspekt är ägarna, som även de utgör intressenter för fastighetsbolagen. Genom 
sitt allmännyttiga grunduppdrag införlivas ansvaret för invånarna och samhället genom 
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ägardirektiv. Det går att avläsa i problemdiskussionen att allmännyttiga fastighetsbolag har 
som syfte att erbjuda goda hyresrätter för alla. De ska arbeta affärsmässigt och samtidigt 
gynna den ekonomiska-, ekologiska- och sociala hållbarheten (SABO, 2015). Tack vare 
allmännyttans syfte införlivas automatiskt mycket av CSR i organisationen. I och med att 
samtliga intervjuade fastighetsbolag arbetar efter detta grunduppdrag kan detta ha medfört att 
de innehar samma synsätt och därmed svarar likartat. Detta kan vara en slump, eller så kan det 
vara så att alla allmännyttiga fastighetsbolag ser på implementering av CSR i sitt 
hållbarhetsarbete på ett liknande sätt eftersom de till viss del får tvingande direktiv av staten 
som måste efterföljas. Inom kommunala bolag visar sig samhällsansvaret tydligt. Kommunen 
styrs av politiker och dessa är framröstade av det svenska folket. Det är även Sveriges 
befolkning som finansierar kommunerna och de allmännyttiga bolagen, vilket kräver viss 
varsamhet med tillgångarna. HFAB påpekar att företaget har ett ansvar att ta ett ansvar 
gällande hållbarhet och detta håller Växjöbostäder och Stångåstaden med om. Att 
kommunerna har ett sådant omfattande beroendeförhållande med befolkningen kan innebära 
att de har många ögon på sig i varje enskilt beslut. På grund av detta kan det anses extra 
betydelsefullt att införliva invånarnas krav och önskemål i verksamhetsstyrningen, vilket även 
är en av de tre aspekterna som sammankopplar intressentmodellen med CSR (Freeman & 
Dmytriyev, 2017).  
 
Mål, planering och uppföljning är grundpelare i fastighetsbolagens verksamhetsstyrning. I den 
teoretiska referensramen förklaras verksamhetsstyrning som två delar där den första delen 
handlar om strategisk planering, där fokus ligger på långsiktiga mål. Den andra delen handlar 
om operativ kontroll, vilket syftar till att utvärdera genomförda projekt (Goebel & 
Weißenberger, 2017). Samtliga fastighetsbolag använder sig av båda delarna. Bolagen har 
mål som sammankopplas med Agenda 2030 samt ekonomisk-, ekologisk- och social 
hållbarhet, vilket gör att detta införlivas i verksamheten på en daglig basis. Det finns ett 
tydligt samarbete mellan kommunerna och fastighetsbolagen när det kommer till uppsatta 
mål. I Linköpings kommun nämns målet "koldioxidneutrala Linköping" och de anser att det 
är av stor vikt att hela kommunen tar sitt ansvar för att målet ska uppnås. För att kvalitetssäkra 
målet finns det krav på att de kommunala bolagen ska rapportera bidrag och resultat uppåt i 
kommunen. Stångåstaden styrker påståendet om att det finns ett nära samarbete mellan 
kommunen och fastighetsbolaget. Deras mål är att år 2025 minska köpt energi med 25 
procent, vilket är deras bidrag till ”koldioxidneutrala Linköping”. Även Växjöbostäder 
påvisar samma nära koppling i och med att deras mål grundar sig i Växjö kommuns 
planeringsdirektiv. HFAB har avtalat med Halmstad kommun om att arbeta med de tre 
hållbarhetsaspekterna och även detta utgör en koppling mellan kommunernas och 
fastighetsbolagens mål.  
 
Inom samtliga fastighetsbolag utformas egna mål som har sin grund i kommunens planering 
och arbete. Dessa gestaltas genom HFABs affärsplaner som utformas till mål och delmål 
anpassade till varje enskild avdelning. Målen följs sedan upp genom prognosgenomgångar 
och medarbetarsamtal. Även Linköpings kommun påvisar att fastighetsbolagen arbetar med 
hållbar utveckling på egen hand, men att kommunen finns till som stöd för bolaget. Hosoda 
(2018) poängterar att samtliga hållbarhetsaspekter bör tas hänsyn till i processer så som 
planering, utförande och uppföljning, vilket även samtliga kommuner och fastighetsbolag 
belyser. En problematik som Halmstad kommun och Växjö kommun har uppmärksammat är 
att mandatperioden och dess tillhörande budgetperiod kan leda till att fokus hamnar på de 
kortsiktiga målen samt den kortsiktiga planeringen. Detta medför att de långsiktiga målen som 
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är avgörande i frågor så som exempelvis segregation blir åsidosatta. Den kortsiktiga 
planeringen kan vara en följd av de ”korta” mandatperioderna, vilket kan ha medfört att 
Sveriges städer idag är mer segregerade. En annan konsekvens kan vara politikernas vilja att 
under mandatperioderna förverkliga sina vallöften, vilket kan förskjuta fokus från mer 
aktuella och akuta problem. Istället skulle det behöva läggas mer fokus på problem som 
sträcker sig över flera mandatperioder. Detta kan ses som en nackdel med politiskt styrda 
organisationer. Agenda 2030 kan här bli ett hjälpmedel för kommunerna och 
fastighetsbolagen att tänka mer långsiktigt, eftersom agendan har ett längre fokus, vilket även 
Växjö kommun understryker. 
 
5.3 Analysmodell 
 

 
 

Figur 3. Egen analysmodell. 

 
  



   
 

33 
 

6. Slutsats 
6.1 Slutsatser och avslutande diskussioner  
För att besvara frågeställningen ”Hur och varför implementerar allmännyttiga fastighetsbolag 
CSR i sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose sina intressenter?” har jämförelse skett mellan 
de olika allmännyttiga fastighetsbolagen för att kunna urskilja likheter och skillnader. Genom 
denna analys kan det utläsas att det finns mönster och åsikter som tar stöd i varandra, vilket 
skapar möjlighet att dra slutsatser kring ämnet. Syftet med studien är att beskriva hur 
allmännyttiga fastighetsbolag implementerar hållbarhetsarbetet i sina företag för att tillgodose 
sina intressenter. Detta har uppnåtts genom en kvalitativ studie där resultatet visar att 
allmännyttiga fastighetsbolag inte arbetar med begreppet CSR i den utsträckning som teorin 
påvisar.  
 
¨ Allmännyttiga fastighetsbolag anser att begreppet CSR är synonymt med arbetet kring 

hållbar utveckling. CSR är därmed inte ett begrepp som används frekvent hos bolagen. 
Fastighetsbolagen införlivar dock indirekt begreppet i verksamheten med tanke på hur de 
arbetar med ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet samt samhällsansvaret men 
väljer inte att benämna arbetssättet som CSR. 
 

¨ Allmännyttiga fastighetsbolag implementerar CSR i sin verksamhetsstyrning genom att 
bland annat uppföra mål, arbetsprocesser och uppföljning kring hållbar utveckling. 
Agenda 2030 anammas även i bolagen, vilket underlättar den långsiktiga planeringen. 

 
¨ Allmännyttiga fastighetsbolags primära intressenter är nuvarande- och potentiella 

hyresgäster. Bolagen måste därför anpassa verksamhetsstyrningen efter dessa för att 
tillgodose deras behov. Detta innebär att intressenterna har möjlighet att påverka 
fastighetsbolagen att ta ett ännu större samhällsansvar och arbeta mer omfattande med 
hållbar utveckling. 

 
¨ Allmännyttiga fastighetsbolag upplever, genom sitt grunduppdrag, ett likartat ansvar vad 

gäller implementeringen av CSR i sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose sina intressenter. 
Detta gör att studiens resultat inte påvisar stora skillnader mellan fastighetsbolagen, 
resultatet är istället överensstämmande och likartat. 

 
Enligt teorin är CSR ett utbrett begrepp som fler och fler företag väljer att anamma, vilket är 
ett påstående som denna studie inte stödjer. Allmännyttiga fastighetsbolag anser istället att 
begreppet är synonymt med fastighetsbolagens hållbarhetsarbete, vilket gör att CSR-
begreppet upplevs överflödigt i sammanhanget. Studien påvisar att allmännyttiga 
fastighetsbolag upplever en viss förvirring kring begreppet CSR. Detta kan dock bero på att 
intervjuerna har utförts med allmännyttiga fastighetsbolag, kommunalt ägda företag, som 
redan känner ett ansvar gentemot samhället i och med grunduppdraget. Allmännyttiga bolag 
kan därför anses stå utanför behovet av begreppet, eftersom en del av deras grundansvar är att 
ta hand om samhället. Trots den bristfälliga användningen av begreppet CSR finns det tydliga 
tecken på att de allmännyttiga fastighetsbolagen ändå arbetar med hållbarhet på delvis frivillig 
grund. De är i viss mån tvingade till att bidra till hållbarhetsarbetet genom kommunens 
planeringsdirektiv, men de besitter även ett eget intresse att arbeta med hållbarhet och 
samhällsansvar. Detta går att utläsa genom de många mål som fastighetsbolagen besitter 
gällande ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Det finns många utmaningar kring 
arbetet, men samtliga bolag prioriterar att ta hållbara beslut, både på kort- och lång sikt. För 
att underlätta det långsiktiga tänket har även fastighetsbolagen på kommunens uppmaning 
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beslutat att uppföra mål som står i symbios med Agenda 2030. Det finns ett omfattande arbete 
kring uppföljning för att kunna förbättra nuvarande processer. I och med detta finns det starka 
kopplingar mellan allmännyttiga fastighetsbolags verksamhetsstyrning och hållbar utveckling. 
Det innebär att samtliga fastighetsbolag trots allt har begreppet CSR införlivat i 
verksamheten, även fast de inte är medvetna om dess innebörd eller använder begreppet 
uttalat.      
 
Efter genomförd studie går det även att dra slutsatsen att fastighetsbolagen känner ett tydligt 
ansvar att bygga hållbara samhällen. Det är dock inte möjligt för fastighetsbolagen att endast 
fokusera på attributen som skapar attraktivitet. En viktig del i att bygga hållbara samhällen är 
att skapa samhällen som invånarna finner attraktiva. I och med att nuvarande och potentiella 
hyresgäster är fastighetsbolagens primära intressenter är det av stor betydelse att 
fastighetsbolagen anpassar sina framtidsplaner för att tillgodose intressenternas behov. Detta 
innebär att hyresgästerna har stort inflytande i hur och i vilken mån samhället ska och 
kommer utvecklas. Desto fler invånare som prioriterar hållbarhetsaspekterna desto högre krav 
ställs det på de allmännyttiga fastighetsbolagen. Eftersom studien berör allmännyttiga 
fastighetsbolag, som redan upplever ett samhällsansvar, kan de inte välja bort arbetet kring 
hållbarhetsfrågorna. Hyresgästerna har dock möjlighet att påskynda denna process ytterligare 
eftersom de allmännyttiga fastighetsbolagen värnar om att inneha goda hyresrätter för alla. En 
annan intressent till de allmännyttiga fastighetsbolagen är ägarna, i detta fall kommunen. 
Genom att fastighetsbolagen arbetar med hållbar utveckling och samhällsansvar tillgodoses 
även ägarnas krav och önskemål. För att möta samtliga intressenternas krav är det därför av 
stor vikt att de allmännyttiga fastighetsbolagen lägger fokus på att skapa medvetenhet kring 
hållbar utveckling, CSR samt intressenterna önskemål och krav. Först när intressenternas 
önskemål och krav går hand i hand med ett hållbarhetsperspektiv har ett hållbart samhälle 
uppnåtts.  
 
6.2 Praktiska implikationer 
Denna studie bidrar till att skapa en tydligare bild av hur allmännyttiga fastighetsbolag 
implementerar CSR i sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose sina intressenter. Forskningsgapet 
beskrevs som en avsaknad av studier som ser samband mellan CSR och företagssyfte. Detta 
gap uppfylls genom studien. Genom resultatet går det att utläsa vissa utvecklingsområden. 
Kommuner och allmännyttiga fastighetsbolag inom olika städer borde ta hjälp av varandra, 
för att kunna ta lärdom av varandras metoder och arbetssätt. Detta skulle gynna alla eftersom 
kommunerna och fastighetsbolagen har kommit olika långt på olika områden, vilket skulle 
leda till en fördelaktig situation för samtliga parter. Studien har även resulterat i ett råd till 
allmänheten. Det är viktigt att allmänheten förstår sin roll som intressent och genom 
fastighetsbolagets lyhördhet gentemot dessa har intressenterna stor möjlighet till påverkan. 
Ställer allmänheten krav på fastighetsbolagen möjliggörs snabbare utveckling kring arbetet 
med hållbar utveckling, vilket är en önskvärd effekt som leder oss närmare ett hållbart 
samhälle.  
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
I denna studie har endast allmännyttiga fastighetsbolag studerats. Som analysen och slutsatsen 
påvisar finns CSR redan indirekt införlivat i dessa verksamheters grunduppdrag och begreppet 
anammas därför inte helt på frivillig grund. I och med detta hade det varit intressant att 
undersöka samma frågeställning men där respondenterna istället utgör privata fastighetsbolag. 
Privata sektorn innehar inte samma obligatoriska samhällsansvar som den offentliga sektorn, 
vilket kan leda till ett annorlunda resultat.  
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Det hade även varit intressant att studera utbredningen av CSR inom en annan marknad än 
fastighetsbranschen. Detta skulle möjliggöra förståelse för hur etablerat begreppet är och om 
det används så frekvent som teorin påvisar.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Vad innebär din roll på arbetsplatsen? Beskriv dina arbetsuppgifter. 
2. Vilka anser ni är era huvudsakliga intressenter?  
3. Vilket ansvar känner ni gentemot era intressenter? 
4. På vilket sätt arbetar ni för att uppnå en attraktiv stad där människor trivs? 
5. Arbetar ni med CSR och i sådana fall på vilket sätt?  
6. Vad har ni för samhällsansvar enligt er? 
7. Hur definierar ni hållbar utveckling?  
8. Hur arbetar ni med ekonomisk hållbarhet? 
9. Hur arbetar ni med kortsiktiga- respektive långsiktiga ekonomiska beslut? 
10. Hur arbetar ni med ekologisk hållbarhet? 
11. Hur arbetar ni med social hållbarhet? 
12. Hur arbetar ni med segregation? 
13. Hur arbetar ni med integration? 
14. Hur ser ni på fenomenet urbanisering? 
15. Finns det någon skillnad på hållbarhetsarbetet idag, jämfört med för tio år sedan?  
16. Skiljer sig hållbarhetsarbetet mellan nyproduktioner och befintliga fastigheter?* 
17. Vad är största anledningen till att ni arbetar med hållbar utveckling?  
18. En utmaning som vi har funderat på är om de tre nivåerna av hållbarhet kan vara 

motsägelsefulla. Exempelvis det billigaste alternativet kanske inte alltid är det mest 
socialt- eller miljömässigt hållbara. Hur ställer ni er till detta?  

19. Anammar ni Agenda 2030? Om ja, i så fall hur? 
20. Hur sätter ni upp mål för hållbar utveckling? 
21. Hur följer ni upp era hållbarhetsmål?  
22. Hur styr/planerar ni för en hållbar framtid?  
23. Vilka utmaningar inom hållbarhet står ni inför och hur arbetar ni med dessa? 
24. Är det någon viktig fråga som vi har glömt att ställa som du/ni skulle vilja ta upp? 

       
 
  



   
 

ii 
 

Bilaga 2. Operationaliseringsschema 
 

Referenser Teori Begrepp Intervjufråga 

Akif, Kürşat & Atilla 
(2018). Squires & 
Heurkens (2016). 

Intressentmodellen Intressenter och ansvar 2,3,4 

Caroll (2015). 
Andrés, Agudelo, 
Jóhannsdóttir & 
Davídsdóttir (2019). 
Kellner (2017) 

CSR Samhällsansvar, hållbar 
utveckling, ekonomisk 
hållbarhet, ekologisk 
hållbarhet och social 
hållbarhet 

5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16*,17,18,19 

A. Merchant & A. 
Van der Stede 
(2017). Goebel & 
Weißenberger (2017) 

Verksamhetsstyrning Mål, uppföljning, planering, 
styrning och utmaningar 

20,21,22,23 

 
 

 
* Fråga endast ställd till fastighetsbolagen. 
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