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FÖRORD 
 

Ett tack riktas till samtliga respondenter från medverkande företag för givande intervjuer som 

gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie.  

  

Vi vill även tacka vår handledare för stort stöd och fint engagemang, men också de studenter 

som har ingått i opponeringsgrupperna för värdefulla bidrag och diskussioner.  

  

Vidare hoppas vi att fortsatt forskning kommer att genomföras inom detta aktuella och viktiga 

område. 

  

  

Högskolan i Halmstad, maj 2019.  
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SAMMANFATTNING 
 

I en värld med allt mer begränsade resurser har hållbarhetsarbeten blivit allt vanligare. Social 

hållbarhet handlar om att bidra till välfärden och att tillgodose människors grundläggande 

behov och rättigheter. Detta är dock ett begrepp som inom fastighetsföretag är svårt att definiera 

då det innebär olika saker för olika aktörer. 

  

I forskningen diskuteras det om nyttan med ett socialt hållbarhetsarbete och genom att redogöra 

hur fastighetsföretag arbetar med sociala hållbarhetsfrågor, har denna studie som syfte att 

beskriva hur värde kan skapas utifrån ett sådant arbete. Studien svarar även på frågan vad det 

sociala hållbarhetsbegreppet innebär för fastighetsföretag och om det går att se några särskilda 

skillnader mellan kommunala och privata fastighetsbolag. Genom en ökad förståelse för detta 

har vi utformat en modell som illustrerar sambandet mellan social hållbarhet och 

värdeskapande. 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod, där primär datainsamling gjorts genom 

intervjuer med åtta personer från olika fastighetsföretag, varav hälften är kommunala respektive 

privata bolag. Samtliga respondenter besitter kunskaper om respektive bolags sociala 

hållbarhetsarbete. Vidare enligt vald induktiv ansats har det empiriska materialet, med hjälp av 

en strukturerad analysmetod, analyserats gentemot insamlat teoretiskt material. Med hjälp av 

denna metod, samt en utformad matris baserad på intervjusvaren, kunde likheter och skillnader 

urskiljas på ett enklare och mer strukturerat sätt. 

 

Den slutsats vi kunde dra utifrån analysen är att ambitionen av att vara en långsiktig 

fastighetsägare har en stor betydelse i skapandet av företagens lönsamhet. Genom de sociala 

insatserna skapas värde för samhället, vilket i sin tur leder till att fastighetsföretagen på sikt får 

en högre värdeutveckling och avkastning på sina fastigheter, d.v.s. att en ekonomisk hållbar 

lönsamhet skapas. 

 

Vi kom också fram till att kommunala och privata bolag inte skiljer sig nämnvärt i deras vilja 

att ta ett samhällsansvar och arbeta med sociala hållbarhetsfrågor, men att aktiviteterna kan se 

olika ut beroende på företagens förutsättningar. 

 

Denna studie är ett kunskapsbidrag om hur fastighetsföretagens sociala hållbarhetsarbete skapar 

lönsamhet och långsiktig framgång. Vi vill även bidra till en bättre förståelse av begreppet 

social hållbarhet för fastighetsföretagen. 

 

 

Nyckelord: social hållbarhet, fastighetsföretag, hållbar lönsamhet, värdeskapande, hållbart 

företagande, samhällsansvar. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

In a world with increasingly limited resources, sustainable activities have become more and 

more common. Social sustainability is about contributing to welfare and to meet people's basic 

needs and rights. However, this is a concept that in real estate companies is difficult to define 

as it implicates different things for different actors. 

 

In research, the benefit of social sustainability work is discussed, and by describing how real 

estate companies work with social sustainability issues, this study aims to describe how value 

can be created from such work. This study also answers the question of what the social 

sustainability concept means for real estate companies and whether particular differences 

between municipal and private real estate companies can be seen. With an increased 

understanding, we have designed a model that illustrates the connection between social 

sustainability and value creation. 

 

This study was conducted with a qualitative method, where primary data collection was made 

through interviews with eight people from different real estate companies, half of which are 

municipal resp. private companies. All respondents have knowledge of each company's social 

sustainability work. Furthermore, according to the chosen inductive approach and using a 

structured method, the empirical material has been analyzed against collected theoretical 

material. Using this method, as well as a designed matrix based on the interview responses, 

similarities and differences could be distinguished in an easier and more structured way. 

 

The conclusion from the analysis is that the ambition of being a long-term real estate owner is 

of great importance in the creation of the companies' profitability. Through the social efforts, 

value is created for society, which in turn leads to real estate companies gaining a higher value 

development and return on their properties in the long term, and that an economically 

sustainable profitability is created. 

 

We also found that municipal and private companies do not differ significantly in their 

willingness to take corporate social responsibility and to work on social sustainability issues, 

however the activities may look different depending on the companies' conditions. 

 

This study is a knowledge contribution about how the real estate companies' social 

sustainability work creates profitability and long-term success. We also want to contribute to a 

better understanding of the concept of social sustainability for real estate companies. 

 

 

Keywords: social sustainability, real estate companies, sustainable profitability, value 

creation, sustainable business, corporate social responsibility. 
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1.0 INLEDNING 
I det inledande avsnittet presenteras studiens ämne. Här ges en bakgrundsbeskrivning om hur 

ämnesområdet ser ut idag, följt av en problemdiskussion som mynnar ut i studiens 

problemställning och syfte. Kapitlet avslutas med en presentation av centrala förekommande 

begrepp och en redogörelse av studiens avgränsningar.  

 

1.1 Problembakgrund  
Det talas idag mycket om hållbarhet vilket yttrar sig på många olika vis - hållbar utveckling, 

hållbar konsumtion, hållbart samhälle för att nämna några exempel. I snart ett halvsekel har 

begreppet hållbar utveckling uppmärksammats runt om i världen, detta sedan det började 

spridas internationellt år 1987 i samband med FN:s rapport Brundtlandkommissionen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

  

De globala målen, en agenda som innebär att till år 2030 uppnå fyra huvudsakliga mål: att 

avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt 

att lösa klimatkrisen, syftar till att skapa en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar 

utveckling (FN förbundet, 2019). I en värld med begränsade resurser innebär målet med 

hållbarhetsarbetet att samhällets levnadsvillkor och resursanvändning ska kunna möta 

människors behov utan att något äventyras, och att även framtida generationer ska kunna få 

sina behov tillgodosedda (Hållbart klimat, u.å.). Önskad livskvalitet för alla, både i dagsläget 

och i framtiden, är således vad hållbar utveckling handlar om (Bansal, 2005; Hållbarhetsguiden,        

u.å.-b). Det innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande social, 

kulturell och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system. Det sociala 

hållbarhetsperspektivet som inkluderas i många av de globala målen, handlar om människan 

och innefattar utmaningar och åtgärder som berör olika aspekter i samhället. 

 

Det går enkelt att tillämpa hållbarhetsbegreppet inom bygg- och fastighetssektorn. Denna 

koppling förefaller då det byggs nya fastigheter som ger upphov till att naturens resurser 

används (Högberg, 2014). Genom uppförandet av nya byggnader och städer förändras nämligen 

naturmiljöer och ekosystem. Nya byggnader och omgivningar medför även en uppkomst av 

frågor ur ett socialt perspektiv. Byggnader fungerar som allt från bostad, inkomstkälla till 

kapitalplacering, och var vi människor bor har en stor betydelse för vilka möjligheter vi har till 

att leva goda liv. Kopplat till fastigheter och den byggda omgivningen finns det därför en stark 

grund att titta på sociala hållbarhetsaspekter som trygghet och trivsel, men även bredare 

aspekter som social rättvisa och mänskliga rättigheter. 

 

Social hållbarhet är inte alltid tydligt definierat och även om det kan vara svårt att tillämpa på 

fastighetsföretag, finns det trots allt flera relevanta områden att framhäva. Högberg (2014) 

menar att människor bland annat behöver uppehälle, skydd, tillgivenhet, identitet och frihet, 

detta genom att vara, ha, göra och interagera. Hon menar att byggnader kan fylla flera av dessa 

behov, till exempel genom boende, skydd och platser för arbete eller fritid. Den sociala 

hållbarhetsaspekten kan tillämpas under både uppförande- och användningsfasen av fastigheter. 
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Under uppförandet kan det dels handla om arbetsvillkor eller nöjdhet bland de medarbetare som 

jobbar med projekten. Följer man kedjan tillbaka till byggnadsmaterialen handlar det i sin tur 

om varifrån och på vilket sätt byggnadsmaterial har tagits fram men också hur personal har 

rekryterats. Genom social hållbarhet är det möjligt att ta hänsyn till att material utvinns och 

tillverkas på ett rättvist sätt. För de flesta människor har användningen av fastigheter även stor 

inverkan på både upplevelser och hälsa. Hur fastigheter och mötesplatser ligger geografiskt 

påverkar hur människor interagerar. Trygghet, deltagande, relationer, hälsa, tillgång till service 

och livskvalitet är några exempel på faktorer som påverkas av den byggda miljön och som är 

viktiga frågor som relaterar till social hållbarhet.  

 

I många tider har företag haft ett ansvarstagande för både samhälle och anställda, och 

fastighetssektorn är inget undantag. Handel av fastigheter är världens största marknad och bara 

i Sverige står fastigheter för ca en tredjedel av den totala energianvändningen (Högberg, 2014). 

Utvecklingen i fastighetsbranschen har gått framåt och många arbetar därför allt mer med 

hållbarhetsfrågor (Naturvårdsverket, 2018). Idag kan man se att många fastighetsbolag, likt 

många andra bolag inom näringslivet, integrerar ett långsiktigt samhällsansvar även i sin 

affärsmodell. Detta är ett incitament som Ryott (2012) menar kan leda till vidare lönsamhet. 

Samhällsansvaret innebär att företagen tar ansvar för hur de påverkar samhället ur ett 

ekonomiskt samt miljömässigt och socialt perspektiv (Ryott, 2012; Fastighetsnytt, 2013). Allt 

fler fastighetsbolag väljer t.ex. att certifiera sina fastigheter eller rapportering av 

hållbarhetsredovisning, vilket ofta innebär att man tagit ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna 

i allt från energi, vatten, avfall och andra miljöfrågor till ekonomi samt hälsa och välbefinnande. 

 

Kommuner, landsting och staten har alla genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för 

samhällsutvecklingen och därmed att social hållbarhet omsätts i praktiken. Detta innebär inte 

minst att kommunala fastighetsbolag har ett särskilt ansvar för de hållbarhetsfrågor som berör 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2018). Även privata fastighetsbolag försöker likt 

kommunala bolag att ta ett större socialt ansvar, något som är viktigt då ungefär hälften av alla 

hyreslägenheter i Sverige ägs av privata fastighetsbolag medan andra hälften ägs av Sveriges 

kommuner (Allmännyttan, u.å.). För kommunala fastighetsbolag innebär den s.k. allmännyttan 

bland annat att bolagen ska ta ett aktivt samhällsansvar, ett villkor som de privata 

fastighetsbolagen däremot saknar. Då de olika ägarskapen har olika krav, är frågan om huruvida 

privata fastighetsägare generellt skulle vara sämre på att ta ett socialt ansvar något som ofta har 

diskuterats (Hem & Hyra, 2019). I en rapport gjord av branschorganisationen 

Fastighetsägarna, menar man att privata fastighetsbolag är minst lika engagerade som 

kommunala fastighetsbolag och har en stor potential som inte bör glömmas bort när det kommer 

till det sociala samhällsansvaret. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare relevant forskning som berör området för denna studie har fokuserat på ämnesfrågor 

som social hållbarhet inom fastighetsföretag, fastighetsföretags lönsamhet samt lönsamheten 

med social hållbarhet.  
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Social hållbarhet saknar en tydlig definition vilket gör att det är svårt att få grepp om vad social 

hållbarhet faktiskt innebär (Griessler & Littig, 2005; Eccles, Ioannou & Serafeimet, 2014; 

Missimer, 2015). Anledningen till varför social hållbarhet är ett sådant oklart begrepp beror på 

att det inte tydligt har definierats vad begreppet verkligen ska innehålla.  

 

Som en del av hållbar utveckling menar forskningen att social hållbarhet är en stor och viktig 

aspekt för att kunna påverka miljön positivt, både nu och i framtiden (Missimer, 2015; Ryott, 

2012). Sociala aspekter som exempelvis människans livsstil är en stor faktor till de 

miljöproblem som vi har i dagens samhälle (Missimer, 2015; Griessler & Littig, 2015). För att 

kunna utveckla ett socialt hållbart samhälle krävs därför förändringar i våra mänskliga sociala 

system. Draper (2013) menar att ohållbara bostadshyresgäster är en negativ del av vårt 

mänskliga sociala system och för att nå en mer hållbar situation måste förändringar göras på 

flera olika nivåer i vårt samhälle, dels bland hyresgäster men även genom samarbete mellan en 

mängd olika aktörer. 

 

Där människor vill bo och leva är viktiga frågor som berör social hållbarhet och därför går 

social hållbarhet att tillämpa på aktörer som just fastighetsföretag. Majoriteten av en människas 

liv spenderas inomhus och i sociala termer sätter fastigheter därmed ramarna för våra sociala 

interaktioner (Högberg, 2014). Den yttre omgivningen för våra hem utgör också de förbindelser 

vi gör med andra människor. Detta kan i sin tur påverka vårt välbefinnande som individ och 

samhälle, något som fastighetsföretag i hög grad har inflytande över. 

 

Ett problem med social hållbarhet inom fastighetsföretag är hur den sociala hållbarheten på 

bästa sätt kan mätas. Enligt Lindén (2007) krävs det mätmetoder för att kunna ta fram analyser 

om social hållbarhet, och för att kunna mäta effekterna av sociala prestationer krävs det att 

dessa metoder är anpassade efter angreppssätt.  

 

Social hållbarhet inom fastighetsföretag har en stor betydelse för att positiv påverkan på 

samhället. Studier i koppling till fastighetsföretag har i sin helhet främst fokuserat på hållbar 

utveckling medan det finns mindre kunskaper om endast den sociala hållbarhetsaspekten. Då 

social hållbarhet inom fastighetsföretag är otydligt definierat och svårt att mäta, är det viktigt 

att vidare studera. Avsikten med denna uppsats är därför att förklara vad små- till medelstora 

fastighetsföretag har för uppfattning om begreppet och belysa hur det kan mätas i ekonomiska 

termer. 

 

Företagande och lönsamhet har ett starkt samband och förmågan att skapa vinst är en 

förutsättning för att företag ska bli långsiktigt hållbara. Forskningen menar att lönsamhet är ett 

av de främsta nyckeltal som visar huruvida ett företag är framgångsrikt eller inte (Lindgren, 

2008; Yeh & Roca, 2012). Lönsamhet är enligt Hallgren (2002) ett företags resultat i 

förhållande till dess kapital. Räntabilitet på totalt kapital används därmed som definitionen på 

ett företags lönsamhet, något som även andra forskare använt sig av vid närmare undersökning 

av företags lönsamhet (Simerly & Li, 2000). Bontin (2014) menar att det är först när en vinst 

sätts i relation till något annat som det går att bedöma om lönsamheten i företaget är tillräcklig. 
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Högberg (2014) menar att fastighetsbolag kan ha andra mål än att just maximera vinsten och 

att begreppet lönsamhet därmed kan ha flera innebörder. Istället för att agera enbart i eget 

intresse är det många som anser att social rättvisa och andra samhällsfrågor också kan bidra 

med lönsamhet och nytta i företaget. Detta stöds av Ryott (2012) som likt Högberg (2014) 

menar att beslut som leder till en mer social hållbar utveckling, även om det inte ingår i 

företagets strategi om vinstmaximering, trots allt kan vara ett tillfredsställande handlingssätt 

vad gäller ett fastighetsföretags lönsamhet. I sin artikel skriver Högberg (2014) att några av de 

studerade fastighetsföretagen uttrycker hur de vill bidra till en mer social hållbar utveckling i 

en hjälpsam mening medan andra företag snarare bryr sig mer om sin image och använder 

social, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet endast för marknadsföringsändamål. 

 

Fastighetsföretagens lönsamhet behöver alltså inte nödvändigtvis innebära ett ekonomiskt 

utbyte genom vinstmaximering. Detta visar studier som förklarar att många fastighetsföretag 

vill ta ett större samhällsansvar och bidra till en mer rättvis och hållbar omgivning (Högberg, 

2014; Ryott, 2012). Vad de samhällsekonomiska effekterna blir genom ett hållbart företagande 

finns det mycket kunskaper om men däremot är kunskaperna om fastighetsföretagens 

ekonomiska lönsamhet smala. Med hänsyn till detta är vår avsikt att förklara vad som driver 

fastighetsbolag till ett hållbart företagande och hur verksamheten genom sådant arbete kan bli 

lönsam.  

 

Enligt forskning är företag med ett bra socialt hållbarhetsarbete mer lönsamma och presterar 

bättre avkastning till sina aktieägare. Socialt hållbara företag lockar dessutom attraktiv 

arbetskraft och skapar trygga relationer, detta menar Eccles et al. (2014) som dels gjort en 

jämförelse mellan starkt hållbara företag och mindre hållbara företag. De starkt hållbara 

företagen visade sig ha både högre börsvärde och bättre ekonomisk avkastning. Ryott (2012) 

styrker detta och påstår dessutom att företag med ett mångfaldstänk inte bara genererar högre 

lönsamhet utan även högre kvalitet och effektivitet. 

  

Eccles et al. (2014) menar att vissa gillar tanken på hållbarhetsarbete medan andra inte gör det. 

I sin forskning definierar Eccles et al. (2014) hållbara företag som företag vilka ger ett 

långsiktigt värdeskapande till sina aktieägare och samtidigt bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Ett proaktivt arbete vad gäller miljö, korruption och sociala frågor har 

däremot inte alltid varit ekonomiskt lönsamt.  

 

Inom forskningen saknas det förståelse för vad som är lönsamheten med social hållbarhet och 

hur en investering i socialt hållbarhetsarbete eller företags samhällsansvar som många också 

talar om i samband med begreppet, ska kunna hjälpa företag att generera intäkter (Högberg, 

2014; Rönnegard, 2010). Företagande har bidragit enormt till den sociala välfärden genom både 

sitt ansvar och sitt primära arbete som producent, arbetsgivare och skattebetalare. Rönnegard 

(2010) menar att det är viktigt för samhället att företagen behåller fokus på sitt egenintresse 

men också bör tänka på att skapa lönsamma sociala hållbarhetsstrategier. Om företag avsiktligt 

ska kunna bidra mer till den sociala välfärden bör det inte göras på bekostnad av deras primära 

roll och därför bör sociala hållbarhetsaktiviteter stämma överens med företagens egna intressen 

och lönsamhet. 
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Hållbarhetsfrågor och hur dessa bidrar till att gynna samhället och vår planet i stort har en stor 

betydelse. Det har också blivit tydligt att fastighetssektorn i allt större grad har börjat fokusera 

på hållbarhetsfrågor som en del av sitt samhällsansvar. Hållbar utveckling inom 

fastighetsföretagen finns det en del forskning kring och i allra största grad när det gäller 

miljöfrågan. Däremot är det inte lika studerat angående de sociala hållbarhetsfrågorna. Det 

samhällsansvar som många fastighetsföretag väljer att ta hänger direkt ihop med företagets 

arbete i sociala hållbarhetsfrågor. Genom att integrera arbetet med dessa frågor redan i sin 

affärsmodell och inkludera de kostnader som arbetet för med sig, skapar företag förutsättningar 

för att öka både sin effektivitet och lönsamhet (Ryott, 2012). Detta gör att det blir intressant att 

studera huruvida både kommunala och privata fastighetsföretag skapar lönsamhet genom sitt 

arbete med social hållbarhet och hur arbetet i dessa olika företagsformer eventuellt skiljer sig. 

 

Företagande och lönsamhet inom en mängd olika branscher, däribland fastighetsbranschen, 

finns det också en del forskning om. Då den grundläggande förutsättningen för företagande är 

att en verksamhet ska genomföras på ett sådant sätt att företaget blir lönsamt, uppkommer 

därmed genom framförda skäl vår forskningslucka.  

 

Arbetet med social hållbarhet har som tidigare nämnts blivit allt vanligare hos fastighetsföretag. 

Erfarenheterna kring ämnet är idag allt större, både hos kommunala och privata aktörer men då 

det brister i empiriska resultat inom området föreligger ett empiriskt problem. Trots tidigare 

forskningsstudier som omnämnts tycks det däremot inte finnas någon tydlig forskning om hur 

arbetet, med fokus på social hållbarhet, ekonomiskt gynnar fastighetsföretagens verksamhet 

och hur detta skiljer sig mellan företagsformerna. Då denna kunskap är begränsad hos många 

fastighetsföretag samt huruvida social hållbarhet på bästa sätt kan göras mätbart, förekommer 

det därmed ett praktiskt problem. Vi kan också se att forskningen visar otydliga definitioner 

angående social hållbarhet samt bristande resultat gällande vår forskningslucka, vilket för med 

sig att det även förekommer ett problem av teoretisk karaktär. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur arbetar fastighetsföretag med social hållbarhet och hur skapar de en hållbar lönsamhet med 

ett sådant arbetssätt? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva fastighetsföretagens arbete med sociala 

hållbarhetsfrågor, samt beskriva vilket värdeskapande detta arbete ger. Social hållbarhet är ett 

brett begrepp som kan se olika ut och därför vill vi skapa en förståelse för vad det sociala 

hållbarhetsbegreppet innebär för fastighetsföretag. Genom en ökad förståelse för detta vill vi 

utforma en modell som förklarar sambandet mellan social hållbarhet och hållbar lönsamhet. 

 

1.5 Avgränsningar 
Hållbarhetsbegreppet innefattar tre olika dimensioner. Den ekonomiska dimensionen handlar 

om ekonomisk lönsamhet utan att medföra negativa konsekvenser för människa och miljö 

medan den miljömässiga dimensionen innebär att skydda miljön och skapa en effektiv 
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användning av energi och naturresurser. Vi har i denna studie valt att begränsat oss till den del 

som handlar om social hållbarhet. I denna dimension ligger fokus på att tillgodose människors 

grundläggande behov och rättigheter utan att äventyra framtida behov. 

 

1.6 Centrala begrepp 
Social hållbarhet  

Social hållbarhet är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människor lever ett liv med god 

hälsa utan orättvisa skillnader för människorna som bor där. Det handlar om att tillgodose 

människors grundläggande behov och rättigheter. Det krävs därför att människorna i samhället 

känner tillit men även förtroende till varandra då människors lika värde är en viktig punkt i 

social hållbarhet (Griessler & Littig, 2005; Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Fastighetsföretag 

Ett fastighetsföretag är ett bolag som skapar intäkter från ägande och förvaltning av fastigheter. 

Det kan röra sig om bostadslägenheter, kommersiella lokaler eller industrilokaler 

(Bolagsformer.nu. (u.å.). 

 

Hållbar lönsamhet - Corporate Sustainable Profitability (CSP) 

CSP innebär att företag som tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar kan bli hållbart 

lönsamma, vilket uppnås genom fyra trappsteg; produkten, medarbetarna, kunden och 

varumärket. Genom insikt i de olika stegen kan företag få ett större övergripande perspektiv på 

sin verksamhet och skapa en strategi för lönsamma och hållbara affärer (Ryott, 2012). 

 

Värdeskapande 

Utförandet av åtgärder som medför en ökning på värdet av varor, tjänster eller ett företag.  

Många affärsoperatörer fokuserar idag på värdeskapande både i samband med att skapa bättre 

värde för kunderna men även för aktieägare i verksamheten. 
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1.7 Dispositionsmall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

• Inledningsvis presenteras studiens problembakgrund och 
problemdiskussion där tidigare forskning presenteras. Detta följs av 
studiens problemställning och syfte.

Teoretisk 
referensram

• I teoretiska referensramen behandlas det teoretiska underlag som ligger 
till grund för studien.

Metod

• Metodavsnittet redogör studiens metodval, tillvägagångssätt, 
vetenskapligt förhållningssätt, datainsamling, operationalisering och 
trovärdighet.

Empiri

• Empiriavsnittet innehåller insamlad data från kvalitativa besöksintervjuer.

Analys

• I analysavsnittet analyseras insamlad empiriska data med det 
presenterade teoretiska underlaget som samlats i den teoretiska 
referensramen.

Slutsats

• Slutligen presenteras studiens sammanfattning och resultat. Här ges även 
förslag till fortsatt forskning.
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2.0 TEORETISK REFERENSRAM  
I detta avsnitt presenteras det teoretiska material och tidigare studier som ligger till grund för 

vår empiriska studie och fortsatta analys. Inledningsvis förklarar vi begreppet hållbar 

utveckling med fördjupning i fokusområdet social hållbarhet. Vidare förklaras företags 

samhällsansvar, innebörden av hållbart företagande och lönsamheten i hållbarhetsarbetet. Vi 

belyser även mätbarheten av social hållbarhet i ekonomiska termer. Dessa komponenter 

sammanfattas och presenteras avslutningsvis i en analysmodell. 

 

2.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma 

framtid (Our common future) där hållbar utveckling definieras som en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov. Genom en förenkling av begreppet kan det beskrivas som en önskad livskvalitet för 

alla individer både nu och i framtiden (Bansal, 2005; Hållbarhetsguiden, u.å.-a). Hållbar 

utveckling går ut på att skydda den planet vi bor på, något som människor, kultur, ekonomi och 

miljö har en stor inverkan på. Mänskligheten står idag inför stora utmaningar när det gäller 

planetens klimatpåverkan och därmed har hållbar utveckling en stor roll om hur vår värld 

kommer att se ut i framtiden.  

 

I Brundtlandkommissionens rapport betonas det att hållbar utveckling omfattar såväl 

ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Man säger därför att hållbar 

utveckling består utav tre pelare; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet (Bansal, 2005; Folkhälsomyndigheten, 2018). Dessa tre perspektiv tillhör även 

människans olika behov. Alla perspektiven är integrerade med varandra och påverkar varandra, 

det hållbara blir därför att visa omsorg utifrån samtliga av dessa perspektiv. Genom handel och 

ekonomi har hållbarhetsfrågorna idag blivit globala liksom de klimatförändringar som sker 

(Framtid nu, 2017). Detta gör att ansvaret för en hållbar utveckling också är gemensam mellan 

generationer, samhällsgrupper, företag och länder. 

Figur 1: Hållbarhetens tre dimensioner 

HÅLLBAR 

UTVECKLING 

SOCIAL 

HÅLLBARHET 



9 
 

Modellen illustrerar betydelsen av samtliga tre dimensioner för att uppnå en hållbar utveckling 

och därmed kunna ge goda förutsättningar för människor att uppfylla sina behov. I praktiken 

kan man exempelvis se tydliga samband mellan miljöförstöring och klimatförändringar, ökad 

fattigdom, människor på flykt och ökade risker för konflikter om knappa resurser (Lindgren, 

2008). Samtliga tre delar har således ett samband. Ekologisk hållbarhet beskrivs som en 

förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet ligger i sin tur till 

grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.  

 

Dessa är alla viktiga delar inom hållbar utveckling men de kan också hamna i konflikt med 

varandra. För att uppnå en ökad tillväxt, önskar många företag att det konsumeras allt mer 

(Lindgren, 2008; Ryott, 2012). Detta utgör en konflikt då de ekonomiska delarna samtidigt ska 

gå hand i hand med ekologisk hållbarhet och socialt rättvisa. 

 

Många experter har de senaste åren fått en ökad förståelse för hållbar utveckling men trots stora 

framsteg, saknar fortfarande allmänheten och många företag kunskap om området. Den främsta 

svårigheten är dess mångtydiga begrepp och bristen på kunskap om vad det egentligen innebär, 

samt hur det i praktiken kan implementeras (Bansal, 2005; Lindgren, 2008). 

 

2.1.1 Ekologisk hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra, d.v.s. att miljön 

ska skyddas. Detta innebär att utsläpp inte ska kunna skada människor och att det naturliga 

kretsloppet ska värnas (Urban utveckling, u.å.). Vidare sägs att naturfrämmande ämnen inte bör 

förekomma i miljön och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Ekologisk hållbarhet 

innefattar dessutom att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. Det innebär 

att användningen av energi och material ska begränsas och att samhällsplaneringen ska sträva 

efter resurssnåla produkter och processer. 

 

2.1.2 Ekonomisk hållbarhet  

Ekonomisk hållbarhet kan ses ur olika perspektiv och definitioner, men handlar i korthet om att 

få ekonomin att gå ihop. Ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling innebär en strävan 

som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten (Urban 

utveckling, u.å.). Det kan exempelvis handla om att använda sig av lokala produkter och tjänster 

för att värna om den lokala ekonomin. 

 

2.1.3 Social hållbarhet 

Ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättvisa skillnader är ett 

socialt hållbart samhälle. Det är ett samhälle där man tror på människors lika värde och som 

kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra. En plats där alla kan vara 

delaktiga i samhällsutvecklingen (Region Halland, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Social hållbarhet är att bidra till utvecklingen av välfärden på ett hållbart sätt, för en jämlik 

hälsa och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter (Region Halland, 

2018; Griessler & Littig, 2005). Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver ett socialt hållbart 

samhälle på samma sätt och tillägger att social hållbarhet har en avgörande betydelse för det 
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demokratiska samhället och är nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt 

hållbart samhälle är anpassningsbart och tål påfrestningar och förändringar. 

 

Social hållbarhet är ett begrepp som är svårt att definiera då det innebär olika saker för olika 

aktörer. Vad forskarna menar är särskilt svårt att förstå och tolka, är innebörden av “att 

tillgodose människors behov” med fokus på behov (Griessler & Littig, 2005; Eccles et al., 2014; 

Missimer, 2015). Vilka dessa behov är kan vara svårt att besvara. Det finns mänskliga 

fundamentala behov, så som fysiologiska behov, trygghetsbehov och behov av gemenskap. 

Vilka de fundamentala behoven är inom social hållbarhet är däremot svårare att placera vilket 

gör det otydligt vad begreppet innehåller. Social hållbarhet fokuserar på människor och mjuka 

värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar. För att tydliggöra vilka 

faktorer som vanligen kan ingå när det talas om begreppet social hållbarhet, har vi sammanställt 

dessa i modellen nedan. 

 

Figur 2: Förekommande faktorer som social hållbarhet omfattas av. 

(Företagarna, 2015; Allmännyttan, u.å., Urban utveckling, u.å.) 

 

En del forskare ställer sig kritiska till social hållbarhet då konceptet är otydligt och svårt att 

omsätta i konkreta handlingar. Detta leder till att det sociala hållbarhetsarbetet ibland misstolkas 

och missbrukas av företag (Dobson, 1996; Missimer, 2015; Lindgren, 2008). Missimer (2015) 

menar att osäkerheten leder till att företag väljer att tolka begreppet på ett sådant sätt som passar 

företagen själva, vilket innebär att företag inte alltid arbetar på ett hållbart sätt. Detta kan 

medföra kostnader och minskad konkurrenskraft vilket är en anledning varför ämnet skapar 
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konflikter och varför en del forskare, ur ett företagarperspektiv, ställer sig kritiska till 

hållbarhetsarbete (Missimer, 2015; Lindgren, 2008). 

 

Enligt många experter anser företag dessutom social hållbarhet som något svårt att mäta 

effekterna av. Dels är kunskaperna om mätbarhet fortfarande begränsade och dels kan social 

hållbarhet vara svårt att mäta i ekonomiska termer (Lindén, 2007; Hahn, Hök & Jannesson, 

2018). 

 

I denna uppsats ligger vårt fokus på den sociala hållbarhetsaspekten. Som tidigare nämnts så är 

social hållbarhet ett bidrag till utvecklingen av välfärden på ett hållbart sätt, för en jämlik hälsa 

och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. När vi i fortsättningen talar 

om social hållbarhet är det denna definition vi syftar till. 

 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Företags samhällsansvar eller Corporate Social Responsibility som blivit det allmänt 

accepterade begreppet är en förutsättning för hållbart företagande. Begreppet innebär enligt 

EU-kommissionen att företag bortom sitt juridiska ansvar arbetar med att integrera sociala och 

miljömässiga aspekter i sin verksamhet (Högberg, 2014).  

 

Genom sitt arbete med sociala hållbarhetsfrågor i samband med sitt sociala samhällsansvar, 

bidrar många företag till samhällsnyttan. Forskningen har debatterat vad företagens sociala 

ansvar egentligen innebär och om företag verkligen har ett socialt ansvar. Friedman (1970) 

menar att företag endast har ett ansvar, vilket innebär att företag på ett legitimt sätt ska använda 

resurser och engagera sig i aktiviteter som ökar företagets vinst. Oavsett vems ansvaret är, enas 

många om att det är önskvärt med aktiviteter som både är lönsamma för företagen och socialt 

gynnsamma (Ryott, 2012; Rönnegard, 2010). 

 

Aktiviteter som ligger utanför kärnverksamheten och som främst gynnar andra före 

verksamheten själv har blivit allt vanligare hos bostadsbolag. Med socialt företagsansvar vill 

fastighetsbolag ligga steget före och minska sin egen negativa påverkan på samhället och 

samtidigt nå långsiktiga ekonomiska fördelar i verksamheten (Högberg, 2014; Ryott, 2012). 

Fastigheter fungerar som både vara, tjänst, inkomstkälla eller kapitalplacering och har med sin 

långa livslängd, potential att möta både nuvarande och kommande generationers behov vilket 

är vad sociala hållbarhetsaktiviteter handlar om. För att kunna göra detta krävs att fastigheter 

på ett långsiktigt sätt byggs och förvaltas med hänsyn till många aktörers intressen.  

 

Politisk styrning är något som är nödvändigt och enligt Högberg (2014) bör sådan styrning ta 

hänsyn till att ansvaret om ett förbättrat socialt hållbarhetsarbete främst borde ligga på dem med 

störst möjligheter att påverka. Fastighetsägare har den direkta valmöjligheten att göra 

investeringar som har en positiv inverkan på fastigheters prestanda och påverkan på samhället, 

men även investerare och hyresgäster har ansvar för att bidra till en socialt hållbar utveckling. 

Alla aktörer har olika intressen men för att uppnå en högre grad av social hållbarhet i 

fastighetssektorn krävs ett delat ansvar samt bättre kommunikation och samverkan. 
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Precis som hållbarhetsbegreppet är även definitionen för CSR utbredd. Jutterström & Norberg 

(2011) definierar begreppet som företags integrerade hänsyn till tre områden vilka är; miljö, 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. När vi i denna uppsats talar om CSR eller företags 

samhällsansvar är det denna definition vi fortsättningsvis syftar till.   

 

Ett företags CSR-aktiviteter kan i praktiken avse att fungera som standarder och generellt kan 

dessa vara verksamhetsanpassade eller allmänt samhällsstödjande. Med detta menar Jutterström 

och Norberg (2011) att CSR kan innebära ett allmänt stöd till omgivningen vilket inte har med 

organisationens egen verksamhet att göra. Det kan också handla om resursöverföring i form av 

pengar till välgörenhet för något främmande för verksamheten. Idén med CSR är dock att 

anpassa verksamheter. Företag som arbetar med verksamhetsanpassade CSR-aktiviteter 

försöker göra anpassningar som innebär organisatoriska utmaningar. Dessa anpassningar leder 

på sikt till en ökad effektivitet i den interna verksamheten. Ryott (2012) uppger att företag som 

exempelvis inkluderar kostnader för sådana anpassningar i sina kostnadsberäkningar eller som 

har en god mångfaldssyn på arbetsplatsen, utför sitt arbete mer effektivt. 

 

CSR kan av praktiker uttryckas som regler i form av standarder. CSR-standarder och policys 

har ett starkt samband med samhällets lagar och regler för miljö, arbetsförhållanden och 

mänskliga rättigheter men dessa standarder är formellt sett frivilliga för företag att följa då de 

ofta är oskrivna eller outtalade (Jutterström & Norberg, 2011). 

  

Företags sociala ansvar är ett stort forskningsområde. Företagande har bidragit mycket till den 

sociala välfärden genom sitt ansvar och det är viktigt att företag fortsätter att arbeta med CSR 

och utveckla lönsamma strategier, samtidigt som de måste behålla fokus på verksamhetens egna 

intressen (Rönnegard, 2010). En del forskare menar att företag med stora inflytanden har en 

stor betydelse i samhällslivet och därmed också borde ta större ansvar (Amaeshi, Osuji & 

Nnodim, 2008). Rönnegard (2010) menar däremot att om företag avsiktligt ska kunna ta ett 

större ansvar för att bidra till den sociala välfärden, bör det inte göras på bekostnad av deras 

primära roll. Sociala hållbarhetsaktiviteter bör därför stämma överens med företagens egna 

intressen och lönsamhet. 

 

2.3 Hållbart företagande 
Ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas är ett hållbart företag. 

Eccles et al. (2014) beskriver att hållbart företagande är då företag skapar ett långsiktigt 

värdeskapande till sina aktieägare och samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa 

miljöpåverkan. Det handlar om att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt och därmed 

göra mer än de skyldigheter som lagar och regler reglerar. Detta innebär att företag tar ansvar 

för att bli mer effektiva, både vad gäller hållbar produktion och konsumtion. Hållbart 

företagande är alltså en del av framgångsrikt företagande och hänger starkt ihop med ett hållbart 

samhälle som beskrivs som ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att lyckas med detta arbete 

krävs det att fastighetsföretagen likt många andra företag inom näringslivet tar sitt ansvar för 

ett bättre och mer hållbart samhälle (Verksamt, 2018a). 
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Många kartläggningar av hållbart företagande utgår från hållbarhetsfrågor snarare än från 

företagens egna verksamheter och processer. Detta gör det svårt att bedöma i vilken grad 

hållbarhetsfrågorna faktiskt är kopplade till företagens kärnverksamhet, menar Tillväxtverket 

(2016) som efter en undersökning tagit fram en metod för att analysera hållbart företagande och 

öka företagens kunskap och möjlighet till värdering av arbetet. 

  

I en undersökning gjord av Företagarna (2015) svarade små till medelstora företag på frågan 

vad de främsta anledningarna var till att bedriva hållbarhetsarbeten. Att stärka 

konkurrenskraften, initiativ från ledningen och marknadsföring var de tre starkaste 

anledningarna till hållbarhetsarbete, följt av krav från bland annat kunder, ägare, allmänheten 

och medarbetare. Många företag såg även riskhantering, samt effektivitets- och 

lönsamhetsaspekter som en stark anledning med hållbarhetsarbetet. 

  

Den sociala delen av hållbart företagande innefattar allt som är betydelsefullt för att vi ska 

kunna bidra till ett socialt inkluderande samhälle där människor kan leva goda liv. För företag 

handlar det om allt ifrån perspektiv på anställda, kunder och de som arbetar i företagets 

leverantörskedjor, såväl som framtagning av produkter och tjänster (Tillväxtverket, 2016). 

Vilka sociala hållbarhetsfrågor som är mest betydelsefulla för ett företag beror bland annat på 

vilken bransch som företaget tillhör. 

  

Globalisering, urbanisering, migration och digitalisering är några faktorer som inte minst 

påverkar fastighetsföretagen och därmed den sociala utvecklingen i samhället. Samtidigt som 

det skapar positiva effekter medför det också påfrestningar för enskilda människor och 

samhället (SABO, u.å.-b). Några av dessa är ojämlika levnadsvillkor, växande skillnader 

mellan låg- och högutbildade och skilda värderingar. Boendet är en av de viktigaste delarna av 

människors liv och därför har de beslut och ageranden som bostadsbolag tar, en stor betydelse 

för den sociala utvecklingen. Inte minst arbetar kommunala bolag med frågor som ska bidra till 

att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. 

 

2.4 Drivande lönsamhetsfaktorer i hållbarhetsarbetet 
Hållbart företagande och det samhällsansvar som det innebär, är en stor utmaning men genom 

bidrag till lösningar på de problem som vi ser i samhället så skapas det både intäkter och andra 

stora möjligheter för företag. Vinsten med CSR är ökad lönsamhet för bolaget, ett bättre liv för 

de allra fattigaste, en ökad säkerhet och globalt välstånd, på både kort och lång sikt (Ryott, 

2012; Högberg, 2014). En annan vinst är också nya visioner och en känsla av att lyckas.  

 

Man kan skapa både finansiell och social lönsamhet (Ryott, 2012; Lindgren, 2008). Ryott 

(2012) menar att företags sociala ansvar byts ut mot s.k. hållbar lönsamhet, även kallat 

Corporate Sustainable Profitability (CSP). CSP handlar om att företag som tar ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvar på lång sikt kan bli mer lönsamma. När vi i denna uppsats 

studerar fastighetsföretagens värdeskapande eller lönsamhet, är det just hållbar lönsamhet vi 

syftar till att utforska. Enligt Ryott (2012) uppnås hållbar lönsamhet genom fyra trappsteg, en 

slags kedja genom produkten, medarbetarna, kunden och varumärket vilket skapar ett 
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helhetstänk om hur ekonomi, människa och miljö hänger ihop för att skapa långsiktig hållbar 

lönsamhet. 

  

Ett företags grundläggande roll är att dess verksamhet ska genomföras på ett sådant sätt att 

företaget blir lönsamt. Lindgren (2008) beskriver att lönsamheten i ett företag är grunden för 

dess fortsatta existens. Utan någon vinst är det mycket svårt för ett företag att kunna fortsätta 

med sin verksamhet. Vinsten möjliggör nämligen fortsatta investeringar som kan vara 

nödvändiga för den framtida verksamheten och om företaget inte blir lönsamt finns det stor risk 

att företaget blir utkonkurrerat av andra mer vinstgivande företag. Lönsamhet är enligt Hallgren 

(2002) ett företags resultat i förhållande till dess kapital. Bontin (2014) tillägger att det är först 

när en vinst sätts i relation till något annat som det går att bedöma om lönsamheten i företaget 

är tillräcklig. 

  

Vad som är lönsamhet kan dock ses ur olika perspektiv. Kontroll över fysiskt kapital i form av 

kostnader hänger starkt ihop med ett företags produkt vilket många associerar med begreppet 

CSR (Ryott, 2012). För att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle vidtas många gånger 

åtgärder och förbättringar av ett företags vara eller tjänst, d.v.s. produkten som enligt Ryott 

(2012) är en del av kedjan för att uppnå hållbar lönsamhet. Genom att kontrollera varje 

beståndsdel och ta reda på vilka delar av en produkt eller tjänst som kan bli mer miljömässigt 

eller socialt hållbara, skapar företag därmed en förutsättning för hållbar lönsamhet. 

Energieffektivisering, användning av återvunnet material, minimering av spill och annat 

miljömässigt hållbarhetsarbete är direkt kostnadsbesparande åtgärder. Hur en produkt 

produceras och av vem är alltså en fråga företag kan ställa. Kopplat till social hållbarhet kan 

man titta på frågor som hur arbetsmiljö och arbetstider ser ut, eller andra frågor som hälsa och 

säkerhet, jämställdhet och mångfald. Även om lagar följs kan det upplevas som dubbelmoral 

att låta någon i ett annat land arbeta 15 timmar om dagen medan en svensk endast arbetar 8 

timmar. Att tänka efter före och ta reda på vad produkten eller tjänsten innebär för människor 

menar Ryott (2012) är smarta affärer. Alla incidenter på ett företag går inte att ha beredskap för 

men genom att eliminera dyra överraskningar går det att effektivt förebygga korruptionshärvor, 

diskrimineringsanklagelser och brott mot mänskliga rättigheter. Genom att ta kontroll över 

produktionen skapar företaget möjlighet att minimera risker och öka effektiviteten. 

 

Lönsamhet behöver däremot inte bara vara fysiskt kapital, d.v.s. av människan skapat kapital. 

Lönsamhet kan även vara i form av humankapital vilket är människors utbildning, hälsa och 

färdigheter (Lindgren, 2008). Bra utbildning och hälsa är viktiga faktorer för en ökad 

produktivitet på företag. Utbildade arbetare är mer flexibla och kan lättare anpassa sig till nya 

produktionsmetoder. Med bättre hälsa är arbetare dessutom sjuka mindre och mer effektiva då 

de orkar arbeta mer. Glada, pigga, friska och engagerade medarbetare är också 

kostnadsbesparande för företaget och att investera i faktorer som dessa kan därför vara en 

drivkraft till varför man väljer att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. 

  

En annan del i kedjan för att uppnå hållbar lönsamhet är just synen på medarbetarna. Unga 

väljer idag arbetsgivare efter värderingar och företagets nytta för samhället (Ryott, 2012). 

Oetiska, kränkande, miljöfientliga snedsteg accepteras inte av dagens allt mer medvetna och 
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upplysta medarbetare. De senaste åren har kraven på arbetsgivaren och det engagemang som 

denne bidrar med ökat väsentligt. Många har övergått från plikt till lust som drivkraft. Fler vill 

jobba med något man kan vara stolt över på en arbetsplats som uppfyller rimliga moraliska 

krav. Forskning från Stanford University visar att de mest engagerade medarbetarna presterar 

20% bättre. Företag med engagerade medarbetare har även 4% lägre personalomsättning än 

företag med oengagerade medarbetare. Personalomsättning är en kostnad som dessutom skapar 

andra problem så som osäkra medarbetare, kompetensförlust och instabila arbetsgrupper vilket 

i sin tur kan resultera i missnöjda kunder och negativ påverkan på verksamhetens resultat. 

  

På en arbetsplats ska alla behandlas lika, oavsett kön, ålder eller bakgrund. En självklarhet för 

många företag men ändå följs det inte helt i praktiken vilket kan ses i uppmärksammade 

diskrimineringsrättsfall (Ryott, 2012). Företag behöver sätta upp och följa policys och goda 

värderingar gällande företagets grundläggande syn på sina medarbetare som människor. 

Företag med en god mångfaldssyn gör saker med högre kvalitet, effektivitet och lönsamhet. 

Ryott (2012) hänvisar till en rapport från 2010 gjord av McKinsey som visar att företag med 

fler än 30% kvinnor i företagsledningen har högre vinstmarginaler och omsättning än bolag 

med endast män i sin ledning. 

  

Genom stark efterfrågan från omgivningen, genom konkurrensfördelar och interna initiativ på 

företag har hållbarhetsfrågorna alltså satts på många småföretags agenda (Företagarna, 2015). 

Bortsett från dessa påverkande faktorer är en av de starkaste drivkrafterna bakom företagens 

hållbarhetsarbete ett stort eget engagemang och vilja att minska negativ påverkan på samhälle 

och miljö och istället maximera en positiv påverkan (Ryott 2012; Högberg, 2014). Företag som 

har ett aktivt socialt hållbarhetsarbete har dessutom normalt en högre tillväxtvilja och är i regel 

mer innovativa och internationella än andra företag (Verksamt, 2018b). 

  

När företag levererar mervärde utöver det som kunden förväntar sig stiger både lojalitet och 

lönsamhet. Ryott (2012) menar att efterfrågan på rättvisa, miljöpositiva och spårbara produkter 

och tjänster ökar bland konsumenter. Att inte tillmötesgå denna efterfrågan från konsumenter, 

kunder och investerare blir lönsamheten aldrig hållbar. 

  

Allt fler företag tar ett socialt ansvar då det är vad kunderna önskar. Kunden är ytterligare en 

del i kedjan mot hållbar lönsamhet menar Ryott (2012). Kunder talar idag inte bara om att vilja 

handla rätt utan de väljer och väljer bort utifrån vad de vet om företagets hållbarhetsarbete. 

Ryott (2012) uppger att ett hållbart steg för att attrahera kunder är att införa god affärsetik, d.v.s. 

införa regler för uppträdande och förhållningssätt. Ett annat steg är att vara kunden till mötes 

samt skapa en dialog med kunden och låta den vara med och bidra. Socialt ansvar är ett bra sätt 

att engagera kunden i företagets hållbarhetsarbete och för att uppnå hållbar lönsamhet är det 

dessutom en nödvändighet. Kunderna är nämligen nyckeln till lönsamhet. Alla branscher är 

konkurrensutsatta och konkurrensen har blivit allt mer föränderlig. Det gäller därför att hänga 

med och lära känna sin kund. Genom att förmedla sitt engagemang och arbete med CSR till 

sina befintliga och potentiella kundgrupper kan ett företag stärka sin verksamhet ytterligare. 
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Enligt Tillväxtverket (2016) har över hälften av svenska små och medelstora företag ett aktivt 

hållbarhetsarbete och särskilt vanligt är det bland medelstora företag. Rapporten visar dock att 

det är stora skillnader mellan olika branscher. Högberg (2014) fastställde i sin studie att företag 

inom fastighetsbranschen behandlar och engagerar sig i hållbarhetsfrågor på olika sätt. Studien 

visar att några av de studerade fastighetsföretagen drivs uteslutande av ekonomisk lönsamhet. 

Resultatet av studien visar däremot att det även finns fastighetsföretag som engagerar sig i 

socialt förebyggande hållbarhetsfrågor av andra skäl än kortsiktig lönsamhet. Dessa företag 

motiveras av andra drivkrafter än ett ekonomiskt självintresse. I studien visade det sig även att 

fastighetsföretag överväger social hållbarhet i högre grad under deras förvaltning av fastigheter, 

men inte alla på lika sätt eller lika mycket. Tidsperspektivet utgör en skillnad mellan olika 

fastighetsföretag, där bostadsföretag som åtagit ett längre tidsperspektiv till fastigheten tycks 

bryr sig mer om hållbarhetsrelaterade funktioner, inklusive hyresgästens överväganden. Det är 

detta, d.v.s. att ha ett långsiktigt perspektiv på sitt hållbarhetsarbete och sociala ansvar som 

leder till en långsiktig lönsamhet, vilket Ryott (2012) menar är vad hållbar lönsamhet handlar 

om. 

  

Fastighetsbolag kan ha andra mål än att just maximera vinsten. Istället för att agera enbart i eget 

intresse anser många företag att social rättvisa och andra samhällsfrågor också kan bidra med 

nytta för verksamheten (Högberg, 2014). Beslut som leder till en mer social hållbar utveckling 

kan alltså vara gynnsam för fastighetsföretagens lönsamhet även om det inte ingår i företagets 

strategi om vinstmaximering. En del företag väljer att agera på ett mer humanitärt sätt än andra 

(Lindgren, 2008). Detta kan bero på att de anser att den goodwill som uppstår är tillräckligt 

värdefull och väger upp de kostnader som uppstår. Ibland kan det också vara ett sätt för företag 

att kompensera för sin negativa miljöpåverkan och undvika det dåliga rykte som kan uppstå om 

företagets beteende allmänt ses som oacceptabelt. Detta styrks av både Högberg (2014) och 

Ryott (2012) som menar att många företag tar hänsyn till människa och miljö som en del av sin 

riskminimering. Av rädslan att förlora konsumenter genom att bli ertappade med 

underleverantörer som använder barnarbete eller extrema arbetsvillkor, väljer företag därför att 

ta ett socialt ansvar. Detta medför en kostnad som blir nödvändig för att undvika dyra 

skadeersättningar eller kostnader för att hantera eventuella mediakriser. Det kostar helt enkelt 

för mycket att misslyckas. 

  

Den sista delen i kedjan mot hållbar lönsamhet handlar om ett företags varumärke. Värdet av 

ett företags varumärke har mer eller mindre blivit lika med bolagets värde (Ryott, 2012). Det 

är vilka kärnvärden, visioner och schysta handlingar som varumärket har laddats med som 

skapar lönsamhet. Ett varumärke är ett löfte till medarbetare, kunder, leverantörer och samhället 

i stort, om vad företaget erbjuder och står för. Denna innehåller i grunden företagets affärsidé, 

produkt eller tjänst, och kommunicerar vad du säljer till marknaden. Ett varumärke som 

förmedlar ett positivt budskap skapar ett högre värde för bolaget, det är därför som CSR idag 

också används för att man som företag ska kunna nischa sig mot konkurrenter med snarlika 

erbjudanden. En god kommunikation och förmedling av vad företaget faktiskt gör för 

människor och samhälle är avgörande för det rykte som vidare präglar företaget. 

  



17 
 

Företag kan på både kort och lång sikt lyckas balansera både finansiella och sociala mål. Genom 

att ta alla kliv i trappan och implementera sociala hållbarhetsfrågor blir det enklare att förstå 

helheten med CSR (Ryott, 2012). Företag får på så sätt ett större övergripande perspektiv på 

sin verksamhet och kan skapa en strategi för lönsamma och hållbara affärer, och därigenom 

uppnå en långsiktig och lönsam hållbarhet. Att ta hänsyn till helheten och integrera CSR i sin 

affärsstrategi från början skapar långsiktig hållbar lönsamhet och är mindre kostsamt än att 

enbart arbeta med ett steg i kedjan. I fråga om fastighetsbolag stöds detta av Högberg (2014) 

som menar att då företagets samhällsansvar är integrerat i affärsmodellen, kan bostadsområden 

där människor trivs och mår bra skapas, samtidigt som fastighetsvärdet ökar. Enligt Ryott 

(2012) behöver inte all praktisk handling göras samtidigt men det måste finnas en tanke bakom 

hållbarhetsarbetet. I varje beslut bör det ske ett avvägande utifrån de tre grundpelarna i CSR; 

ekonomi, miljö och människa. 

  

Många forskare menar att man inte kan förvänta sig att privata fastighetsföretag frivilligt ska ta 

samhällsansvar och agera utifrån humanitära hänsynstaganden. De menar vidare att varje sådant 

frivilligt åtagande medför kostnader och riskerar att försämra företagets konkurrenssituation 

och framtida överlevnad (Lindgren, 2008; Rönnegard, 2010). Detta är en avgörande anledning 

till varför många i allmänhet är kritiska till förslag om företags samhällsansvar då det medför 

kostnader. Sådana kostnader medför stark konkurrenskraft bland konkurrenter som inte själva 

omfattas av samma kostnadsbringande förslag. 

  

Ett av de största hindren för att kunna arbeta med social hållbarhet är bristande affärsnytta och 

avsaknad av stöd för arbetet (Tillväxtverket, 2016). Av de svenska företag som arbetar med 

hållbar utveckling saknar enligt Företagarna (2015) omkring hälften av företagen interna 

styrdokument och många lyckas inte heller utvärdera effekterna av sitt hållbarhetsarbete. Detta 

skapar en brist för att kunna bedöma effekterna av det egna hållbarhetsarbetet men också ett 

hinder för att kunna kommunicera det till kunder, finansiärer och allmänheten (Lindén, 2007; 

Företagarna, 2015). Enligt Tillväxtverkets (2016) rapport uppger man att det bland de företag 

som ännu inte bedriver något hållbarhetsarbete, huvudsakligen saknas tid, resurser och kunskap 

om hur ett hållbart engagemang ska leda till konkreta resultat. Samtidigt visar samma rapport 

att flertalet av de företag som engagerar sig i hållbarhetsarbetet har fått positiva effekter vad 

gäller faktorer som kundnöjdhet, marknadsföring, medarbetarengagemang och lönsamhet. 

Många verksamheter är idag beroende av nöjda kunder, medarbetare och uppdragsgivare. Ur 

ett socialt hållbarhetsperspektiv är det därför många fastighetsföretag som väljer att arbeta för 

en förbättrad medarbetar- och uppdragsgivarnöjdhet varje år. Drivkraften till detta är att skapa 

en god bild över vilka områden man kan bli bättre på och för att upplevas som ett mer attraktivt 

företag. 

  

CSR och framför allt lönsamhet är styrelsefrågor. När man talar om hållbar lönsamhet blir det 

nämligen ganska viktigt för styrelseledamöter att lyssna på affärsmässiga argument som innebär 

att ta hänsyn till människor och samhälle (Ryott, 2012). Alla styrelser vill att deras företag ska 

växa och de vill att tillväxten ska vara långsiktig. Styrelsen är den del av bolaget som har 

uppdraget att föra företaget framåt, se helheten och vara visionär. Styrelsemedlemmarnas 

engagemang lägger därför grunden för att uppnå hållbar lönsamhet menar Ryott (2012). 
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Styrelser som värderar hållbar lönsamhet kan se till att bolagets utveckling drivs enligt alla tre 

grundpelare inom CSR, d.v.s. på finansiella, miljömässiga och sociala grunder.  

 

2.5 Att mäta social hållbarhet 
Många experter menar att företag och organisationer anser att det är svårt att mäta effekterna 

av sitt sociala hållbarhetsarbete. När fastighetsföretag exempelvis utför enklare åtgärder som 

att byta ut belysning på bostadsområdena, är det svårt att på ett säkert sätt mäta om det gjort 

någon skillnad för hyresgästerna och deras trygghetskänsla, eller huruvida det blivit lönsamt 

för verksamheten (Lindén, 2007). Alla sociala utfall, så som välmående, lycka eller trygghet, 

går därför enligt många företag, inte att mätas i socioekonomiska effekter (Lindén, 2007; Hahn, 

Hök & Jannesson, 2018). Enligt många företag diskuteras en mängd metoder, men däremot 

ingen tydlig standard (Hahn, Hök & Jannesson, 2018; Ryott, 2012). Kunskapen om huruvida 

socialt hållbarhetsarbete verkligen är mätbart är begränsad och för att se effekterna av sociala 

insatser behöver företag och samhället därför bli bättre på att sätta upp mål, utvärdera och mäta 

det ekonomiska värdet. 

 

Problemet med ekonomiska mått är att de missar mycket. Om uppdraget i ett socialt 

hållbarhetsarbete inte är ekonomiskt, blir det svårt att mäta resultaten i ekonomiska termer 

(Hahn, Hök & Jannesson, 2018). Vad ett företag väljer att mäta är också viktigt. Detta eftersom 

det i vissa fall kan styra vad som prioriteras inom olika verksamheter och även göra det enklare 

att ta fram CSR-aktiviteter i finansiella termer. 

 

För att kunna utvärdera och analysera olika sociala insatser, både i ekonomiska termer och att 

uppsatta krav uppfylls, krävs det mätverktyg och strategier för planering, samt beslutstagande 

som gör det möjligt att påverka de sociala dimensionerna. Med sådana strategier och 

mätmetoder är det möjligt att följa samhällets förändringar (Lindén, 2007). Enligt Ryott (2012) 

har studier visat att de företag som väljer att mäta och som utvärderar sitt sociala 

hållbarhetsarbete, har kommit längre för både miljön och människan, än de som inte arbetar 

och utvärderar hållbarhetsfrågorna alls. Det som sker i företag är att allt fler börjar mäta social 

hållbarhet precis som de mäter sina finansiella mål. Det finns även de företag som väljer att 

arbeta fram egna modeller för att kunna mäta social hållbarhet. Svårigheten med att mäta social 

hållbarhet är att många företag märker hur hållbarhet är mätbart först när de upptäcker de 

förluster som görs när en CSR- eller annan hållbarhetsstrategi saknas på företaget. Det upptäcks 

exempelvis först när företaget har svårt att behålla eller rekrytera personal. 

 

2.5.1 Social return on investment (SROI)  

För att mäta den totala ekonomiska aktiviteten i ett land används bruttonationalprodukt (BNP), 

ett mått för att kunna se länders utveckling. På internationell nivå önskar man att komplettera 

BNP med system för att även kunna se på sociala- och miljömässiga dimensioner (Hahn, Hök 

& Jannesson, 2018). Europeiska kommissionen har därför tagit fram en rapport som kallas 

Bortom BNP- att mäta framsteg i en föränderlig värld. I denna rapport belyses att det behövs 

tas fram nya mät- och uppföljningsverktyg för att skildra samhällsutvecklingen. Tanken med 
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rapporten är att kunna mäta och följa upp samhällsnyttan i förhållande till ekonomiskt 

värdeskapande, vilket det har tagits fram ett antal modeller och metoder för. 

  

SROI är en allt mer växande metod som anses kunna fastställa rimliga hypoteser kring 

kostnader idag och besparingar i framtiden. SROI är en internationell standardiserad metod som 

handlar om att ekonomiskt utvärdera, styra effekter och värdeskapandet ur ett socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv (Millar & Hall, 2013; Hahn, et al., 2018). Istället för 

att enbart mäta kortsiktiga ekonomiska resultat, tar SROI fasta på olika långvariga effekter och 

värden (Hahn, et al., 2018). Verktyget togs fram för att avgöra vilka investeringar som gav 

störst samhällsnytta och räknar alltså om samhällseffekter till ekonomiska termer, d.v.s. social 

return on investment. 

  

SROI har använts av små, stora, nya och etablerade företag inom social ekonomi, offentlig 

sektor och näringslivet. I en SROI-analys ligger fokus på de sociala effekterna, inte bara på 

aktivitet eller resultat (Hahn, et al., 2018). SROI kan bland annat användas som ett verktyg för 

strategisk planering och förbättringar, för att kommunicera påverkan, attrahera investeringar 

eller ligga till grund för investeringsbeslut. Det handlar om att kartlägga vilka förändringar som 

skett och sedan sätta ett värde på dem. Metoden har utarbetats som ett ramverk och baseras på 

sju grundläggande principer: (1) att involvera intressenterna, (2) att förstå vad som förändras 

för intressenterna, (3) att värdera effekterna, (4) att endast inkludera det väsentliga, (5) att inte 

överdriva, (6) att vara öppen och tydlig, (7) samt få utfallet granskat. Hahn et al. (2018) menar 

att användaren, genom dessa principer, leds till en väl genomförd och trovärdig analys som 

skildrar de sociala effekterna i relation till finansiella investeringar. 

  

Enligt en studie av Millar och Hall (2013) indikerar SROI, trots att det är ett internationellt 

erkänt mätverktyg för sociala insatser, att det är underskattat och används i relativt låg grad 

p.g.a. bristande kunskap samt praktiska hinder. Studien visade att de företag som använt SROI 

fann metoden utmanande, komplex och tidskrävande med minimala resulterande fördelar. 

SROI tolkades i flera avseenden som irrelevant och en börda, framför allt gällande mätbarheten 

av ”mjuka” värden så som människors välbefinnande eller självförtroende, faktorer som man 

ansåg inte kunde mätas i finansiella termer. 

 

2.5.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisation som uppkom år 

1997. GRI Standards är en metod för redovisning av icke finansiell information och har sedan 

dess uppkomst blivit den mest använda globala standarden när det gäller frivillig 

hållbarhetsrapportering för miljö och social utveckling av företag (Szejnwald Brown, De Jong 

& Levy, 2009; Globalreporting, u.å.). Organisationen finns enligt James (2014) till för att hjälpa 

regeringar och företag att förstå samt kommunicera den påverkan de har på hållbarhetsfrågor 

som klimatförändringar, samt sociala aspekter som mänskliga rättigheter och korruption. Detta 

leder i sin tur till möjligheten att kunna skapa ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar 

för de som använder GRI (Globalreporting, u.å). I användningen av denna standard ska en 

rapport lämnas tillsammans med företagets årsredovisning, eller alternativt lämnas som en 

separat rapport. I rapporten redogör företaget hur de arbetar med en rad sociala- och 
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miljömässiga hållbarhetsfrågor. Genom att rapportera information om utförda sociala 

hållbarhetsaktiviteter kan ett företag identifiera och hantera risker, men även bidra till nya 

möjligheter för andra organisationer som använder sig av metoden. Hållbarhetredovisningen 

kan även vara ett sätt att inspirera organisationer till att ta ett större ansvar när det gäller 

hållbarhetsfrågorna. För att lyckas med GRI finns det fyra fokusområden; (1) skapa standarder 

och vägledning för att främja hållbar utveckling, (2) harmonisera hållbarhetslandskapet, (3) 

effektiv rapportering om hållbarhet och (4) effektiv användning av hållbarhetsinformation för 

att förbättra prestanda. Genom rapportering med GRI kan företagen öka sin lönsamhet samtidigt 

som det gynnar samhället. Med detta arbete blir även intresserelationerna starkare, företaget får 

bättre rykte och ett starkare förtroende gentemot samhället. Resultatet av arbetet med sociala 

hållbarhetsåtgärder kan med hjälp av GRI leda till bättre jämställdhet, bättre arbete, mindre 

barn- och tvångsarbeten samt bättre tillgång till rent vatten.  

 

2.6 Analysmodell 
Med utgångspunkt från tidigare forskning, har en analysmodell utformats (se figur 3). Denna 

förståelsemodell sammanfattar den teoretiska referensramen och hjälper oss att förstå de 

samband vi undersöker i vår studie. Analysen i denna studie har som syfte att ta reda på vilken 

innebörd social hållbarhet har för fastighetsföretag och skapa en ökad förståelse för sambandet 

mellan social hållbarhet och värdeskapande. Modellen illustrerar de faktorer som bidrar till ett 

hållbart företagande. Social hållbarhet sammankopplas ofta med företags samhällsansvar och 

dessa aspekter har i sin tur ett samband till hållbar lönsamhet. Utanför konstruktionen för 

hållbart företagande återfinns begreppet mätbarhet som symboliserar hur fastighetsföretag kan 

utvärdera sociala insatser, både i ekonomiska termer och att uppsatta krav uppfylls. Med hjälp 

av vår analysmodell vill vi fånga upp de fenomen och teman som vår studie fokuserar på.  

 

Figur 3: Egenkonstruerad Analysmodell 
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3.0 METOD  
Detta avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt och redogör samtliga val som gjorts under 

studieprocessen. Metodavsnittet inleds med ett ställningstagande över studiens vetenskapliga 

synsätt. Vidare presenteras hur empiriskt och teoretiskt material har samlats in och med vilken 

metod detta har analyserats. Slutligen redogörs studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

 

3.1 Övergripande forskningsansats 
Denna studie påbörjades inledningsvis med att huvudämnet social hållbarhet valdes. Under vår 

utbildning har vi i flera kurser och ämnen med koppling till fastighetsföretag kommit i kontakt 

med en mängd hemsidor tillhörande fastighetsbolag runt om i Sverige. Hållbar utveckling är 

därför ett begrepp som vi många gånger har stött på och vi har noterat att en stor utsträckning 

av bolagen i branschen uttrycker sitt arbete kring hållbarhetsfrågan. I synnerhet har vi lagt 

märke till att miljöfrågan omnämns och förekommer som en del av de många fastighetsbolagens 

verksamhet, men även frågan angående social hållbarhet har varit starkt förekommande. 

Hållbart fastighetsföretagande är något vi anser vara viktigt och genom vårt intresse av ämnet 

mynnade det ut i en tankeställning som vi önskade få svar på. Utifrån ett problem och avsaknad 

av förståelse för hur social hållbarhet inom fastighetsföretagande kan leda till ekonomisk 

lönsamhet formulerades därmed en problemställning. För att slutligen kunna besvara vår 

problemställning påbörjade vi därefter insamling av en mängd data i form av vetenskaplig 

litteratur. Det teoretiska forskningsmaterialet har vi sedan bearbetat och tolkat för att skapa oss 

en djupare kunskap av ämnesområdet.  

 

Efter insamlingsprocessen av det teoretiska materialet påbörjades arbetet med att samla in 

empiriska data, vilket vi valt att göra genom intervjuer. Vi har i denna studie utgått från en 

deduktiv ansats där vi till en början har behandlat befintligt teoretiskt material för att vidare 

bearbeta empirin. Med denna ansats som utgångspunkt har vi kunnat skapa kunskaper om det 

vi vill undersöka vilket har legat till grund för att kunna ställa relevanta frågor vid insamlingen 

av det empiriska materialet. Vi har i vår studie valt att göra intervjuer och analysera dessa i 

förhållande till kunskaper från teorin. Det teoretiska materialet har efterhand anpassats något 

efter de mönster och teman som vi påträffat i svaren från respondenterna och till följd av detta 

har vår studie haft inslag av en induktiv ansats. Genom en växelverkan mellan deduktiv och 

induktiv ansats, har vår studie därmed genomförts med en abduktiv ansats. Den abduktiva 

ansatsen innebär att vi under vår studie har växlat fram och tillbaka mellan teori och empiri, 

vilket har inneburit att vi har kunnat arbeta mer förutsättningslöst. En ansats som denna anser 

vi är lämplig för en process som i vår studie där vi har som avsikt att skapa bättre förståelse. 

Genom denna metod har det empiriska avsnittet successivt kunnat utvecklas medan det 

teoretiska materialet har korrigerats och bearbetats för att bättre passa det empiriska materialet. 

I en abduktiv ansats menar Söderbom och Ulvenblad (2016) att det ofta finns en kärnansats som 

kännetecknas av antingen en hermeneutisk eller positivistisk kunskapssyn. Då störst vikt har 

lagts på att samla in empiri där vi vidare analyserar och drar slutsatser genom teorier, har vår 

kunskapssyn därför grundat sig på ett subjektivt synsätt med en hermeneutisk 

verklighetsuppfattning där vi sökt förståelse grundat på erfarenheter. Genom ett delvis 
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subjektivt synsätt skapas en möjlighet att nå ett bredare perspektiv och att få en förståelse för 

att det kan finnas flera sanningar. 

 

3.2 Litteratur 

3.2.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis av arbetet påbörjades en sökning av litteratur i form av tidigare forskning som 

behandlar studiens forskningsområde från olika infallsvinklar. Genom ABI/Inform Global ABI 

Inform Global och Google Scholar, några av Högskolan i Halmstads databaser, sökte vi efter 

forskningsunderlag om ämnet. Den sökta litteraturen har bestått av vetenskapliga artiklar, vilket 

är en viktig informationskälla och utgångspunkt för vår studie. Övrig litteratur har använts för 

att komplettera de vetenskapliga artiklarna samt bredda vår kunskap och perspektivet på vårt 

forskningsämne. 

 

Litteratur som har samlats in har delvis inhämtats genom kedjesökningar från artiklarnas 

referenser. Sökord har använts både fristående och i olika kombinationer med varandra. De 

sökord som främst har använts finnes nedan. 

 

Sökord: Hållbar utveckling, Social hållbarhet, Social hållbarhet utifrån ett 

människorättsperspektiv, Samhällsansvar, Corporate Social Responsibility, Hållbart 

företagande, Hållbara fastigheter, Lönsamt hållbarhetsarbete, Lönsamt fastighetsföretagande, 

Social sustainability in the real estate industry, Mätbarhet av social hållbarhet, Profitability of 

corporate sustainability, Corporate profitability of social sustainability, Profitability of real 

estate, Corporate Sustainable Profitability. 

 

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Val av respondenter 

Totalt har åtta intervjuer genomförts för att i denna studie skapa en förståelse om hur de arbetar 

med sociala hållbarhetsfrågor och vad som är drivkraften i detta arbete hos både kommunala 

och privata fastighetsbolag. Respondenter valdes ut ur båda dessa grupper för att vi som delsyfte 

ska kunna jämföra de likheter och skillnader som eventuellt kan förekomma gällande 

innebörden av social hållbarhet och vad som är lönsamt med ett sådant arbete. I denna studie 

vill vi även belysa hur social hållbarhet kan mätas i ekonomiska termer. 

 

Till vår studie beslöt vi till en början att titta på både kommunala och privata bolag inom 

Halland. Efter försök att hitta minst fyra privata aktörer i vårt närområde insåg vi svårigheterna 

till deras medverkan. Många av de privata fastighetsbolag vi kontaktade var mycket små och är 

därför inte insatta eller arbetar inte aktivt med sociala hållbarhetsfrågor. Att få med dessa i vår 

studie hade visserligen kunnat ge oss ytterligare en infallsvinkel till vår analys och resultat då 

vår uppfattning är att mindre privata aktörer trots allt arbetar med frågorna i viss mån men inte 

alltid är medvetna om detta själva. P.g.a. svårigheterna med att få dessa bolag att delta till vår 

undersökning togs ett beslut att istället vända oss till privata aktörer med fastigheter i Göteborg. 

Detta innebär att vi har gått något utanför vårt valda geografiska område. Göteborg består av 

både fler och något större privata fastighetsbolag, som även har visat sig ha ett mer integrerat 
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socialt hållbarhetsarbete än de bolag vi hittar i Halmstad och övriga grannstäder i Halland. 

Bolagen som deltar i vår studie verkar i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Göteborg, 

och är små till medelstora företag vilket vi hoppas ska kunna bidra till att upptäcka tydligare 

skillnader. De kommunala bolagen verkar endast lokalt på sin ort i den sydvästsvenska regionen 

medan några av de privata aktörerna främst verkar i Göteborg men även på andra orter i Sverige.  

 

Sökandet efter respondenter skedde via företagens hemsidor, men även genom personlig 

kontakt under arbetsmarknadsdagen på Högskolan i Halmstad samt kontakt via en respondent 

efter avslutad intervju. Samtliga intervjuer på de representerade fastighetsbolagen genomfördes 

med personer med någon typ av befattning som nära berör arbetet med sociala 

hållbarhetsfrågor. Av de kommunala fastighetsbolagen var Halmstads fastighets AB, Varbergs 

Bostad AB, Falkenbergs Bostads AB och Laholmshem AB representerade medan Willhem AB, 

Rikshem AB, Stena Fastigheter AB och Fastighetsstaden AB representerade de privata 

fastighetsbolagen. Nedan följer en kort presentation av samtliga företag (se figur 4 och figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4: Kort presentation av de kommunala fastighetsbolagen 
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Figur 5: Kort presentation av de privata fastighetsbolagen 

 

Då de valda respondenterna är väl insatta i företagets sociala hållbarhetsarbete och kan ge en 

tydlig redogörelse av arbetet och dess ekonomiska utbyte, anser vi dem vara lämpliga till vår 

empiriska kunskapsinsamling. Vi anser att vårt antal respondenter ger en ökad trovärdighet vid 

tolkning av data. I denna studie har vi valt att fokusera på fastighetsbolag vars primära 

verksamhet består av uthyrning av bostadshyreslägenheter. Nedan ges en tydligare presentation 

av de respondenter som deltog i vår forskningsstudie (se figur 6):  

Figur 6: Samtliga respondenter i studien 

 

3.3.2 Datainsamling 

Syftet med vår studie är att undersöka hur fastighetsföretag arbetar med social hållbarhet, vad 

som är drivkraften till detta arbete och hur det i slutänden blir lönsamt för verksamheten. För 

att uppfylla studiens syfte och få en tydligare förståelse, samt bättre täcka upp vårt 

ämnesområde, har vi genomfört en kvalitativ undersökning där datainsamling gjorts genom 
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intervjuer. Enligt Lind (2014) utformas kvalitativa data genom verbal kommunikation vilket 

skildrar flera aspekter av en företeelse. Därmed valdes denna metod då vi ansåg den vara 

lämpligast för att kunna besvara våra frågeställningar då intervjusvaren är grundade från 

erfarenheter. En fördel med metoden är dessutom att den ger oss möjlighet till att ställa 

följdfrågor.  

 

En intervjuguide utformades inför samtliga intervjuer. I denna intervjuguide (se bilaga 1) har 

vi utgått från den utarbetade teoretiska referensramen genom frågeställningar som är relevanta 

för studien. Vid utformning av intervjufrågorna till intervjuguiden har vi dessutom utgått från 

en övertygelse om att samtliga bolag på något sätt, medvetet eller omedvetet, arbetar med social 

hållbarhet. Då begreppet om vad social hållbarhet innebär är otydligt definierat, är vi medvetna 

om att kunskapen om dess innebörd kan variera mellan företagen. Vår övertygelse är att alla 

företag inte alltid är medvetna om att de arbetar med dessa hållbarhetsfrågor trots att de 

egentligen gör det, exempelvis genom att arbeta med någon form av medarbetarnöjdhet eller 

kundnöjdhet. Om fall som dessa skulle uppstå har utgångspunkten varit att förklara vad 

begreppet kan innebära och därmed gräva fram huruvida det faktiskt förekommer något socialt 

hållbarhetsarbete på företaget och på så sätt ändå kunna utföra intervjun enligt framtagen 

intervjuguide. En förklaring av detta slag behövdes emellertid aldrig göras då samtliga 

fastighetsbolag på ett eller annat sätt var insatta i ämnet. 

 

Till vår datainsamling har fem av våra intervjuer varit besöksintervjuer medan tre har varit 

telefonintervjuer. Vår utgångspunkt var från början att endast utföra besöksintervjuer, detta för 

att erhålla så fullständiga, kompletta och djupa svar på våra frågor som möjligt. Efter att ha 

gjort ett urval av fastighetsföretag baserat på storlek och geografiskt område, tog vi kontakt 

både via e-mail och telefon. Vid kontaktandet för att boka in två av våra intervjuer inträffade 

istället två spontana telefonintervjuer som p.g.a. respondenternas tidsbrist och annan 

prioritering därmed genomfördes direkt. Den tredje telefonintervjun bokades däremot in som 

en telefonintervju p.g.a. det geografiska avståndet och svårigheterna med att få till ett besök. 

 

Intervjuguiden skickades på begäran till samtliga respondenter i förväg. Detta gjordes även 

direkt vid inträffandet av våra spontana telefonintervjuer. Vi är medvetna om att den 

information vi mottagit till viss del kan vara tillrättalagd men anser att respondenternas 

eventuella förberedelse till intervjun troligen bidrar med mer kompletta kunskaper. 

 

För att koppla samman och göra intervjuguiden jämförbar med den teoretiska referensramen, 

gjordes dessutom en operationalisering. Nedan följer ett operationaliseringsschema där 

väsentliga begrepp har kopplats samman med intervjufrågorna i vår intervjuguide (se figur 7):  
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Figur 7: Operationaliseringsschema 

 

Under vår intervjuprocess har samtliga besöksintervjuer genomförts under lättsamma 

förhållanden och på avslappnade platser. Varje intervjusituation ser olika ut och vi noterade att 

flera intervjusvar kunde präglas av de projekt eller uppdrag som bolagen stod inför. För att bidra 

till ett avslappnat samtal fick samtliga respondenter börja med att berätta lite om sina 

erfarenheter och sin roll på företaget. Under samtliga intervjuer har vi försökt ställa frågorna 

utifrån den ordning i vilken frågorna är uppställda i intervjuguiden. Detta har vi valt att göra då 

vi anser att frågornas inbördes ordning ger en tydlig struktur, däremot har denna ordning inte 

alltid följts då vi vid något tillfälle har fått prioritera ordningen p.g.a. tidsbrist. Alla frågor har 

dock ändå hunnits med och blivit besvarade. Som en del i det avslappnade intervjusamtalet och 

för att få fram så utförliga svar som möjligt, har öppna följdfrågor ställts för fylla ut 

intervjusvaren och skaffa oss kompletterande kunskap.  

 

För att säkrare urskilja allt som beskrivs i de genomförda intervjuerna har dessa även spelats 

in. Detta tillvägagångssätt valdes för att inte riskera att missuppfatta eller gå miste om väsentlig 

information. Genom att spela in samtliga intervjuer ges intervjupersonerna dessutom full 

uppmärksamhet vilket Bryman och Bell (2013) bekräftar är en fördel med inspelningar. 

Därefter har vi lyssnat igenom och sammanställt intervjuerna genom transkribering för att 

kunna genomföra vidare analys och tolkning av vår data. 

 

3.3.3 Analys av data 

Efter utförda och transkriberade intervjuer, har vi genomfört en analys baserad på Miles och 

Hubermans (1994) allmänna modell som är lämpad för kvalitativ forskning. Då denna modell 

är tydlig, ansåg vi att den passade vår studie för att på ett så strukturerat sätt som möjligt kunna 

utföra vår analys. Analysmetoden möjliggör enligt Miles och Huberman (1994) ett systematiskt 

sätt att bearbeta öppna intervjusvar och består av tre steg (se figur 8). 
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Figur 8: Analysmodell baserad på Miles & Huberman (1994) 

 

All empiriska data som samlats in är inte föremål för analys. I det första steget görs därför en 

bedömning och reducering av den information som inte är väsentlig och relevant för att besvara 

problemställningen. Enligt Miles och Huberman (1994) innebär principen med datareduktion 

att fastställa vad som ska utgöra underlag för analys. Vi genomförde datareduktionen genom 

att utgå från vår problemformulering och syfte. En reducering och sammanställning av 

transkriberad data gjordes först till vårt empiriavsnitt. För att på ett strukturerat sätt ta fram det 

mest väsentliga, utgick vi från de teman, social hållbarhet, företags samhällsansvar, lönsamhet 

och mätbarhet som studien präglas av och som återfinns i både intervjuguide (se bilaga 1) och 

analysmodell (se figur 3). Dessa teman utgjorde en slags kodning och hjälp för att inte gå miste 

om det material som senare ska komma att ingå i vår analys och svara på vår problemställning. 

Efter genomförd datareduktion valde vi att presentera empirin för respektive företag var för sig. 

Den data som efter reducering har ansetts vara irrelevant, har funnits tillgänglig att gå tillbaka 

till utifall ett behov av vidare undersökning skulle uppstå. 

  

Att uppvisa datainnehåll är det andra steget i analysen och innebär att organisera och 

komprimera en samling av data, varifrån slutsatser och mönster kan dras (Miles & Huberman, 

1994). Miles och Huberman (1994) förespråkar bland annat matriser och tabeller eftersom de 

är utformade för att samla information på ett komprimerat vis som möjliggör för forskaren att 

bilda sig ett överskådligt mönster och kunna dra slutsatser. För att vidare kunna analysera 

empiriska data gentemot teorin, uppvisade vi datainnehåll genom att sammanställa reducerad 

data i en matris (se bilaga 2). I matrisens vertikala led kategoriserades varje rad efter våra fyra 

teman, varav varje tema innehöll ett antal påståenden baserade på intervjufrågorna tillhörande 

samma tema. I horisontellt led kategoriserades samtliga kommunala och privata fastighetsbolag 

som deltagit i studien. I samband med den framtagna matrisen gjordes först en tolkning och 

empirisk analys av företagen var för sig. Matrisen har fungerat som ett verktyg för att lättare 

kunnat se olika dimensioner utav en och samma fråga. 

 

Att söka mönster är det tredje steget i analysmetoden och går ut på att hitta mönster i det 

intervjuinnehåll som tidigare brutits ner i delar. Detta för att skapa en fördjupad förståelse av 

detaljerna (Miles & Huberman, 1994). Vi sökte mönster i intervjuinnehållet genom att jämföra 

de privata resp. de kommunala bolagen var för sig, följt av en jämförelse av de privata och 

kommunala bolagen sinsemellan. Mönster som var utmärkande markerades under 

analysarbetet. Genom att anta en metod som denna, har en jämförelse mellan respondenternas 

svar kunnat ske strukturerat. Med hjälp av matrisen fick vi dessutom en tydlig överblick om 
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likheter och skillnader hos de olika bolagen som därefter kunnat kopplas in i analysen. Matrisen 

har även fungerat som ett hjälpmedel för det reducerade innehållet. Reducering av information 

är nödvändigt för att kunna sålla i ett komplext och överskådligt innehåll. Detta bidrar till att få 

fram det mest väsentliga till studiens analys på ett så smidigt och lämpligt sätt som möjligt.  

 

Slutligen i vår analys kopplades de likheter och skillnader som påträffats mellan 

fastighetsföretagen ihop med kunskap från vårt teoretiska material som presenterats i den 

teoretiska referensramen. Vidare har denna metod möjliggjort en analys av vårt ämnesområde, 

där vi funnit olika infallsvinklar och framträdande drag som bidragit till ett svar på vår 

frågeställning. Analysen presenteras med underrubriker i anknytning till våra återkommande 

teman. Kopplat till det avslutande temat lönsamhet, har en modell (se figur 9) tagits fram som 

illustrerar sambandet av hur sociala insatser bidrar till ett lönsamt och hållbart 

fastighetsföretagande. 

 

3.4 Trovärdighet 
För att uppnå ett trovärdigt resultat i vår studie, är det av stor betydelse att säkerställa 

tillförlitlighet och giltighet. Dessa begrepp brukar benämnas validitet och beskriver hur studien 

på ett systematiskt sätt har byggts upp (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Man talar ofta om 

intern- och extern validitet, där intern validitet syftar till att säkra att det man har för avsikt att 

mäta också fångas upp i intervjufrågorna. I denna studie har detta gjorts genom vår 

operationalisering. Extern validitet syftar istället på att ge svar på vilken grad som studiens 

resultat kan anses vara giltiga eller generaliseras, även i andra sammanhang utanför 

studien.  Den externa validiteten är generellt sätt lägre i en kvalitativ studie än i en kvantitativ, 

men genom att generalisera ökar studiens värde (Jacobsen, 2002). En analytisk generalisering 

innebär enligt Kvale (1997) att man gör en bedömning om i vilken grad ett resultat från en 

undersökning kan ge vägledning för andra situationer. Vår kvalitativa studie har som syfte att 

förstå begrepp och fenomen. Genom en analytisk (begreppsmässig) generalisering och det 

teoretiska bidrag som utvecklas i denna studie, ges möjligheten för både fortsatt forskning och 

andra aktörer som behandlar ämnesområdet att ta användning av materialet. 

 

Genom en noggrann redovisning av studiens tillvägagångssätt och resonemang över studiens 

metodval, kan man enligt Bryman och Bell (2013) öka studiens transparens. Vår ambition har 

varit att på bästa möjliga sätt motivera och detaljera samtliga val som gjorts i denna studie, samt 

att vara konsekventa i tillämpningen av dessa val. Detta för att vara öppen, tydlig och motverka 

bristande transparens. Genom denna ambition vill vi därmed möjliggöra för läsaren att på bästa 

sätt kunna följa hur vi har genomfört vår studie. 

 

För att studien ska anses vara trovärdig anser vi att det är viktigt att ha rätt respondenter och 

därmed tillförlitliga källor. Samtliga respondenter från de berörda fastighetsbolagen i den här 

studien har en stor insyn och goda kunskaper inom socialt hållbarhetsarbete och dess positiva 

resultat. Många av respondenterna har verkat inom fastighetsbranschen eller inom respektive 

bolag i flera år och har därför samlat på sig goda kunskaper och erfarenheter om ämnet vilket 

bidrar till trovärdigheten i deras svar. 
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För att ytterligare säkerställa tillförlitligheten av denna studie har intervjuerna spelats in. 

Därefter har den sammanställda transkriberingen av samtliga intervjuer dessutom skickats till 

respektive intervjuperson som en säkerställande kontroll av eventuella missuppfattningar. 

Några mindre missuppfattningar i ett par av intervjuerna korrigerades innan användning av 

materialet. I övrigt har inga intervjupersoner begärt några korrigeringar utav svaren i sin 

transkriberade intervju. 

 

3.5 Etiska överväganden 
Samtliga deltagare till denna studie har blivit informerade om studiens syfte och har haft rätt 

att själva bestämma över sin medverkan. I samband med respektive intervju, har varje 

respondent blivit informerad om att denna studie ska komma att bli en offentlig handling och 

att respondenten därför har möjlighet att vara anonym. Vidare har respondenterna informerats 

om att uppgifterna som de lämnat inte kommer att användas för något annat syfte än 

forskningsstudien. Samtliga respondenter har gett samtycke till att vara namngiven i vår studie, 

några med förutsättning att få läsa igenom och godkänna vår färdiga transkribering och tolkning 

av intervjun. I enighet med detta har samtliga transkriberingar av våra intervjuer skickats till 

respektive respondent för godkännande innan vi använt oss av materialet. För att bibehålla ett 

gott förtroende under processen, har insamlat material i form av ljudfiler och transkriberad text 

förvarats säkert. Radering av detta material kommer dessutom att ske efter uppsatsens 

godkännande. 
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4.0 EMPIRI 
I detta avsnitt ges en presentation av resultatet från samtliga genomförda intervjuer. För att ge 

en tydlig struktur i kapitlet presenteras först de kommunala fastighetsbolagens resultat, följt av 

de privata fastighetsbolagens resultat. Varje stycke inleds med en kort beskrivning av företaget 

och följs sedan av en sammanställning av respondenternas svar på de frågor som är av störst 

betydelse för att kunna svara på vår problemställning.  

 

4.1 Intervjuer med kommunala fastighetsbolag 

4.1.1 Halmstads Fastighets AB 

Vad social hållbarhet innebär för HFAB har inte definierats, men för bolaget handlar det om att 

vara en del av samhället och att se till att människors grundläggande behov tillmötesgås. Detta 

innebär t.ex. att individer ska ha rätt till eget boende, vara delaktiga och ha inflytande över sin 

vardag. Demokratifrågor är enligt bolaget en del av den sociala hållbarheten men de tittar även 

mycket på jämställdhet och att individer ska känna att det är lika för alla. HFAB tycker det är 

viktigt att deras hyresgäster har ett arbete då effekterna av att inte ha ett arbete gör att individer 

kan känna hopplöshet, ha svårt att betala hyran och på så sätt få svårt att göra en bostadskarriär. 

  

HFAB arbetade förr med större arbetsmarknadsprojekt riktade enbart mot arbetsmarknaden.    

P. Thorneé (personlig kommunikation, 13 mars 2019) berättar att alla sociala insatser som gjort 

tidigare på företaget ligger till grund för bolagets vidare steg i de viktiga sociala 

hållbarhetsfrågorna. Idag arbetar bolaget med mindre arbetsmarknadsinitiativ som riktar sig till 

hela HFAB:s fastighetsbestånd. Bolaget vill vara en bidragande instans som hjälper hyresgäster 

att hitta arbete. På HFAB arbetar de även med olika projekt där barn och ungdomar får chansen 

att genom sommarjobb skapa sig en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Trångboddhet och 

stadsutveckling i de utsatta områdena är andra sociala frågor som HFAB arbetar mycket med. 

Genom samarbeten kan dessa områden utvecklas till levande stadsdelar där individer kan få bo 

värdigt till en bättre levnadsstandard. 

  

I HFAB:s affärsplan står det att bolaget ska driva arbetsmarknadsinitiativ. Det finns en 

affärsmässig tanke kring bolagets sociala hållbarhetsprojekt och sociala hållbarhetsmål sätts 

därför upp i samband med uppstarten av olika projekt. Vid framtagning av de aktuella sociala 

hållbarhetsfrågor som HFAB arbetar med, har bolaget främst tittat på de insatser som tidigare 

har gjorts i verksamheten. Enligt P. Thronée har allmännyttans uppdrag stor betydelse i det 

sociala hållbarhetsarbetet. Boendeinflytande och att föra dialog ligger exempelvis som en del i 

uppdraget om att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. Framför allt är delaktighet väldigt viktig. 

HFAB har i uppdrag att arbeta med delaktighet och demokrati. Detta gör att företaget har en 

chans att påverka samhället och utvecklingen av bättre bostäder. HFAB är politiskt styrda och 

ägs av Kommunen, men eftersom bolaget är stort finns det stora möjligheter att påverka i just 

sociala hållbarhetsfrågor. 

  

HFAB arbetar med CSR-frågor men har ingen avdelning eller ansvarig på bolaget som uttalat 

arbetar med begreppet. CSR används främst som en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte. 

Då HFAB är ett stort fastighetsbolag borde man enligt P. Thronée också ta ett större ansvar 



31 
 

gentemot samhället. Att ta ett samhällsansvar är viktigt för att Halmstad ska bli en bättre stad 

att leva i och gynnar samhället i stort. Det gynnar dessutom HFAB som varumärke och bolaget 

lyfts ofta fram när man arbetar med denna typ av frågor. Att ta ett samhällsansvar blir på sikt 

en bra affär menar P. Thronée. I ett område där det satsas mycket på sociala hållbarhetsfrågor 

kan man se att människor som kommer ut i arbete och kan betala hyran, också får ett bättre liv. 

Betald hyra leder i sin tur till att HFAB tjänar på det hela. När människor mår bättre ökar 

dessutom värdet av fastigheterna. Det kan vara så att människor blir mer benägna att sköta sitt 

boende, men också att människor får möjlighet att göra bostadskarriär. 

  

På bolaget kan de inte se några nackdelar med ett socialt ansvar, så länge de är transparenta. 

Att ta ett samhällsansvar innebär en massa olika aspekter. Så länge man täcker alla de sociala 

aspekterna med utbildning, jämställdhet osv. men även miljö och ekonomi, så är ett 

samhällsansvar positivt. Att bara arbeta med en faktor och satsa pengar på ett område eller en 

målgrupp är svårt att stå upp för menar P. Thronée. 

  

Enligt P. Thronée är det p.g.a. vissa omständigheter svårt att mäta demokratifrågor och vad 

människor tycker. Nöjd kund index (NKI) och nöjd medarbetar index (NMI) är två mått som 

HFAB använder kopplat till social hållbarhet för att få information om vad hyresgäster och 

medarbetare anser är viktigt att satsa på. Bolaget kan se att många projekt leder till 

kostnadsbesparingar men bolaget har däremot inga klara beräkningskalkyler kring kostnaderna 

för arbetet. 

  

HFAB har avkastningskrav och måste därför leverera ett visst ekonomiskt resultat till deras 

ägare. Samtidigt är bolagets starkaste drivkraft till det sociala hållbarhetsarbetet att de vill bidra 

till en hållbar planet. Vi ska kunna lämna över till generationen efter oss och kunna försvara det 

menar P. Thronée. I arbetet med social hållbarhet skapar HFAB lönsamhet genom att skapa 

attraktiva bostadsområden där människor trivs och vill bo. Attraktiva områden ger upphov till 

en god cirkel och sköter företaget hållbarhetsarbetet på rätt sätt så ökar fastigheternas värde 

vilket hänger ihop med en bättre lönsamhet. Att hålla avkastningskravet och visa upp den 

lönsamhet verksamheten får av det sociala hållbarhetsarbetet är för HFAB ett lönsamt 

fastighetsföretagande. 

  

Huruvida det har skett någon ekonomisk skillnad på bolaget sedan de började arbeta med social 

hållbarhet vågar P. Thronée inte riktigt svara på. Över tid på företaget har han däremot märkt 

en skillnad där social hållbarhet har gett goda resultat och kommit i allt mer fokus. Exempelvis 

har man kunnat se hur många människor som kommit ut i arbete. HFAB har haft 

utvärderingsprojekt tillsammans med Halmstad Högskola där man har låtit följa bolagets olika 

projekt, däremot är det ingen som har följt upp de ekonomiska effekterna, vilket P. Thronée 

också menar är något bolaget skulle kunna utveckla.  

 

4.1.2. Varbergs Bostad AB 

Varbergs Bostad har ingen definition på begreppet social hållbarhet. Bolaget har börjat att 

beröra ämnet allt mer och i dagsläget arbetar de aktivt med sociala hållbarhetsfrågor. Social 

hållbarhet handlar om att se till helheten i ett helt bostadsområde och inte bara enstaka 
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fastigheter. Det handlar om människorna som bor i områdena med sammankoppling till alltifrån 

yttre och inre miljö, stråk, mötesplatser, infrastruktur osv. Enligt S. Bogiqi (personlig 

kommunikation, 26 mars 2019), handlar det om att ha ett helhetstänk om att allt ska hänga ihop. 

  

För Varbergs Bostad har allmännyttans uppdrag betydelse i det sociala hållbarhetsarbetet då 

det menar att man ska arbeta på affärsmässiga principer men också att ta ett socialt ansvar där 

man verkar förklarar S. Bogiqi. Många hållbarhetsfrågor dyker vanligen upp där det 

förekommer något typ av problem. I utsatta områden kan det t.ex. handla om att man genom 

allmännyttans betydelse, bidrar med läxläsning i skolan för att skapa bättre resultat. S. Bogiqi 

menar att utbildningen är en väldigt viktig punkt att arbeta med då det ökar kunskap, vilket i 

sin tur leder till ökad folkhälsa och mindre skadegörelse på bostadsområdena. 

  

En fråga som företaget arbetar med är attraktiva bostadsområden och stadsdelar vilket omfattar 

väldigt mycket sociala hållbarhetsfrågor. Varbergs Bostad arbetar mycket med bostadsområden 

och hur dessa kan göras mer attraktiva. I stort arbetar Varbergs Bostad med social hållbarhet 

utefter sina områdesplaner. Bolaget arbetar då genom boendeinflytande och för dialog med 

hyresgästerna om vad som behövs på området. Man får mer nytta genom att samverka och ha 

en kontinuerlig dialog med de boende och detta är bolagets ingångsvärde menar S. Bogiqi. 

  

S. Bogiqi tycker att CSR-strategier och hållbarhetsstrategier är samma sak, där samhällsansvar 

innebär att företag påverkar ett bostadsområde och samhälle i en positiv inriktning. Det handlar 

om alltifrån ekologiska fotavtryck till sociala hållbarhetsfrågor om hur man inkorporerar 

människorna som bor och verkar i sina bostadsområden. Då fastighetsbolag är en samhällsaktör, 

anser S. Bogiqi att fastighetsbolag borde ta ett större samhällsansvar. Som en tydlig markering 

från styrelsen och som en del av bolagets samhällsansvar har bolaget exempelvis valt att 10% 

av bolagets uppsagda hyreslägenheter ska gå till Socialförvaltningens förfogande. 

  

Utgångspunkten av de sociala hållbarhetsfrågorna är bolagets ägardirektiv som integrerar ett 

samhällsansvar i verksamheten. I ägardirektiven står det bland annat att bolaget ska arbeta aktivt 

med sociala hållbarhetsfrågor. Sedan ett år tillbaka har Varbergs Bostad krav på sig om att föra 

en hållbarhetsredovisning. Det går ut på att visa vad man som företag har för grundläggande 

principer och visa hur man exempelvis arbetar med etik och mot korruption, men även med 

sociala-, ekologiska- och ekonomiska frågor. 

  

Ett hinder i det sociala hållbarhetsarbetet är enligt S. Bogiqi svårigheten med att räkna på 

lönsamheten av arbetet. Även tid och pengar är en faktor som kan försvåra arbetet. 

Hållbarhetsarbetet innebär att företaget måste anpassa sig efter de egna resurser och 

omständigheter som finns där man själv verkar. För S. Bogiqi handlar social hållbarhet mycket 

om folkhälsa och välmående. Detta går inte att mäta på kort sikt menar han utan något man 

måste titta på under en längre period om ca 15-20 år. För att kunna göra mätningar av 

lönsamheten krävs det således att det får gå en tid och det kan därför vara svårt att se vinsten 

med arbetet. S. Bogiqi tycker att det är svårt att göra mätningar av social hållbarhet. Mätningar 

av nöjd kund index (NKI) och nöjd medarbetar index (NMI) berör delar av området, men             

S. Bogiqi menar att det är svårt att fånga upp och mäta vad det finns för behov för den enskilda 
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hyresgästen och samtidigt skapa lönsamhet för bolaget. Något som Varbergs Bostad däremot 

har kunnat mäta är att känslan av trygghet har ökat när man gjort åtgärder som att t.ex. sätta 

upp mer belysning på bostadsområdena. 

  

Ett lönsamt fastighetsföretagande för Varbergs Bostad innebär att det finns ekonomi för bolaget 

att kunna fortsätta att arbeta och bygga fler bostäder för medborgarna i Varberg, eller för att 

fler människor utanför kommunen ska vilja flytta till Varberg och ha någonstans att bo. Detta 

är i dagsläget kopplat till ägardirektiven och är tillsammans med det faktum att bolaget är en 

samhällsaktör, den starkaste drivkraften med det sociala hållbarhetsarbetet. S. Bogiqi påpekar 

att lönsamheten inte handlar om vinstmaximering där pengar ska tillfalla ägaren, utan att det 

handlar om hur bolaget faktiskt ska få in pengar och ha ekonomi för att kunna bygga mer. För 

Varbergs Bostad är inte heller marknadsvärdet på bolagets fastigheter det viktigaste men genom 

att ta ett samhällsansvar över sina problemområden, medför det ett ökat marknadsvärde, vilket 

innebär att ett sådant ansvar ändå är positivt. S. Bogiqi ser bara en mängd fördelar med att 

arbeta med social hållbarhet då det gynnar samhället. S. Bogiqi tillägger att utan hyresgästerna 

får bolaget inga pengar och kan man som bolag inte påverka hyresgästerna på ett positivt sätt 

så har man misslyckats som en samhällsaktör. 

  

Likt svårigheterna att mäta social hållbarhet, menar S. Bogiqi även att det är svårt att mäta hur 

man skapar lönsamhet i pengar. Bolaget arbetar inte med att mäta den ekonomiska skillnaden 

före och efter men kan titta tillbaka på genomförda projekt och då se att förbättringar i status 

har skett på deras bostadsområden. 

  

4.1.3 Falkenbergs Bostads AB 

FABO arbetar och använder olika tolkningar av social hållbarhet i olika delar av sin 

verksamhet. I bolaget finns det ingen tydlig förklaring eller skrivelse på vad social hållbarhet 

är eller hur begreppet ska definieras, begreppet är snarare en variabel som bolaget ska ta hänsyn 

till. M. Hansén (personlig kommunikation, 27 mars 2019) berättar att det framför allt handlar 

om att man inte ska förbise sociala hållbarhetsfrågor, men hur man på företag plockar upp det 

hela beror på vilken situation man står inför. 

  

Falkenbergs kommun sätter varje år upp övergripande huvudmål med fokus på hållbar 

ekonomi, social hållbarhet och hållbar miljö. FABO måste alltid utgå från sina ägardirektiv och 

de uppsatta huvudmålen. Bolaget integrerar därmed hållbarhetsfrågorna i sin målstyrning vilket 

är en del av bolagets affärsmodell, men i affärsmodellen gör man däremot inga specifika 

beräkningar på sociala hållbarhetsparametrar. 

  

Vilka sociala hållbarhetsfrågor som är viktiga för FABO beror på vilka områden de väljer att 

gå in i. Ett socialt hållbarhetsfokus för bolaget detta året är t.ex. att förebygga brand på 

bostadsområdena. Vid ROT-projekt är social hållbarhet FABO:s arbete med kundprocessen 

vilket genomsyrar hur företaget arbetar för individen. M. Hansén berättar att en del av bolagets 

arbete är lagstyrt, men att de även tittar på hur de kan hjälpa kunden, hur man kan underlätta 

för de boende och hur man ska utveckla området. Även utemiljö och frågor som integration och 

trygghet måste hanteras. M. Hansén menar att alla delprojekt tillsammans blir social hållbarhet. 
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Enligt M. Hansén är allt som företaget gör social hållbarhet och allmännyttans uppdrag har en 

stor betydelse i detta arbete. Om inte FABO tar något ansvar, vem ska göra det då menar             

M. Hansén. FABO måste alltid klara avkastningskravet och ha rätt marknadsmässiga 

kalkylräntor. Det går inte att räkna på allt men det ingår i den allmännyttiga kalkylen och 

företagets samarbeten att bidra till social hållbarhet. FABO bygger olika typer av boenden som 

vänder sig till olika typer av människor. Detta är en del av allmännyttan som innebär att man 

ska bygga för alla. Utan allmännyttan kan byggandet bli att man bara arbetar mot 

bostadsbristen. Enligt M. Hansén är det en slags social hållbarhet att man som allmännyttigt 

bostadsföretag kan se helheten och arbeta med hela bredden för att ta det sociala ansvaret. 

FABO gör däremot inga projekt som skulle innebära att bolaget inte klarar det satta 

avkastningskravet. Ekonomin är en påverkande faktor som företaget måste ta hänsyn till i det 

sociala hållbarhetsarbetet. 

  

Fastighetsbolag ska absolut ta ett samhällsansvar och att ta ett sådant ansvar menar M. Hansén 

handlar om att tänka lite längre. Att se effekterna av sina beslut, våga ifrågasätta, ställa frågor 

och diskutera. Samhället löses inte av endast en aktör. Det krävs att flera olika aktörer och att 

samhället tillsammans arbetar med det sociala ansvaret. Fastighetsägare har olika 

förutsättningar och olika mycket tillgångar. Har man som fastighetsbolag möjlighet kan man 

t.ex. bidra genom sponsring. FABO har själva arbetat om hela sin sponsringspolicy just för att 

den ska riktas mer mot sociala intressefrågor. 

  

Uttrycket CSR är inget som man använder sig av på FABO men då företaget är en bidragande 

del av samhällsansvaret så menar M. Hansén att man troligen gör saker liknande det begreppet. 

Ett socialt ansvarstagande innebär bara fördelar och enligt M. Hansén behöver ansvar inte alltid 

kosta, utan det beror mycket på hur man tar ansvar. Genom ansvarsperspektivet får 

fastighetsbolag en dimension till där man kan skapa nytta. 

  

M. Hansén berättar att det finns svårigheter att på ett praktiskt sätt mäta social hållbarhet.               

I företagets sponsrade projekt med kommunen har de försökt hitta faktorer att följa upp men    

M. Hansén menar att det är svårt att svara på hur man ska mäta dessa faktorer. I nuläget 

använder företaget sig av en kundenkät där de kan se om tryggheten sjunker vilket är ett verktyg 

som hjälper bolaget att se vart man bör satsa på. Men på FABO vill man även kunna hitta 

mätbara faktorer där man på riktigt kan se en förändring och som kan bli statistiskt jämförbara. 

FABO använder sig dessutom av medarbetarindex (NMI) för att mäta hur nöjda medarbetarna 

är på arbetsplatsen. 

  

FABO har sitt avkastningskrav som alltid styr arbetet, om inte annat beordras. Bolaget måste 

med andra ord först och främst arbeta med ekonomin i fokus. Företaget måste ha koll på vad 

man har att förhålla sig inom. Ekonomin är därför en start i det hela för att sedan kunna arbeta 

med rätt social hållbarhet. Drivkraften är att få en hållbarhet i allt vi gör berättar M. Hansén. 

FABO arbetar med både ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet 

men hållbarhet får man inte om man inte har med alla parametrar då man inte kan få den ena 

utan att den andra är med. 
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Lönsamt fastighetsföretagande är att ha koll på allt som görs i verksamheten. Enligt M. Hansén 

är lönsamhet att tänka efter, arbeta strategiskt, vara långsiktig och inkludera alla bitar, men även 

att vara handlingskraftig. Samtidigt som de måste tänka långsiktigt måste de även agera. Hur 

lönsamhet skapas genom socialt arbete beror på vilken kategori det talas om. En del av det 

sociala hållbarhetsarbetet som FABO utför, hoppas företaget ska kunna motverka skadegörelse 

och medföra ett lugnare och tryggare bostadsområde. Lönsamheten genom det sociala arbetet 

är därmed en samhällsnytta snarare än att FABO själva tjänar på det. Däremot ser de på FABO 

en lönsamhet för sina bostadsområden på sikt. Genom att arbeta och göra insatser på lågt 

klassade bostadsområden går det att skapa lugnare och mindre utsatta områden som i sin tur får 

bättre rykte. M. Hansén menar att deras områden blir en attraktiv plats att bo på vilket därmed 

leder till en långsiktig lönsamhet. FABO har ingen före- och efterkalkyl och huruvida det har 

skett en ekonomisk skillnad sedan de började arbeta med sociala hållbarhetsfrågor är svårt att 

svara på. Dessa frågor har de på något sätt alltid arbetat med menar M. Hansén. 

  

4.1.4 Laholmshem AB 

På Laholmshem pratas det inte så mycket om begreppet social hållbarhet, det finns därför ingen 

formell definition på företaget. Den informella definitionen som används på Laholmshem är 

”blandade boendeformer” och det är detta företaget jobbar efter menar S. Lundström (personlig 

kommunikation, 20 mars 2019). 

  

Laholmshem arbetar med de sociala hållbarhetsfrågorna genom sitt kösystem, genom blandad 

upplåtelseform vid nyproduktion och olika boendekategorier, men också genom att ge 

hyresgästerna möjligheten att kunna göra bostadskarriär. På Laholmshem anser man att det ska 

gå att göra bostadskarriär i bolaget och år 2014 ändrade därför bolaget sitt kösystem som var 

ett resultat av bristerna i det då rådande kösystemet. S. Lundström berättar att de vill att 

människor med lägre inkomster och som inte planerar för framtiden ska ges en möjlighet att 

kunna göra en bostadskarriär, att också kunna komma till de populära bostadsområdena. Med 

Laholmshems kösystem är tanken att det ska bli mindre klasskillnader och ett mindre segregerat 

samhälle. S. Lundström menar att social hållbarhet om något, är att man inte klumpar ihop folk. 

Om man som hyresgäst betalar och sköter sig så ska det också löna sig att bo hos Laholmshem. 

  

Laholmshem integrerar inte det sociala hållbarhetsarbetet i sin affärsmodell. S. Lundström 

menar att Laholmshem är för små och i de sociala hållbarhetsfrågorna arbetar bolaget istället 

utifrån sitt eget engagemang snarare än affärsmodellen. Företagets utgångspunkt när det gäller 

de sociala hållbarhetsfrågorna är istället det rådande kösystemet men S. Lundström tillägger att 

beslut kring frågor som dessa för övrigt tas i styrelsen. Kösystemet bidrar till att individer lättare 

ska kunna komma in på bostadsmarknaden och präglar hur Laholmshem arbetar med de sociala 

hållbarhetsfrågorna. 

  

Enligt S. Lundström har allmännyttans uppdrag definitivt en betydelse i Laholmshems arbete 

med sociala hållbarhetsfrågor. Utifrån allmännyttan och företagets vision där de önskar en mix 

av upplåtelseformer och olika boendekategorier har de t.ex. kunnat bygga upp sitt specifika 

kösystem. 
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På företaget känner man till begreppet CSR och för Laholmshem innebär ett samhällsansvar att 

man ska använda de resurser man har. Som fastighetsbolag får man tillbaka investerade pengar 

när ett områdes värde stiger. Detta får ingen annan samhällsaktör och därför anser S. Lundström 

att fastighetsbolag borde ta större ansvar. När flyktingkrisen var värst hade Laholmshem, 

genom sponsring till frivilliga föreningar, läxläsning i nästa 2 år som ett sätt att bidra i 

samhällsansvaret. Fastighetsbolag borde absolut ta ett större samhällsansvar anser                           

S. Lundström som menar att hela problematiken med t.ex. utanförskap kan lösas genom 

fastighetsbolagens ansvar. Allmännyttiga bolag som har utsatta områden borde särskilt ta ett 

större ansvar men för ett sådant arbete krävs det dels ett större engagemang från politiker och 

socialarbetare. Enligt S. Lundström är Laholmshem rätt kapitaliserade men han menar att det 

ofta finns dolda tillgångsvärden som inte används, särskilt bland allmännyttiga bolag. Dessa 

värden borde istället användas till sociala projekt och utsatta områden. 

  

Enligt S. Lundström går social hållbarhet inte mäta och det är därför inget man gör på 

Laholmshem. Vid uppförande av fastigheter finns det däremot tydliga krav som företaget följer. 

Efter vidare eftertanke berättar däremot S. Lundström att man utför både medarbetarenkäter 

och hyresgästenkäter. Detta är ett sätt för företaget att se hur nöjda medarbetare de har och vad 

hyresgäster tycker om bland annat tryggheten i sitt närområde. 

  

Laholmshem fokuserar inte på sociala hållbarhetsfrågor i första hand utan först och främst 

ligger företagets fokus på finansiering, ekonomi och byggprojekt. Det finns ingen social 

hållbarhetspolicy ännu på företaget men företagets engagemang i hållbarhetsfrågorna 

genomsyrar deras produktion. Företagets drivkraft är således i grunden ekonomisk men                

S. Lundström menar att det inte går i konflikt med god resurshållning. På Laholmshem vill man 

gynna orten och göra det till ett bättre ställe att leva på och det är detta som är den starkaste 

drivkraften när det kommer till det sociala hållbarhetsarbetet. 

  

S. Lundström ser bara fördelar med att fastighetsbolag tar ett socialt ansvar. Bolaget gynnas av 

att hela den sociala matrisen och allas livsvillkor förbättras. Människor känner sig mindre 

utsatta och får framtidstro genom företagets sociala arbete. Att vara rätt kapitaliserade och att 

använda sina resurser för att förbättra människors livsvillkor menar S. Lundström är lönsamt 

fastighetsföretagande. Företagets bedömning är att det sociala hållbarhetsarbetet gynnar orten, 

bostadsområdena och kommunens attraktivitet. Bolaget får igen sina kostnader för det sociala 

arbetet flera gånger om genom ett starkare socialt samhälle som i sin tur medför en starkare 

betalningsvilja bland kunderna. 

  

”Vi på Laholmshem är övertygade om att vårt sociala hållbarhetsarbete bidrar 

till en god och lönsam cirkel” 

  

S. Lundström är övertygad om att socialt hållbarhetsarbete är lönsamt och sker genom s.k. 

cirkulära orsakskumulativa effekter, men talar om att de på Laholmshem inte märkt av någon 

ekonomisk skillnad genom arbetet. Den sociala hållbarheten går enligt honom inte att mäta, 

men samtidigt kan de se att det har hänt mycket på orten. 
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4.2 Intervjuer med privata fastighetsbolag 

4.2.1 Willhem AB 

Begreppet social hållbarhet är för Willhem kopplat till de bostadssociala frågorna. Arbetet med 

dessa frågor kan däremot bero på vilken ort man verkar på berättar M. Petersson (personlig 

kommunikation, 25 mars 2019). Inom koncernen är det sagt att Willhem ska arbeta med sociala 

frågor som är tvingande och att det därefter är upp till företaget på den egna orten att bestämma 

hur mycket man vill arbeta med frågorna. 

  

När Willhem beslutar sig för vilka sociala aspekter de vill arbeta med, handlar det enligt             

M. Petersson mycket om vad företaget kan erbjuda. Vidare förklarar M. Petersson att det som 

är centralt för Willhem, är att alla orter har något som man kallar för minibovärdar, där 

hyresgäster mellan 16-18 år erbjuds arbete under sommaren. En annan central fråga på Willhem 

innebär att bolaget ska tillhandahålla 2% av deras lägenheter till Kommunen. Detta för att olika 

utsatta grupper som har svårt att komma ut på bostadsmarknaden ska få en bättre chans. 

Willhem arbetar i övrigt en del med sociala frågor i form av projekt och initiativ. Flera av 

bolagets projekt görs i samarbete med HFAB. Ett projekt som bolaget gör tillsammans med 

HFAB är att tillhandahålla sommaraktiviteter för barn i åldrarna 7-12. Bolaget arbetar även med 

ett annat initiativ där ungdomar mellan 13-15 år erbjuds enklare sommarjobb. Det handlar om 

att ge ungdomar en tidig start i arbetslivet, ett initiativ för att minska utanförskapet. 

  

Enlig M. Petersson innebär ett samhällsansvar att man bidrar till en positiv utveckling i 

samhället. Det kan vara allt från att skapa arbetstillfällen och hjälpa folk att ta sig in i arbetslivet, 

till att minska utförandeskap i samhället. M. Petersson är osäker på vad Willhem står i frågan 

om huruvida fastighetsbolag borde ta ett större samhällsansvar, men personligen menar han att 

ett samhällsansvar handlar om att samhället ska ta ansvar, inte specifikt fastighetsägarna. Enligt 

M. Petersson tar Willhem ett samhällsansvar och han ser personligen positivt på att 

fastighetsägare väljer att ta ansvar då det har visat sig leda till goda effekter. En del av Willhems 

varumärke är att skapa goda och trivsamma områden. Är fastigheterna trygga och i gott skick 

så leder det till att människor mår bra, vilket i sin tur leder till mindre skadegörelse och att allt 

funkar bättre. Man mår bättre rent socialt menar M. Petersson. På Willhem känner man till 

begreppet CSR. Bolaget kallar t.ex. det arbete de utför genom sina projekt för just CSR-projekt. 

Alla dessa projekt innefattar social hållbarhet och ett socialt ansvarstagande, vilket är vad CSR 

handlar menar M. Petersson. 

  

Fördelarna med att ta ett socialt ansvar är det som M. Petersson varit inne på tidigare gällande 

social hållbarhet, att man är med och bidrar till att minska utanförskapet i samhället. Genom 

sina projekt ger bolaget individer en chans tidigt i livet. Man hjälper människor att komma upp 

på morgonen och ger dem en struktur i vardagen, vilket förbereder dem inför arbetslivet eller 

vad det innebär att gå i skolan. M. Petersson ser därför en massa fördelar med att arbeta med 

dessa frågor. Arbetet kräver däremot både tid och pengar, något som kan bidra till att bolaget 

blir mer begränsade. 

  

Willhems mål kring de sociala hållbarhetsfrågorna är hur många människor bolaget kan 

sysselsätta och hur många lägenheter de kan upplåta. Detta är fasta och mycket enkla mål som 
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man också kan mäta menar M. Petersson. Willhem gör även utvärderingar efter att deras 

projektperioder är över för att på detta sätt se hur det verkligen har gått, vad som fungerar och 

vad som inte fungerar. Enligt M. Petersson går inte allt att mäta och det är mycket svårare att 

mäta sociala faktorer än vad det jämförelsevis är med miljöfaktorer. Han tror att det kan vara 

svårt att mäta, dels då man måste hitta relevanta nyckeltal och även hitta varför nyckeltalen 

förändras, något som inte är lika lätt som kronor och ören. 

  

M. Petersson är osäker på vad som är uttalat på bolaget, men tror att drivkraften till det sociala 

hållbarhetsarbetet är både lönsamhet och samhällsaspekten. Det finns ett intresse i att förändra 

en negativ bild av ett område då det kan påverka lönsamheten genom en högre värdering, 

förklarar M. Petersson. Samtidigt tror han att det främst är det sociala och bidraget till samhället 

som är bolagets starkaste drivkraft. M. Petersson menar att mycket faktiskt handlar om att ge 

något tillbaka till hyresgästerna. 

  

Willhem integrerar inte sitt arbete med sociala frågor och socialt samhällsansvar i sin 

affärsmodell. Bolaget arbetar däremot med alla delar inom hållbar utveckling och när det 

kommer till miljö- och energifrågorna har Willhem med dessa faktorer betydligt mer i sin 

affärsmodell. 

  

Enligt M. Petersson innebär lönsamt fastighetsföretagande att man måste skapa förutsättningar 

för framtiden genom att arbeta långsiktigt med förvaltning. Det handlar om att ta långsiktiga 

beslut och att inte arbeta reaktivt. Reaktivt innebär att man inte har någon framförhållning och 

det blir väldigt dyrt inom fastighetsförvaltning. M. Petersson anser att detta faller i samma linje 

som social hållbarhet. Genom att börja tidigt med ett proaktivt arbete, kan man som bolag 

troligen skapa stor nytta.   

  

Genom att arbeta med social hållbarhet i form av projekt som bidrar till att skapa arbetstillfällen 

där individer får en chans att komma ut på sommarjobb eller i arbete, tror M. Petersson bidrar 

till minskad skadegörelse. Då skadegörelsen på bolagets fastigheter hålls nere, blir också 

kostnaderna för onödigt underhåll lägre och på så sätt kan bolaget skapa en långsiktig 

lönsamhet. Bolagets fokus är att skapa en god och trygg boendemiljö för hyresgästerna och 

utifrån det skapas med tiden en ekonomisk lönsamhet. Willhem har generellt sett märkt en 

ekonomisk skillnad på företaget sedan de började arbeta med dessa frågor, men exakt vad som 

skapar de goda resultaten är svårt att svara på. M. Petersson tror att Willhem idag har en mindre 

skadegörelse på sina områden. Huruvida detta beror på deras projekt eller något helt annat, är 

svårt att säga menar M. Petersson men förhoppningen är att sådana åtgärder skapar nytta för 

alla parter. 

  

4.2.2 Rikshem AB 

Social hållbarhet är för Rikshem allt som har med hyresgästerna att göra och hur de kan utveckla 

ett område med hänsyn till deras bästa. R. Yazdi (personlig kommunikation, 3 april 2019), 

förklarar att de tittar på områden som befinner sig i olika stadier och menar att man kan arbeta 

med dessa utsatta områden på olika sätt för att skapa en positiv spiral när det gäller 

socioekonomisk utveckling. Bolaget möjliggör för sina hyresgäster att kunna leva och verka 
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hållbart ur ett trygghets och säkerhetsperspektiv. Social hållbarhet handlar om att skapa 

förutsättningar för hyresgästerna och bostadsområdena så att de kan utvecklas på ett positivt 

sätt och inte stanna i utvecklingen. Det är Rikshems övergripande definition av vad social 

hållbarhet handlar om menar R. Yazdi. 

  

Rikshem arbetar med både social- och situationell prevention. Social prevention innebär att 

bolaget arbetar med individerna på sina områden. Det kan handla om att få in långtidsarbetslösa 

i arbete eller att bolaget erbjuder läxhjälp i skolor för att barn ska kunna få ett bättre utgångsläge 

för framtiden berättar R. Yazdi. Situationell prevention innebär istället att man arbetar med 

området i sig för att skapa en mix av funktioner som t.ex. en bättre mix av människor och bättre 

spridning av information. Rikshem arbetar dessutom mycket med att utveckla områden ur ett 

säkerhets- och trygghetsperspektiv. Företaget anser att det är en basfråga att de som bor i deras 

områden ska kunna känna sig säkra och trygga. R. Yazdi menar också att socialt 

hållbarhetsarbete handlar om lyckoparadoxen, en modell som innebär att ett område ska 

utvecklas genom att de hyresgäster som skaffar högre utbildning och får arbete ska stanna kvar 

och inte lämna ett bostadsområde så fort de får ett bättre erbjudande. 

  

För Rikshem innebär ett samhällsansvar att företaget är långsiktigt och erbjuder boende av olika 

former, i allt från samhällsfastigheter, skolor och vårdboende, till andra sorters boenden. 

Bolaget är en viktig del för samhället och tar ett ansvar genom att vara långsiktiga då de indirekt 

förvaltar sina ägares pensionspengar. R. Yazdi tycker att fastighetsbolag borde ta ett större 

samhällsansvar men tror även att många andra branscher skulle kunna ta ett större ansvar, inte 

bara fastighetsbolag. Då fastighetsbranschen är en stor del av samhället med alla bostäder, har 

bolaget en stor möjlighet att påverka menar R. Yazdi. Rikshem tittar en del på hur man kan få 

med sig andra intressenter då man inte kan lösa hela samhällsgåtan själv.   

  

Rikshem integrerar sitt sociala hållbarhetsarbete och samhällsansvar i sin affärsmodell. 

Företaget har ägardirektiv som de först och främst måste förhålla sig till och som innebär att 

affärer och hållbarhet ska integreras och samverka i alla företagets beslut. Det är viktigt att man 

beaktar alla aspekter när affärer görs och att det görs på ett korrekt och långsiktigt sätt menar 

R. Yazdi. Utifrån företagets ägardirektiv har man formulerat en hållbarhetspolicy och 

hållbarhetsstrategier som genomsyrar bolaget. 

  

Då Rikshem är ett större privat företag har de vissa krav på sig om hur de ska redovisa sina 

hållbarhetsresultat och använder då Global Reporting Initiative (GRI) där en 

väsentlighetsanalys ingår. I analysen prioriteras hållbarhetsfrågor internt och externt som ett 

sätt för bolaget att mäta social hållbarhet. På Rikshem gör man även trygghetsanalyser för att 

kunna mäta social hållbarhet. Enligt R. Yazdi försöker företaget korskoppla sin trygghetsanalys 

med sociala obligationer, en slags investering som ska skapa mätbar positiv påverkan på 

samhället. Detta för att även skapa en mätbar utdelning och få med det ekonomiska 

perspektivet. 

  

Den starkaste drivkraften hos Rikshem är att bolaget vill vara långsiktig i sin ägarstruktur och 

uppnå de krav och riktlinjer som ställs på verksamheten men också att leverantörer och 
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entreprenörer ska ha rimliga arbetsförhållanden. Den ekonomiska hållbarhetsaspekten är basen 

för att verksamheten ska kunna existera menar R. Yazdi. Rikshem har pensionsfonder i ryggen 

då bolaget ägs av Fjärde AP-fonden och ägarna har i sin tur långsiktiga planer om att företaget 

ska arbeta med alla tre dimensioner av hållbarhet och driva hållbarhetsfrågorna som ett 

föredöme för branschen. Detta innebär att det sociala hållbarhetsarbetet ska genomsyra 

verksamheten. 

  

Lönsamt fastighetsföretagande för Rikshem innebär att företaget utvecklar sig och sina 

fastigheter i takt med konjunkturen. Lönsamheten handlar om att bolaget hela tiden utvecklar 

sina områden så de inte hamnar i en negativ spiral och att hyresgäster ska uppleva både 

byggnaden och läget som ett attraktivare område. 

  

”Lyckas vi med vårt hållbarhetsarbete så får vi mer attraktiva bostadsområden 

vilket bidrar till en högre värdeökning än om vi inte hade tagit något ansvar 

eller gjort några åtgärder alls” 

  

Då man utvecklar områden socioekonomisk får man på sikt ett win-win menar R. Yazdi. Skulle 

företaget exempelvis inte ha någon läxhjälp så tenderar det åt att färre ungdomar tar sig vidare 

i skolan och då blir det fler som vandaliserar på bostadsområdena, vilket i sin tur kostar företaget 

mer. Därmed bidrar det sociala hållbarhetsarbetet till en god cirkel där lönsamheten skapas 

genom att bolaget får en högre värdeutveckling och därmed högre avkastning. Rikshem följer 

upp ekonomin och jämför utvalda delar av verksamheten mot andra liknande företag. De har 

på så sätt kunnat se en positiv utveckling med sina satsningar på de olika bostadsområdena. 

  

4.2.3 Stena fastigheter AB 

Social hållbarhet är en del av företagets naturliga ansvarsfrågor och affärsmässiga strategi. 

Frågorna är förankrade i affärsplanen och det är ett sätt att uppnå bolagets vision och mål, men 

framför allt handlar det om att bolaget är en väldigt långsiktig ägare berättar C. Fredholm 

(personlig kommunikation, 10 april 2019). 

  

Social hållbarhet är otroligt brett men frågorna utgår från det lokala behovet som finns i det 

specifika området och bolagets hållbarhetsarbete bygger också på hyresgästernas egna 

engagemang. Enligt C. Fredholm tar bolaget ett stort socialt hållbarhetsansvar utifrån tanken 

att då det går bra för deras hyresgäster så går det även bra för deras områden. Det sociala 

hållbarhetsarbetet handlar om olika typer av trygghet. Stena Fastigheter arbetar med fyra sociala 

fokusområden; Trygghet, Arbete, Skolan och Meningsfull fritid. Trygghet innebär att 

hyresgästerna ska känna sig trygga i sitt område. Arbete handlar om att stärka ungas möjligheter 

att komma in på arbetsmarknaden genom allt ifrån sommarjobb, praktik- och lärlingsplatser, 

till att man erbjuder olika typer av utbildningar. Skolan innebär att den ska vara bra i området 

och bolaget arbetar då bl.a. med läxhjälp. Då bolaget vet att skolan är en viktig faktor för att ett 

område ska uppfattas som attraktivt, vill man bidra till att andelen elever med 

gymnasiebehörighet ska öka. Det fjärde fokusområdet, meningsfull fritid, handlar om att utgå 

från det som finns för det särskilda området, t.ex. tillgång till nattfotboll, odling osv. På Stena 
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Fastigheter arbetar man även med relationsförvaltning där hyresgäster bland annat involveras 

genom omfattande boendedialoger. 

  

I arbetet med social hållbarhet utgår företaget från sin verksamhet och utifrån ambitionen att 

vara en långsiktig ägare som stärker de städer man verkar i. Social hållbarhet är en del av 

företagets övergripande affärsplan och vision om att skapa bra områden och kommer direkt från 

ägardirektiven. Det är alltså Stena Fastigheters kärnuppdrag att arbeta med dessa frågor och 

därför är social hållbarhet också insprängt i bolagets affärs- och områdesplaner. 

  

“Det är ett väldigt omfattande, strukturerat och uthålligt arbete man gör. Ibland 

talar man om att det är glasyren på tårtan, men för oss är det verkligen 

bakpulvret. Hållbarhet är grunden och otroligt nära kopplat till vår kärnaffär” 

  

Enligt C. Fredholm är trygghet och trivsamma områden en absolut förutsättning för att man ska 

kunna göra en långsiktig affär. Vidare berättar C. Fredholm att bolaget har stabila 

förvaltningskostnader, låg skadegörelse och en hög trivsel band hyresgästerna i sina områden. 

I övrigt har arbetet gett upphov till andra fördelar, dels goda förutsättningar att rekrytera 

kompetenta kandidater som söker sig till bolaget, men också fördelar när det kommer till 

finansiering. Detta är en otroligt stark affärsmässig nytta anser C. Fredholm. 

  

Att ta ett samhällsansvar innebär för Stena Fastigheter att på olika sätt stärka de städer bolaget 

verkar på. Det handlar om att arbeta med frågor som arbete, skola, fritid och trygghet, men 

också att ha ett långsiktigt ägande, välja bra produkter som är miljömässigt skonsamma och att 

göra det enkelt för hyresgäster att leva klimatsmart osv. Ett sådant ansvarstagande är bara 

positivt och enligt C. Fredholm kan alla ta ett större samhällsansvar. Oavsett om man är företag 

eller privatperson så har vi alla våra naturliga ansvarsfrågor, d.v.s. att ta ansvar för den påverkan 

man har på sitt närområde. C. Fredholm känner till begreppet CSR men kan tycka att CSR idag 

är ett förlegat begrepp. Hon anser att allt det bolaget gör är bortom CSR, eftersom CSR ofta 

associeras till sponsring. För Stena Fastigheter är CSR istället en total samlad effekt av det man 

åstadkommer i bolagets verksamhet, d.v.s. det hållbarhetsarbete som integreras i verksamheten 

med utgång från företagets naturliga ansvarsfråga och påverkan på omvärlden. Enligt                    

C. Fredholm kan alla bedriva sin verksamhet på ett sätt som är mer affärsmässigt hållbart. 

   

Stena Fastigheter mäter och följer upp sitt sociala hållbarhetsarbete på olika sätt. Det kan vara 

svårt att härleda exakt vad som är vad, därför intresserar företaget sig mest av att följa upp hur 

ett område utvecklas som helhet. Detta gör man genom olika trygghetsmätningar och genom 

att titta på skolor i områden. För varje område tar bolaget fram en strategi och sedan görs 

mätningar och kompletteringar beroende på hur strategin ser ut på det specifika området 

förklarar C. Fredholm. Tryggindexmätningar har visat att tryggheten ökat p.g.a. det samlade 

arbetet som bolaget gör med allt från att stimulera hyresgästerna, arbeta med föreningar, bygga 

nytt och bygga om, till att fräscha upp trappgångar och skapa aktiviteter. Som en del av 

mätbarheten, rapporterar även bolaget sin hållbarhetsredovisning mot Agenda 2030. 
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Den starkaste drivkraften i hållbarhetsarbetet menar C. Fredholm är omtanke. Omtanke för 

bolagets områden, medarbetare och hyresgäster men också att det ligger en affärsmässighet i 

arbetet. Ett socialt ansvarstagande är en förutsättning för att vara långsiktigt affärsmässigt 

framgångsrik. Det finns ingen motsättning med att ha avkastningskrav och att skapa goda 

samhällen. Dessa aspekter är snarare tvärtom väldigt väl sammanlänkade för företaget anser C. 

Fredholm. 

  

På Stena Fastigheter arbetar man väldigt mycket även med de andra hållbarhetsdelarna.               

C. Fredholm menar att hållbarhet är ett brett åtagande som påverkar alla delar av verksamheten. 

Enligt C. Fredholm skapas lönsamheten genom en mängd olika delar. Dels handlar det om 

minskad skadegörelse, ökad attraktivitet till områdena och en minskad omflyttning hos 

hyresgäster, men även möjligheter till affärer, lätthet till att hitta de bästa medarbetarna, att fatta 

långsiktiga välformulerade beslut, skapa goda samarbeten och trygghet på områdena. Det är 

som en stor helhet där alla dessa delar bidrar till lönsamheten menar C. Fredholm. 

  

Social hållbarhet har alltid varit en del av företagets verksamhet och strategi sedan Stena 

Fastigheter grundades. C. Fredholm menar därför att det inte finns något direkt före och efter 

vad gäller det ekonomiska skillnaden sedan man började arbeta med social hållbarhet. Företaget 

har länge hållit fast vid sin hållbarhetsmodell, en modell som visat sig vara affärsmässigt bra. 

Även om det finns en stor erfarenhet att falla tillbaka på, så menar C. Fredholm att det självklart 

finns ett ständigt lärande och ständig utveckling men grunden och drivkraften på vad det innebär 

att vara ett affärsmässigt framgångsrikt bolag är mycket densamma. 

  

4.2.4 Fastighetsstaden AB 

Det grundläggande för Fastighetsstaden i frågan om social hållbarhet är att bolaget har två 

verksamheter, både kommersiella fastigheter och hyresrätter. När det gäller angreppssättet för 

bostadslägenheter handlar social hållbarhet om folks hem och trygghet. För Fastighetsstaden är 

social hållbarhet en del av hållbarhet i sig och därför något som även är kopplat till det 

ekonomiska- och ekologiska perspektivet. Enligt P. Petersson (personlig kommunikation,        

11 april 2019) definierar företaget begreppet enkelt där social hållbarhet handlar om att hitta en 

dräglig miljö där alla kan verka tillsammans under goda förutsättningar. 

  

Fastighetsstaden har inga uttalade sociala hållbarhetsfrågor som de specifikt behandlar.                  

P. Petersson menar att då de är ett mellanstort bolag, har de relativt begränsade resurser till att 

arbeta med denna typen av frågor. På Fastighetsstaden har de generella mål om att alltid försöka 

främja en så god miljö som möjligt för sina hyresgäster. Hållbarhetsarbetet kan exempelvis 

handla om att försöka anpassa hyresgäster för att de ska passa tillsammans och att vid behov 

göra ändringar för att uppnå det. Man för ständigt en löpande dialog och är lyhörd för 

hyresgästernas behov och önskemål. P. Petersson menar också att det kan handlar om att förse 

bostadsområdena med god belysning för att skapa en trygghet för hyresgästerna. Att främja en 

trygghetskänsla och ett välmående hos alla som bor, lever och verkar i Fastighetsstaden 

fastigheter. 
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Fastighetsstaden integrerar arbetet med sociala hållbarhetsfrågor och samhällsansvar till viss 

del i sin affärsmodell. Vid framtagning av de sociala hållbarhetsfrågorna utgår företaget från de 

verkliga förutsättningarna i verksamheten, detta eftersom verksamheten är det tillämpliga. 

Bolaget försöker alltid ha ett moraliskt etos när de arbetar med sina hyresgäster och anser att 

det är viktigt att kunna stå för sina handlingar. Med detta synsätt integrerar de 

hållbarhetsfrågorna i sin verksamhet. 

  

P. Petersson anser att samhällsansvar är ett brett begrepp och att det därmed är svårt att definiera 

exakt hur bolaget integrerar det i sin affärsmodell. På Fastighetsstaden finns det inte heller några 

uttalade CSR-strategier. Eftersom de är relativt få medarbetare, har Fastighetsstaden 

möjligheten att istället göra bedömningar och implementera sitt samhällsansvar från fall till fall 

utan att ha någon aspekt som är övergripande styrande. P. Petersson menar att det finns otroligt 

många aspekter inom socialt ansvarstagande. Att ta ett samhällsansvar innebär för 

Fastighetsstaden att se till att människor trivs, mår bra och känner sig trygga. Samhällsansvar i 

övrigt kan också handla om att ta ett ekonomiskt ansvar och använda det för att subventionera 

lägenheter för hyresgäster som inte har det lika bra ställt. P. Petersson ser många fördelar med 

att ta ett socialt ansvar. Nöjda hyresgäster har en tendens att stanna längre. För Fastighetsstaden 

är det viktigt med en låg omflyttning bland sina fastigheter för att få så liten negativ ekonomisk 

inverkan som möjligt. Fastighetsstaden arbetar därför med att främja tryggheten och få sina 

hyresgäster att trivas för att på så sätt minska omflyttningen. P. Petersson anser att det finns en 

gräns på hur mycket socialt ansvar man kan ta för att verksamheten fortfarande ska ha en fördel 

med det. P. Petersson anser att alla fastighetsbolag borde ta ett samhällsansvar då ett sådant 

ansvar bara kan gynna människor till att må bra. Om bolaget däremot borde ta ett ännu större 

samhällsansvar menar P. Petersson beror på vilket typ av fastighetsbolag man är och vilka 

förutsättningar man har. Enligt P. Petersson finns det olika incitament och därmed bör 

fastighetsbolag i viss mån arbeta med sitt ansvarstagande för att främja god hälsa och 

trivsamhet. 

  

Fastighetsstaden försöker utveckla hela sin verksamhet hållbart och detta innefattar även 

ansvaret i de ekologiska och ekonomiska aspekterna. P. Petersson anser att man inte kan stirra 

sig blind på ett ämne, utan det gäller att ha ett lagom fokus på allt. P. Petersson förklara att det 

i övrigt är angeläget i dagens samhälle att arbeta med alla delarna av hållbar utveckling. 

Hållbarhet är en stor del av en verksamhet och för att skapa framgång inom ett företag 

förutsätter det att man har alla de tre aspekterna under kontroll och arbetar med dem aktivt. 

  

Fastighetsstaden har i dagsläget inget uppföljningssystem för social hållbarhet och gör inga 

direkta beräkningar av vad deras samhällsansvar ger tillbaka i kronor. Detta då det finns för 

många antaganden som kan leda till att kalkylerna inte blir rätt. Det Fastighetsstaden gör för att 

följa upp, är att titta på sina omflyttningar men även vakansgraden, d.v.s. hur stor del av 

fastigheterna som inte är uthyrda. Det är ett väldigt grundläggande sätt att mäta på menar             

P. Petersson och bolaget ser att det finns stora svårigheter i att mäta just social hållbarhet.                   

P. Petersson berättar att många stora verksamheter använder NKI-undersökningar för att fånga 

upp och mäta de sociala hållbarhetsfrågorna. På Fastighetsstaden är mätningar som detta något 

som de hellre gör via dialoger. 
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Fastighetsstadens starkaste drivkraft och incitament till att arbeta med social hållbarhet är att 

främja en god trivsamhet och ett välmående hos deras hyresgäster. Bolaget är noga med att 

deras hyresgäster ska trivas och må bra i deras bostäder för att slippa eller minska omflyttningar. 

  

Enligt P. Petersson finns det många aspekter för vad som är lönsamt fastighetsföretagande. 

Fastighetsstaden försöker vara långsiktiga i alla sina frågor och vill vara en långsiktig 

fastighetsägare för att på längre sikt kunna hålla en god lönsamhet. Enligt P. Petersson är 

vinstmaximering något där man ofta kan bita sig själv i svansen. Försöker man att tjäna lite för 

många kronor i ett läge, finns det en stor risk att det kostar dig i nästa läge. Med detta i åtanke 

är Fastighetsstaden inte ett vinstmaximerande företag på något sätt, utan snarare ett företag som 

arbetar långsiktigt. 

  

Fastighetsstaden skapar lönsamhet genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till få omflyttningar 

och en mycket låg vakansgrad. När företaget uppnår ett bra resultat i sitt arbete med social 

hållbarhet, kan de nämligen se att hyresgästerna stannar kvar längre. När hyresgästerna trivs i 

sina bostäder har man lyckats menar P. Petersson. Företagets har årligen en låg vakansgrad på 

under 1%. P. Petersson menar att detta faller ut i deras årsresultat och på så sätt ser man en 

lönsamhet och ekonomisk skillnad av det sociala hållbarhetsarbetet. 
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5.0 ANALYS 
I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet kopplat till tidigare forskning enligt den 

teoretiska referensramen. Analysen har gjorts med utgångspunkt ur den konstruerade 

analysmodellen som sammanfattar studiens fyra teman; social hållbarhet, företags 

samhällsansvar, lönsamhet och mätbarhet. För att hitta mönster har jämförelser gjorts både 

inom och mellan de olika företagsformerna.  

 

5.1 Vad innebär social hållbarhet? 
I teorin beskrivs social hållbarhet som ett svårt begrepp att definiera, detta då det innebär olika 

saker för olika aktörer. Enligt Griessler & Littig, 2005 är social hållbarhet ett bidrag till 

utvecklingen av välfärden på ett hållbart sätt, för en jämlik hälsa och att tillgodose människors 

grundläggande behov och rättigheter. Det forskarna menar är särskilt svårt att tolka, är 

innebörden av att tillgodose människors behov med fokus på behov. HFAB belyser just detta 

och menar att begreppet social hållbarhet handlar om att tillmötesgå människors grundläggande 

behov. Att människor ska ha möjlighet att utvecklas, känna att det är lika för alla, kunna vara 

delaktiga och att vara en del av samhället. Varbergs Bostad och FABO menar att begreppet är 

en slags variabel som bolagen måste ta hänsyn till, där de måste se till helheten och inte bara se 

till sina fastigheter. På Laholmshem talar de istället om att begreppet innebär blandade 

boendeformer, vilket innebär att en blandning av olika människor ska ha möjlighet att bo på 

bolagets bostadsområden. På Rikshem menar de att social hållbarhet innebär allt som berör 

hyresgästerna och att skapa förutsättningar för sina hyresgäster och bostadsområden. Även de 

övriga privata bostadsföretagen är inne på samma tankebana. Willhem menar likt de andra att 

begreppet är kopplat till bostadssociala frågor, något som Stena Fastigheter och 

Fastighetsstaden benämner som olika sorters trygghet. Behovet av trygghet är ett fundamentalt 

behov och kan i sig se olika ut beroende på den upplevda känslan. Enligt samtliga medverkande 

respondenter har de på företagen ingen tydlig definition på vad begreppet social hållbarhet 

egentligen innebär, vilket även framgår av teorin. Många experter har enligt Bansal (2005) och 

Lindgren (2008) under senare år fått en ökad förståelse för innebörden av hållbar utveckling 

men menar att allmänheten och många företag fortfarande saknar kunskap om området. 

Kunskaperna om social hållbarhet upplever vi däremot som stor inom fastighetsföretagen, 

något som kanske beror på att fastighetsföretag är en sådan aktör som måste ta särskilt mycket 

ansvar för samhället. De medverkande företagen täcker tillsammans de flesta huvudgrupperna 

som social hållbarhet omfattas av och som benämns i den teoretiska referensramen (se figur 2). 

HFAB belyser att demokratifrågor är en del av den sociala hållbarheten, vilket stöds av flera 

forskare som menar att social hållbarhet fokuserar på människor, demokrati, rättvisa, mänskliga 

rättigheter och livsstilar (Griessler & Littig, 2005; Eccles et al., 2014; Missimer, 2015). 

Företagen som medverkat i denna studie har olika fokusområden och olika definitioner på 

begreppet, men det vi kan se är att samtliga företag har samma grundtanke om begreppets 

innebörd. Gemensamt för företagen är att begreppet kopplas till just människa och samhälle, 

men att man angriper begreppet på olika sätt. Företagen utgår från de problem de ser på sina 

egna bostadsområden och verksamhetens egna möjligheter till lösningar. Behoven som 

företagen tillgodoser kan därför se olika ut.   
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Teorin visar att en del forskare ställer sig kritiska till social hållbarhet då konceptet är otydligt 

och svårt att omsätta i konkreta handlingar (Dobson, 1996; Missimer, 2015; Lindgren, 2008). 

Utifrån svaren från de medverkande företagen, framkommer det snarare att fastighetsbolagen 

inte alls är kritiska till arbetet med social hållbarhet och att det endast är positivt, där mycket i 

själva verkat går att omsätta i handlingar. Enligt Missimer (2015) leder osäkerheten kring 

begreppet till att företag väljer att tolka det på ett sådant sätt som passar företagen själva. Därav 

menar man att det sociala hållbarhetsarbetet ibland misstolkas och missbrukas av företag. Enligt 

vår observation har emellertid fastighetsföretagen inte heller missuppfattat eller missbrukat 

begreppets innebörd. Det framkommer inte att någon av respondenterna arbetar med social 

hållbarhet i syfte att vinstmaximera, utan snarare för att på lång sikt skapa värde genom trygga 

hyresgäster. I arbetet med de sociala hållbarhetsfrågorna kan vi se många likheter mellan 

fastighetsföretagen. Stena Fastigheter arbetar med fyra sociala fokusområden; trygghet, arbete, 

skola och meningsfull fritid. Fokusområdet trygghet är ett område som vi ser att alla bolagen 

mer eller mindre lägger fokus på. Fastighetsstaden talar om att främja trygghet och välmående. 

Många av de andra fastighetsbolagen, både kommunala och privata, talar om att utveckla 

attraktiva bostadsområden och stadsdelar samt utemiljöer som stråk och mötesplatser, vilket är 

en del av att öka tryggheten. Laholmshem talar mycket om vikten för människor att kunna göra 

bostadskarriär. Att ge människor en chans till att få bo vart man vill, anser vi också är ett sätt 

att skapa trygghet och välmående för sina hyresgäster. Likt Stena Fastigheter och deras fokus 

på arbete och skola, förekommer detta arbete även hos andra privata samt kommunala bolag. 

Social prevention genom arbetsmarknadsinsatser är ett exempel och handlar bland annat om att 

förebygga arbetslöshet och utanförskap. Många av företagen arbetar även med projekt och 

initiativ som innebär sysselsättning i form av sommarjobb, samt samarbeten med skolan och att 

bistå med läxläsning för att nämna några sociala insatser. Det är uppenbart att social hållbarhet 

är ett brett begrepp som kan innebära olika saker för olika aktörer och innefatta olika sorters 

aktiviteter eller initiativ. Vi ser det som positivt att social hållbarhet går att tolka olika och 

därmed är anpassningsbart för verksamhetens egna förutsättningar. Bland de privata och 

framför allt mindre fastighetsföretagen talar de just om att man måste utgå från den egna 

verksamheten och dess ekonomiska förutsättningar och resurser. På detta sätt går social 

hållbarhet enkelt att omsätta i konkreta handlingar. 

 

5.2 Vilken betydelse har företagens samhällsansvar? 
Företags samhällsansvar (CSR) innebär att företag bortom sitt juridiska ansvar arbetar med att 

integrera sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet (Högberg, 2014). De medverkande 

fastighetsbolagen har olika kännedom om detta begrepp och har därför olika definition på vad 

samhällsansvar innebär. Ett socialt ansvarstagande är däremot något som samtliga av de 

intervjuade företagen frivilligt tar, men i något olika grad. Enligt Jutterström och Norberg 

(2011) innebär CSR ett allmänt stöd till omgivningen där idén är att anpassa och integrera 

hållbarhetsarbetet i verksamheten. Vi kan slå fast att fastighetsbolagen fungerar som ett sådant 

allmänt stöd där bolagens samhällsansvar ligger utanför den primära verksamheten. Som en del 

av sitt CSR-arbete väljer många företag att istället stödja omgivningen genom resursöverföring 

i form av pengar till välgörenhet och sociala initiativ, något som går emot själva grundidén med 

CSR (Jutterström & Norberg, 2011). Stena Fastigheter menar att CSR ofta associeras till 

sponsring, men för bolaget är CSR den samlade effekten av det man åstadkommer i bolagets 
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verksamhet och handlar därför inte om att bistå med hjälp endast i form av pengar. Bolaget 

anser att alla kan bedriva sin verksamhet på ett sätt som är mer affärsmässigt hållbart än så. Av 

de medverkande fastighetsbolagen, kan vi se att några av företagen bidrar till omgivningen i 

form av sponsring, men att detta i så fall snarare är ett sekundärt steg i hållbarhetsarbetet. I 

första hand arbetar samtliga bolag till stöd för omgivningen genom ett integrerat 

hållbarhetsarbete i den egna verksamheten. Även om sociala ansvarsaktiviteter inte 

nödvändigtvis behöver beröra den egna verksamheten, så ligger dessa ändå alltid nära 

verksamheten när det kommer till fastighetsbolag eftersom allt bolagen gör berör just 

fastigheterna eller människorna som bor där. 

  

Friedman (1970) menar att företag endast har ett ansvar, som innebär att företag ska engagera 

sig och använda resurser i aktiviteter som ökar företagets vinst. Många av de medverkande 

företagen menar istället, likt Ryott (2012) och Rönnegaard (2010) att det är önskvärt med 

aktiviteter som inte bara är lönsamma för företagen, utan även socialt gynnsamma. Gemensamt 

för flera av de kommunala och privata fastighetsbolagen är att de anser att ett samhällsansvar 

bidrar till en positiv utveckling och gynnar samhället i stort. Enligt Laholmshem innebär 

samhällsansvar att man ska använda de resurser som finns i bolaget och att ett ansvarstagande 

är en förutsättning för att kunna lösa problematiken med utanförskap. Samhällsansvar krävs 

alltså för att skapa en bättre stad och att stärka städerna man verkar i. HFAB och 

Fastighetsstaden belyser dessutom att det är viktigt att vara transparent och att kunna stå för 

sina handlingar. Huruvida fastighetsbolag borde ta ett större samhällsansvar råder det däremot 

delade meningar om. För att uppnå en högre grad av social hållbarhet i fastighetssektorn, anser 

Högberg (2014) att det krävs ett delat ansvar men även bättre kommunikation och samverkan. 

Samtliga bolag menar att man måste engagera sig för samhället för om inte de gör det, vem ska 

då annars göra det. HFAB och Varbergs Bostad anser att det är viktigt som stort bolag att ta ett 

större samhällsansvar, detta eftersom fastighetsbolag är en samhällsaktör. Detta går i linje med 

Amaeshi et al. (2008) som menar att företag med stora inflytanden har stor betydelse i 

samhällslivet. Övriga fastighetsbolag anser däremot att samhället inte kan lösas av endast 

fastighetsföretag och menar därför att även andra branscher och aktörer måste ta ett större 

ansvar för samhället. Som privat fastighetsbolag menar dessutom Fastighetsstaden att hur stort 

ansvar man som företag tar, också beror på vilka förutsättningar man har. Det finns alltså en 

gräns på hur mycket socialt ansvar bolagen kan ta för att den primära verksamheten fortfarande 

ska ha en fördel med det. Bolaget menar likt det Rönnegaard (2010) åsyftar, att ansvarstagandet 

inte får göras på bekostnad av företagets egenintresse. Samtliga av de medverkande företagen 

har anpassat sina sociala hållbarhetsaktiviteter efter den egna verksamheten och omfattningen 

av ansvarstagandet bör därför stämma överens med företagens egna intressen. 

 

Att ta hänsyn till helheten och integrera CSR i sin affärsstrategi eller affärsmodell menar Ryott 

(2012) skapar långsiktig hållbar lönsamhet. Bland de kommunala fastighetsbolagen är det 

endast Laholmshem som inte integrerar sitt sociala hållbarhetsarbete i sin affärsmodell. Bolaget 

anser sig vara för små för att kunna göra detta och arbetar därför istället utifrån sitt eget 

engagemang snarare än affärsmodellen. HFAB, Varbergs Bostad och FABO utgår istället från 

sina respektive ägardirektiv, där huvudmål ställts upp som säger att bolagen ska arbeta aktivt 

med sociala hållbarhetsfrågor och därmed integrera ett samhällsansvar i verksamheten. För 
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HFAB innebär detta specifikt att bolaget ska driva arbetsmarknadsinsatser. Samtliga av de 

kommunala fastighetsbolagen anser att allmännyttans uppdrag har en stor betydelse både i det 

sociala hållbarhetsarbetet men även då man ska arbeta på affärsmässiga principer. 

Allmännyttans uppdrag kan mycket väl ligga som grund till ägardirektiven, men detta är inget 

vi med säkerhet kan se en tydlig koppling till då Laholmshem skiljer sig mot de övriga 

allmännyttiga bolagen. Till detta resonemang tillägger vi även att det skiljer sig mellan de 

privata bolagen som i sin tur inte har samma koppling till allmännyttans uppdrag. Här är det 

istället Willhem och Fastighetsstaden som inte alls eller delvis integrerar sociala frågor och 

socialt samhällsansvar i sin affärsmodell. Bolagen utgår istället från verksamhetens 

förutsättningar. Rikshem och Stena Fastigheter integrerar däremot sitt hållbarhetsarbete och 

samhällsansvar i sin affärsmodell. Högberg (2014) menar att då ett företags samhällsansvar är 

integrerat i affärsmodellen, kan bostadsområden där människor trivs och mår bra skapas, 

samtidigt som fastighetsvärdet ökar. Samtliga fastighetsbolag menar att ett samhällstagande är 

positivt ur både ett affärsmässigt och samhällsnyttigt perspektiv. Bolagen ser inget negativt med 

att integrera hållbarhetsarbetet med affärsmodellen. Då Laholmshem, Willhem och 

Fastighetsstaden är de minsta bolagen i denna studie, talar mycket för att storleken på företaget 

kan ha en betydelse i huruvida bolagen har förutsättningar att förena sitt hållbarhetsarbete med 

sin affärsmodell. 

  

5.3 Är sociala insatser mätbara? 
I teorin framkommer det att många företag tycker att social hållbarhet är något som är svårt att 

mäta effekterna av (Lindén, 2007; Hahn et al., 2018). Likt denna uppfattning kan vi se att 

fastighetsbolagens kunskaper i fråga om mätbarheten, fortfarande är begränsade och att social 

hållbarhet framför allt är svårt att mäta i ekonomiska termer. Samtliga fastighetsbolag förutom 

Rikshem menar just detta, att det är svårt att mäta social hållbarhet och härleda vad som är vad 

då det oftast handlar om människors hälsa och välmående. FABO tillägger att det är svårt att 

hitta mätbara faktorer där man kan se förändring och som är statistiskt jämförbara. 

  

För att mäta social hållbarhet finns det olika metoder. Bland de kommunala fastighetsbolagen 

kan man se att samtliga använder sig av nöjd kund index (NKI) och nöjd medarbetar index 

(NMI) för att mäta både hyresgästers och medarbetares åsikter. Det gemensamma för dessa 

mätverktyg är att de inte mäter de ekonomiska effekterna. De privata bolagen skiljer sig något 

från de kommunala bolagen, då de arbetar med andra mätsystem och uppföljningar. Detta med 

undantag från Varbergs Bostad som har krav på sig att föra en hållbarhetsredovisning som visar 

vad man som företag har för grundläggande principer, samt visa hur man arbetar mot 

exempelvis korruption och med etik- och sociala frågor. Stena Fastigheter belyser också att de 

rapporterar sin hållbarhetsredovisning mot Agenda 2030. Hållbarhetsredovisning är en 

redovisning av icke finansiell information och kan ske på olika sätt. Rikshem använder bland 

annat Global Reporting Initiative (GRI) som blivit en allt vanligare metod. Bolaget gör även 

trygghetsanalyser där man försöker korskoppla sina analyser med sociala obligationer. Detta 

för att även skapa en mätbar utdelning och få med det ekonomiska perspektivet. Vi kan utifrån 

detta se att fastighetsbolagen har kommit olika långt i utvärderingen av de sociala aktiviteterna 

och hur dessa kan mätas i ekonomiska termer. Enligt Hanh, et al. (2018) är problemet med 

ekonomiska mått är att de missar mycket då resultatet av ett socialt hållbarhetsarbete som inte 
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är ekonomiskt är svårt att mäta i just ekonomiska termer. För att se de ekonomiska effekterna 

av sina insatser behöver företagen enligt Hahn et al. (2018) och Ryott (2012), förutom sina 

uppsatta hållbarhetsmål, även bli bättre på att sätta upp mål och strategier för att utvärdera och 

mäta det ekonomiska värdet. De företag som väljer att mäta och utvärdera sitt sociala 

hållbarhetsarbete, har kommit längre för både miljön och människan, än de som inte utvärderar 

hållbarhetsfrågorna alls (Ryott, 2012). Det är svårt att göra bedömningen om huruvida de 

medverkande företagen som gör mätningar och utvärderingar har kommit längre i sin 

utveckling än de bolag som inte gör detta. Det vi kan se är att företagen är olika stora och att de 

utifrån sina egna möjligheter till ett socialt hållbarhetsarbete, har kommit allt längre i sin 

utveckling av attraktiva bostadsområden. Särskilt bland de kommunala fastighetsföretagen kan 

vi också se att det finns ett starkt intresse för att utveckla både sina kunskaper och mätmetoder 

kopplat till social hållbarhet. 

  

5.4 Vilka är de drivande lönsamhetsfaktorerna? 
I teorin framgår det att de tre starkaste anledningarna till hållbarhetsarbete, är att (1) stärka 

konkurrenskraften, (2) initiativ från ledningen och (3) marknadsföring. Detta följs av krav från 

bland annat kunder, ägare, allmänheten och medarbetare. Enligt Företagarna (2015) såg även 

många företag riskhantering samt effektivitets- och lönsamhetsaspekter som en stark anledning 

till hållbarhetsarbetet. Enligt de medverkande fastighetsbolagen är konkurrenskraft, 

marknadsföring eller riskhantering inte anledningen till det sociala hållbarhetsarbetet. 

Fastighetsbolagen nämner inte heller krav från kunder, allmänheten eller de egna medarbetarna 

som några grundläggande skäl. Det vi kan se med likhet till teorin, är att bolagen utgår från sin 

verksamhet och dess ägardirektiv. Flera av de privata fastighetsbolagen tillägger dessutom att 

utgångspunkten till stor del även är verksamhetens förutsättningar och att man inte kan göra 

mer än vad verksamheten tillåter och har resurser till. Teorin belyser även lönsamhetsaspekter 

som ett starkt skäl till varför företag väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor. I likhet med teorin 

kan vi se att samtliga av fastighetsbolagen arbetar med social hållbarhet i syfte att uppnå 

lönsamhet. 

  

Vad denna lönsamhet faktiskt innebär kan det däremot råda delade meningar om. En del 

teoretiker talar om lönsamhet som något nödvändigt för ett företags överlevnad och att det utan 

någon vinst är mycket svårt för ett företag att kunna fortsätta med sin verksamhet (Lindgren, 

2008). Utifrån respondenternas svar, kan vi fastslå att det sociala hållbarhetsarbetet inte är 

kopplat till en sådan lönsamhet. De sociala insatserna leder nämligen inte till att man skapar 

vinster. Ryott (2012) talar om att man kan skapa både finansiell och social lönsamhet. Högberg 

(2014) tillägger att vinsten med CSR är ökad lönsamhet för bolaget och ett bättre liv för de allra 

fattigaste, på både kort och lång sikt. Fastighetsföretagen i denna studie menar att den 

kortsiktiga lönsamheten hamnar på samhället, d.v.s. blir den samhällsnytta som det sociala 

hållbarhetsarbetet ger. Företagen talar mycket om att hållbarhetsarbetet går ut på att skapa en 

lönsamhet på lång sikt. Detta överensstämmer i enlighet med Högberg (2014) som talar om att 

fastigheter med sin långa livslängd har potential att möta både nuvarande och kommande 

generationers behov. Högberg (2014) menar vidare att då fastighetsbolag arbetar med en 

långsiktig förvaltning, så strävar de också efter att ha ett långsiktigt perspektiv på sitt 

hållbarhetsarbete och sociala ansvar. Detta för att på sikt uppnå en långsiktig finansiell 



50 
 

lönsamhet. Betydelsen av tidsperspektivet bekräftar praktiskt taget alla de medverkande 

fastighetsföretagen. Både de privata och kommunala bolagen belyser just ambitionen av att vara 

en långsiktig fastighetsägare och att ett långsiktigt förvaltande är en viktig del av det sociala 

hållbarhetsarbetet för att på längre sikt kunna hålla en god lönsamhet. FABO och Rikshem 

berättar att lönsamhet är att vara långsiktig och att beakta alla aspekter när man gör affärer. De 

menar att hållbarhetsaktiviteterna är viktiga för människor både idag och i framtiden. 

  

Långsiktiga lönsamhetsaspekter är således ett starkt skäl till varför fastighetsbolagen arbetar 

med sociala hållbarhetsfrågor. För Rikshem är den starkaste drivkraften till det sociala 

hållbarhetsarbetet just att bolaget vill vara långsiktig i sin ägarstruktur och uppnå de krav och 

riktlinjer som ställs. På Varbergs Bostad berättar man att det är ägardirektiven tillsammans med 

det faktum att man är en samhällsaktör som är den starkaste drivkraften. På HFAB är 

drivkraften att de vill bidra till en hållbar planet och kunna lämna över till den efterkommande 

generationen. Detta går i direkt linje med vad social hållbarhet enligt teoretiker faktiskt innebär. 

De övriga fastighetsbolagen är dock inne på samma spår. Enligt FABO är drivkraften att få en 

hållbarhet i allt de gör. Bolaget menar att ekonomin är en påverkande faktor som måste tas 

hänsyn till. Bland de kommunala bolagen i övrigt, är det främst Laholmshem som uttrycker sig 

annorlunda och menar att drivkraften i grunden är just ekonomisk men att en sådan drivkraft 

inte går i konflikt med god resurshållning. Genom att resurshålla på längre sikt kan vi koppla 

tillbaka detta synsätt till den strävan efter långsiktighet som vi tidigare belyst. Bland de övriga 

privata fastighetsbolagen är Willhem och Stena Fastigheter inne på att drivkraften kan vara 

både ekonomisk lönsamhet och samhällsnytta. På Willhem är bidraget till samhället en stark 

drivkraft, samtidigt som de har ett intresse i att förändra en negativ bild av ett område för att 

skapa lönsamhet genom en högre värdering. För Stena Fastigheter är den starkaste drivkraften 

istället omtanke för alla aspekter, men också att det ligger en affärsmässighet i arbetet. 

Fastighetsstadens starkaste drivkraft är i sin tur att främja en god trivsamhet och ett välmående 

hos deras hyresgäster. 

  

Samtliga av företagen i studien har ett liknande perspektiv på vad som är lönsamt med ett socialt 

hållbarhetsarbete. Ryott (2012) talar om produkten som en del av kedjan för att uppnå hållbar 

lönsamhet och att ha kontroll över dess fysiska kapital i form av kostnader genom att vidta 

kostnadsbesparande åtgärder och förbättringar. För fastighetsbolagen är fastigheterna den 

primära produkten. Kostnadsbesparingar görs främst vid nyproduktion och då med ett fokus på 

den ekologiska hållbarhetsaspekten. Kostnadsbesparingar gör däremot samtliga kommunala 

och privata bolag även i form av sina sociala aktiviteter. Lika många privata som kommunala 

bolag berättar att de utför aktiviteter av sådant slag som exempelvis bidrar till mindre 

skadegörelse och därmed minskade kostnader. Ryott (2012) menar att man kopplat till 

produktens sociala hållbarhet även kan titta på frågor som arbetsmiljö, arbetstider, hälsa, 

säkerhet, jämställdhet och mångfald. HFAB har belyst att de tittar på frågor som jämställdhet, 

medan Rikshem har belyst säkerhetsperspektivet. Dessa faktorer är i övrigt inget som de 

medverkande företagen har belyst något vidare eller talat om som kostnadssparande, däremot 

arbetar de kommunala fastighetsföretagen med nöjd medarbetar index vilket medför sociala 

aktiviteter för att förbättra de anställdas arbetsmiljö. Samtliga av de kommunala 

fastighetsbolagen tycks vara medvetna om att de genom sådana aktiviteter kan minska både 
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ohälsa och de personalomsättningskostnader som annars kan uppkomma. Detta tankesätt kan 

vi se hänger ihop med den andra del av kedjan som Ryott (2012) talar om, vilken är just synen 

på medarbetarna. Det tredje steget i kedjan är kunderna. Ryott (2012) menar att allt fler företag 

tar ett socialt ansvar då det är vad kunderna önskar. I ett konsumentsammanhang är det inte 

ovanligt att kunder gör överlagda val med hänsyn till samhälle och miljö. På 

fastighetsmarknaden är det, med tanke på den rådande bostadsbristen, troligtvis inte lika lätt för 

en hyresgäst att på samma sätt göra ett sådant val av fastighet eller hyresvärd. Utifrån de 

medverkande fastighetsbolagen ser vi däremot tydligt att kunden, d.v.s. hyresgästen, är kärnan 

till de sociala hållbarhetsaktiviteterna. Vi har tidigare talat om att sådana aktiviteter handlar om 

just människan och samhället. Ett hållbart steg för att attrahera kunder är enligt Ryott (2012) 

att införa god affärsetik. Kunderna är nyckeln till lönsamhet och därför innebär god affärsetik 

bland annat att införa regler för uppträdande och förhållningssätt. Flera av fastighetsbolagen i 

denna studie menar att det är viktigt att föra dialog med hyresgästerna och ha ett sådant 

förhållningssätt där de boende kan vara med och bidra. 

  

Slutligen i kedjan för att uppnå hållbar lönsamhet, belyser Ryott (2012) företagets varumärke. 

Det är vilka kärnvärden, visioner och schysta handlingar ett varumärke har laddats med som 

skapar lönsamhet och detta har mer eller mindre blivit lika med ett bolags värde. Hänsyn till 

företagets varumärke verkar förekomma både bland de privata och kommunala 

fastighetsbolagen. I denna studie har både HFAB och Willhem belyst varumärkets betydelse 

kopplat till sociala hållbarhetsinsatser. Bolaget som varumärke lyfts ofta fram när man arbetar 

med denna typen av frågor. Att ta ett samhällsansvar handlar dels om etik och blir enligt HFAB 

en bra affär på sikt. Willhem menar att ett socialt ansvar är en del av bolagets varumärke vilket 

också har visat sig leda till goda effekter. Ryott (2012) anser att det blir enklare att implementera 

sociala hållbarhetsfrågor och förstå helheten med CSR genom att arbeta med hela kedjan. Även 

om bolagen inte arbetar strukturerat enligt denna modell gällande produkt, medarbetare, kund 

och varumärke, så kan vi se att det ändå är detta som företagen mer eller mindre arbetar efter 

och tar hänsyn till i sitt sociala hållbarhets- och ansvarsarbete. Att tänka ett steg längre och 

arbeta strategiskt talar bl.a. FABO och Stena Fastigheter om är viktigt i arbetet. Att visa 

omtanke, ha koll på allt man gör i verksamheten och inkludera alla bitar. Detta tankesätt är vad 

Ryott (2012) menar är smarta affärer. Både de privata och kommunala fastighetsföretagen delar 

denna syn och menar att det handlar om ett helhetstänk kring en mängd olika aspekter och om 

hur ekonomi, människa samt miljö hänger ihop för att skapa långsiktig hållbar lönsamhet. 

  

Enligt Bansal (2005) är de tre hållbarhetsperspektiven, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, 

integrerade med varandra och påverkar varandra. Det hållbara företagandet blir därför att visa 

omsorg utifrån samtliga av dessa perspektiv (Bansal, 2005; Eccles et al., 2014). Vi kan efter 

genomförda intervjuer konstatera att samtliga kommunala och privata fastighetsbolag är 

överens om att det är minst lika viktigt att arbeta med de andra hållbarhetsaspekterna och inte 

endast det sociala perspektivet. I teorin framkommer det att en del företag vanligen önskar en 

ökad konsumtion för att uppnå ökad tillväxt och att detta kan utgöra en konflikt då de 

ekonomiska delarna samtidigt ska gå hand i hand med ekologisk hållbarhet och socialt rättvisa 

(Lindgren, 2008; Ryott, 2012). En konflikt som denna går emot fastighetsbolagens synsätt som 

innebär att samtliga hållbarhetsaspekter är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart 
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fastighetsföretagande. Då fastighetsbolag inte producerar produkter som konsumeras på kort 

sikt, utan snarare arbetar med långsiktig förvaltning av fastigheter, så måste företagen i allt 

större utsträckning arbeta med alla de tre delarna. Fastighetsföretagen menar att hållbarhet är 

ett brett åtagande som påverkar alla delar av verksamheten. Framgång förutsätter därför att man 

har kontroll på alla hållbarhetsaspekter. 

  

5.5 Hur skapar fastighetsföretagen lönsamhet? 
Vad är då lönsamhet och ett lönsamt fastighetsföretagande för de medverkande 

fastighetsbolagen? Allt det fastighetsbolagen gör genom sitt sociala hållbarhetsarbete utmynnar 

i ett hållbart fastighetsföretagande. Lönsamt och hållbart fastighetsföretagande har olika 

innebörd för de medverkande fastighetsbolagen. För företagen innebär det bland annat att vara 

rätt kapitaliserade, att ha ekonomi, att vara handlingskraftig och arbeta för att förbättra 

människors livsvillkor. Att hålla avkastningskrav och kunna visa den lönsamhet som det sociala 

hållbarhetsarbetet ger är ännu en syn på hållbart fastighetsföretagande. Gemensamt för flertalet 

av fastighetsbolagen är däremot återigen att skapa förutsättningar för framtiden genom att 

arbeta långsiktigt och därmed på längre sikt kunna hålla god lönsamhet. Stena Fastigheter 

menar att ett socialt hållbarhetsarbete och ansvar är en förutsättning för att vara långsiktig och 

affärsmässigt framgångsrik. Bolagen menar att det inte finns någon motsättning med att ha 

avkastningskrav och samtidigt skapa goda samhällen.  

  

Högberg (2014) fastställde även i sin studie att företag inom fastighetsbranschen behandlar och 

engagerar sig i hållbarhetsfrågor på olika sätt. Som tidigare beskrivits stämmer detta väl överens 

med de kommunala och privata fastighetsbolagen som arbetar med olika frågor utifrån olika 

utgångslägen. Studien visade enligt Högberg (2014) dessutom att några av fastighetsföretagen 

drevs uteslutande av ekonomisk lönsamhet. Detta är något som vi inte kan applicera på någon 

av de medverkande fastighetsbolagen till denna studie, då det snarare har framkommit att de 

motiveras av andra drivkrafter än ett uteslutande kortsiktigt ekonomiskt självintresse. De 

starkaste drivkrafterna till de medverkande fastighetsföretagens hållbarhetsarbete, är det som 

Ryott (2012) och Högberg (2014) talar om, att man önskar att minska negativ påverkan på 

samhället och miljön, och att istället maximera en positiv påverkan. Samtliga av de 

medverkande fastighetsbolagen drivs alltså av andra skäl än vinstmaximering och kortsiktig 

lönsamhet. Laholmshem som förvisso i grunden har en ekonomisk drivkraft, har samtidigt ett 

starkt engagemang för sociala hållbarhetsfrågor som genomsyrar bolaget. De menar att man 

uppnår ekonomisk lönsamhet genom att vara rätt kapitaliserade och att använda sina resurser 

för att förbättra människors liv. Fastighetsstaden menar istället att de genom långsiktighet 

skapar lönsamhet, samt genom minskade omflyttningar och minskad vakansgrad av deras 

fastigheter. Stena fastigheter talar också om att lönsamhet kan skapas genom minskade 

omflyttningar, men menar att det även handlar om helheten av långsiktiga beslut, där lönsamhet 

skapas genom allt från minskad skadegörelse, ökad attraktivitet på bostadsområdena till goda 

samarbeten och trygghet. Övriga fastighetsbolag, både kommunala och privata, är eniga om 

detta och menar att arbetet med att skapa attraktiva bostadsområden leder till minskad 

skadegörelse. Både de kommunala och privata fastighetsbolagen belyser att attraktivare 

bostadsområden och även arbetsmarknadsinsatser, ger upphov till en slags god och lönsam 

hållbarhetscirkel. En cirkel där människor som känner sig trygga, bland annat medför att 
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människor trivs och mår bra, sköter sitt boende, betalar hyran och i sin tur kanske även får 

möjlighet att göra bostadskarriär. Att inte arbeta på ett korrekt hållbart sätt kan enligt teorin 

medföra kostnader och minskad konkurrenskraft (Missimer, 2015; Lindgren, 2008). Syftet med 

hållbarhetsarbetet är att på sikt minska att sådana kostnader uppstår. Genom att arbeta för att 

motverka skadegörelse, menar bolagen att kostnaderna på sikt minskar. Bolagen får igen 

kostnaderna för sitt sociala arbete genom ett starkare socialt samhälle som bidrar till en starkare 

betalningsvilja bland hyresgästerna. Detta leder till att bolagen på sikt får en högre 

värdeutveckling och avkastning på sina fastigheter och att en ekonomisk hållbar lönsamhet 

skapas. 

 

Figur 9: Egenkonstruerad hållbarhetscirkel 

 

Hållbarhetscirkeln illustrerar det samband som analysen belyser om hur sociala 

hållbarhetsinsatser, exempelvis bostadssociala- och arbetsmarknadsinsatser, bidrar till ett 

lönsamt och hållbart fastighetsföretagande. Insatserna medför inledningsvis ett värdeskapande 

till samhällsnyttan, vilka i sin tur bidrar till en ekonomisk lönsamhet för fastighetsföretagen. 

Med en högre värdeutveckling i bolagen går det i sin tur att återinvestera i nya och fler sociala 

insatser. 
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6.0 SLUTSATS 
I det avslutande avsnittet diskuteras och presenteras slutsatsen av den genomförda analysen. 

Vidare presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag, begränsningar och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie är att beskriva fastighetsföretagens arbete med sociala 

hållbarhetsfrågor, samt beskriva den lönsamhet detta arbete ger. Social hållbarhet är ett brett 

begrepp som kan se olika ut och därför vill vi skapa en förståelse för vad det sociala 

hållbarhetsbegreppet innebär för fastighetsföretagen. 

 

Utifrån analysen kan vi konstatera att de medverkande företagen i denna studie har olika 

fokusområden och olika definition på begreppet social hållbarhet. Även om definitionen skiljer 

sig, är företagens grundtanke om begreppets innebörd däremot densamma. Detta gäller både de 

kommunala och privata fastighetsbolagen. Gemensamt är att social hållbarhet kopplas till 

människa och samhälle, men att man angriper begreppet på olika sätt.  

 

Problemställningen i den här studien kan delas upp i två delar. Nedan besvaras varje del separat. 

 

Hur arbetar fastighetsföretag med social hållbarhet...? 

Då social hållbarhet innebär olika saker för olika aktörer, innebär det även att de 

sociala aktiviteterna kan se annorlunda ut. Fastighetsföretagen arbetar med 

social hållbarhet på olika sätt. Arbetet kan exempelvis innebära social prevention 

där insatserna ligger med fokus på individen, eller situationell prevention med 

fokus på bostadsområdena. Gemensamt för samtliga fastighetsbolag är att de 

strävar för att skapa trygghet för hyresgästerna i de bostadsområden som de 

verkar i. Det kan vara allt från att sätta upp belysning eller att arbeta med olika 

typer av stråk och mötesplatser kring bostäderna. Det sociala hållbarhetsarbetet 

kan även innebära arbetsmarknadsinsatser som handlar om att förebygga 

arbetslöshet och utanförskap.  

 

Det går inte att se någon skillnad bland de kommunala och privata bolagen i 

fråga om de sociala hållbarhetsaktiviteterna. Båda grupper arbetar med 

arbetsmarknadsinsatser och/eller bostadssociala insatser. I samband med valet 

av insats, talar däremot de mindre fastighetsbolagen om att man måste utgå från 

den egna verksamheten och dess ekonomiska förutsättningar och resurser. På 

detta sätt går social hållbarhet enkelt att tillämpa i praktiken. 

 

...och hur skapar de lönsamhet med ett sådant arbetssätt? 

Det framkommer att tidsperspektivet har en stark betydelse i skapandet av 

lönsamhet. Ambitionen av att vara en långsiktig fastighetsägare är en viktig del 

av det sociala hållbarhetsarbetet för att på längre sikt kunna hålla en god 

lönsamhet. Detta menar både de kommunala och privata fastighetsbolagen.  
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Fastighetsföretagen beskriver olika sociala insatser som bidrar till lönsamhet. 

Lönsamhet kan därför skapas på olika sätt. Gemensamt för samtliga 

fastighetsbolag är att man önskar att skapa trygga och attraktiva bostadsområden. 

Genom att arbeta för att motverka skadegörelse, menar bolagen att omflyttningar 

och kostnader på sikt minskar. Bolagen får igen kostnaderna för sitt sociala 

arbete genom ett starkare socialt samhälle som bidrar till en starkare 

betalningsvilja bland hyresgästerna.  

 

Samtliga bolag har långsiktiga lönsamhetsaspekter som drivkraft. Bland 

fastighetsföretagen belyser ett fåtal av företagen att drivkraften i grunden är 

ekonomisk men gemensamt för alla är att bolagen som samhällsaktör önskar att 

bidra till samhället. Genom de sociala insatserna skapas just värde för samhället, 

en samhällsnytta som i sin tur leder till att fastighetsföretagen på sikt får en högre 

värdeutveckling och avkastning på sina fastigheter och att en ekonomisk hållbar 

lönsamhet skapas. 

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi inga större skillnader mellan de kommunala och privata 

fastighetsbolagen och deras vilja att ta ett samhällsansvar och att arbeta med sociala 

hållbarhetsfrågor. Däremot är förutsättningarna för detta arbete olika. Kommunala bolag har 

dels genom allmännyttans uppdrag ett krav om att ta ett visst ansvar, men tycker i övrigt att 

som den samhällsaktör man är också borde ta ett ansvar. Detta ansvar anser dock samtliga bolag 

att de borde dela med andra branscher som finns i samhället och att det inte endast kan ligga på 

fastighetsföretagen. 

  

De privata bolagen arbetar med sociala frågor trots att allmännyttans uppgift inte ställer krav 

om detta. Vi kan se att de privata bolagens förutsättningar är något mer begränsade än hos de 

kommunala bolagen. Förutsättningarna är dessutom olika även mellan de privata bolagen, något 

som beror på att bolagen är olika stora. Utifrån de resurser och förutsättningar som finns, arbetar 

man helt enkelt med social hållbarhet i den mån som är möjlig för att i de områden där man 

verkar, skapa bättre förutsättningar för människa och omgivning. 

 

Affärsmässig framgång förutsätter enligt bolagen ett fokus på långsiktigt ägande och att man 

har koll på alla hållbarhetsaspekter. Kontentan för att uppnå ett lönsamt och hållbart 

fastighetsföretagande, är därmed att fastighetsbolag behöver ha ett helhetstänk av de sociala 

aspekterna och hur dessa hänger ihop med ekonomi samt miljö. 

 

6.2 Bidrag - teoretiskt och praktiskt 
Men denna studie syftar vi till att bidra till en bättre förståelse av begreppet social hållbarhet 

och vad det innebär för fastighetsbolag. Vidare är det teoretiska bidraget även att genom en 

konstruerad modell, illustrera och belysa vad sociala hållbarhetsinsatser leder till. 

Förhoppningen med detta är att skapa en ökad förståelse för hur fastighetsbolagens sociala 

hållbarhetsarbete skapar lönsamhet. I denna studie har vi kortfattat redogjort att social 
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hållbarhet är mätbart och med de utvalda mätmetoderna, vill vi belysa att det går att mäta social 

hållbarhet i ekonomiska termer. 

 

Det praktiska bidraget från vår studie är att för aktörer verksamma inom fastighetsföretagande 

uppmärksamma de många fördelar som ett socialt hållbarhetsarbete bidrar till. Avsikten är att 

belysa att ett företag kan bli affärsmässigt framgångsrikt genom att tillämpa sociala insatser, 

men även genom att se till helheten i sitt hållbarhetsarbete. 

 

6.3 Studiens begränsningar 
För att möjliggöra en fördjupad forskning har vi valt ett avgränsat forskningsproblem. 

Hållbarhetsbegreppet innefattar tre olika dimensioner och i denna studie har vi begränsat 

omfattningen av vårt ämne genom att endast studera fokusområdet social hållbarhet. 

Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts för insamling av empiriska data. Att antalet 

respondenter inte är fler beror på att vi tagit hänsyn till studiens tidsbegränsningar. Några av de 

genomförda intervjuerna genomfördes via telefon. Detta beror på att det med anledning av det 

geografiska avståndet inte har funnits utrymme att besöka samtliga respondenter. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Vi har valt att göra en studie i en mindre del av Sverige. Som förslag till framtida forskning 

skulle man även kunnat titta på i vilken grad man arbetar med social hållbarhet i andra 

europeiska länder. Genom att påvisa hur det sociala hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan olika 

länder, kan en sådan större studie bidra till bättre kunskaper där EU-länderna kan dra lärdom 

av varandra. 

 

Under vår studie har vi valt att endast belysa mätbarheten av social hållbarhet. Det har 

framkommit att det finns en begränsad kunskap om hur lönsamhet kan mätas av sociala 

hållbarhetsaktiviteter i ekonomiska termer. En del fastighetsbolag tycks ha mer kunskap i 

frågan än andra bolag. Vid samtal med en av våra medverkande respondenter, påpekades det 

att ingen på företaget tittar på de ekonomiska effekterna och de menade att detta är något som 

borde utvecklas vidare. Med det i åtanke har vi som fortsatt forskningsförslag att forska vidare 

på detta ämne och frambringa mer kunskap på området. Eventuellt går det att undersöka om det 

är möjligt att ta fram ytterligare en mätmetod som kan mäta de ekonomiska effekterna av ett 

socialt hållbarhetsarbete. 

 

Många av de medverkande företagen har vid vårt möte berättat att de anser att fler aktörer borde 

ta ett samhällsansvar, inte endast fastighetsföretagen själva. Enligt Tillväxtverket (2016) har 

det dessutom visat sig att många företag har ett aktivt hållbarhetsarbete men att det finns stora 

skillnader mellan olika branscher. Med vetskap om detta och kunskapen om att socialt 

hållbarhetsarbete blir allt vanligare inom företagande, tror vi därför att det även kan vara 

intressant att forska om hur det sociala hållbarhetsarbetet ser ut inom andra verksamheter och 

vad som är värdeskapande för dessa. Möjligen skulle man kunna jämföra andra verksamheter 

med fastighetsbranschen. 
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I vår studie valde vi att fokusera på fastighetsbolag vars främsta verksamhet är uthyrning av 

bostadshyreslägenheter. Flera av de deltagande fastighetsbolagen har även andra fokusområden 

så som kommersiella fastigheter, därför skulle en annan vinkling av det studerade ämnet 

dessutom kunna vara att undersöka social hållbarhet och dess lönsamhet inom fastighetsbolag 

som arbetar specifikt med kommersiella fastigheter. Kanske ser hållbarhetsarbetet annorlunda 

ut för dessa fastigheter och kanske döljer det sig andra lönsamhetsfaktorer. 
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BILAGA 1  
 

Intervjuguide 
  

Vår studie handlar om social hållbarhet och hur arbetet med detta ser ut inom fastighetsföretag. 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad som är drivkraften till hållbarhetsarbetet för 

att sedan landa i hur hållbarhetsarbetet är lönsamt för företaget. 

   

Bakgrundsfrågor: 

          -            Berätta lite om företaget och om din arbetsroll. 

          -            Berätta om dina erfarenheter och vad du har arbetat med innan. 

  

Social hållbarhet: 

1. Beskriv hur företaget definierar begreppet social hållbarhet? Vad innebär det för er och 

er verksamhet? 

  

2. Vilka sociala hållbarhetsfrågor är viktiga för er och varför? 

  

3. Hur arbetar ni med dessa sociala hållbarhetsfrågor? 

- Arbetar ni med hållbarhetsfrågorna både vid uppförande och det fortsatta    

användandet av fastigheter? 

- Hur sätts målen kring dessa frågor upp? 

  

4. Vid framtagning av de sociala aspekter ni arbetar med, utgick ni då från företagets 

verksamhet och processer eller från något annat perspektiv? 

  

5. [Fråga för Kommunala fastighetsbolag:] Har allmännyttan någon betydelse i arbetet 

med sociala hållbarhetsfrågor? 

  

6. Påverkas ni av andra fastighetsföretag som medför att ni också väljer att fokusera på 

sociala hållbarhetsfrågor i ert arbete? 

  

7. Finns det något som hindrar er att arbeta med vissa sociala hållbarhetsfrågor? 

  

8. Arbetar ni något med de andra delarna av hållbar utveckling, d.v.s. ekonomisk och/eller 

ekologisk hållbarhet? Berätta gärna hur i så fall? 

  

Samhällsansvar: 

9. Borde fastighetsbolag ta ett större samhällsansvar? Varför inte/varför och är det möjligt? 

Tror ni att det kan gynna er att arbeta med detta? 

  

10. Vad innebär det att ta ett samhällsansvar enligt er? 
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11. Integrerar ni arbetet med hållbarhetsfrågor och samhällsansvar i er affärsmodell? 

      Gör ni exempelvis beräkningar för att täcka kostnader för detta arbete? 

  

12. Känner ni till begreppet CSR och har ni i så fall några CSR-strategier (tex. standarder 

och policys) på företaget? 

  

13. Deltar eller berörs hyresgäster i några av era hållbarhetsfrågor? Vilka och varför? 

  

14. Ser ni några för- eller nackdelar att som verksamhet ta ett socialt ansvar? 

  

Mätbarhet: 

15. Följer ni upp eller mäter ni på något praktiskt sätt det arbete ni utför kopplat till social 

hållbarhet?  

  

16. Finns det några svårigheter i att mäta social hållbarhet? Går allt att mäta? 

  

Lönsamhet: 

17. Vilken är företagets starkaste drivkraft till att arbeta med social hållbarhet? 

  

18. Vad är lönsamt fastighetsföretagande för er? 

(Vinstmaximering, ökat fastighetsbestånd, gynna samhället?) 

  

19. Hur skapar ni lönsamhet genom arbetet med era sociala hållbarhetsfrågor? 

  

20. Har ni märkt någon ekonomisk skillnad på företaget sedan dessa frågor prioriterats? 
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BILAGA 2 

Matris över intervjusvarens likheter och skillnader 
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