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·  

 How do municipal Swedish real estate companies invest in CSR and why?

Purpose: The aim of this study is to understand how three municipal property reasons around
investment in CSR and to identify different factors why investing in CSR differs between
municipal property companies.

Methodology:   A qualitative study with abductive conducted semi-structured interviews of
three municipally owned housing companies.

Conclution:  The  municipal  real  estate  industry uses  CSR as  a  strategy to  gain  different
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Innehållsförteckning



1. Inledning

I inledningskapitlet ges en övergripande bakgrund och problemdiskussion till studien. Följer
gör  syftet  och  den  vetenskapliga  frågan  som  studien  är  uppbyggd  runt  samt  studiens
disposition.

1.1 Bakgrund
Kommunala  fastighetsbolag  kallas  för  allmännyttiga  bolag.  Från  januari  år  2011  ska
kommunala fastighetsbolag arbeta efter affärsmässiga principer i och med “Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”. Affärsmässigheten medför bland annat att
kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sitt fastighetsbolag. Kommunerna
får därför inte begära att fastighetsbolagen gör investeringar som inte är lönsamma, vilket
innebär  att  de  tydligt  måste  motivera  affärsmässigheten  i  investeringarna  de  gör  (SABO,
2011)  I  och  med  avregleringar  är  fastighetsmarknaden  idag  mer  marknadsorienterad  än
tidigare vilket medför att de kommunala fastighetsbolagen agerar på samma villkor som de
privatägda fastighetsbolagen.

Enligt Fastighetsnytt (2013) har  bolag verksamma i fastighetsbranschen ägnat sig mycket åt
investeringar som är energirelaterade eftersom att fastigheter generellt står för en stor del av
både miljöpåverkan och energikonsumtion i samhället. Fastighetsbranschen står för upp till så
mycket som 40 % av Sveriges totala slutgiltiga energianvändning (Naturvårdsverket, 2014).
Världens energiförbrukning har aldrig varit större och väntas öka med 56 % mellan 2010 och
2040 (Matthis, 2013). En annan viktig aspekt i fastighetsbranschen är den sociala delen. Det
handlar om att få med boende och engagera dem för att minska utanförskap. Detta kan till
exempel leda till minskad skadegörelse vilket i sin tur kan göra bostadsområdet med attraktivt
(SABO, 2014).

Ett bolags arbete med miljö- och samhällsansvar kallas i många sammanhang för Corporate
Social  Responsibility  (CSR).  CSR är  ett  svårdefinierat  begrepp  vilket  delvis  beror  på  att
definition  och  innebörden  förflyttar  sig  i  takt  med  samhällsutvecklingen  (Carroll,  1999).
Bättre  tekniskt kunnande och mer forskning om samhällsansvar ger bolag möjligheten att
kunna förbättra sitt  CSR arbete.  Nya rön om CSR, men också en större tillgänglighet till
information  har  generellt  givit  en  bättre  insyn  i  näringslivet,  vilket  ger  intressenter
möjligheten att följa bolagens ansvarstagande och ställa krav på dem (Grafström, Göthberg &
Windell,  2008).  För  att  förstå  ett  bolags  CSR  investeringar  måste  alltså  intressenters
önskningar  och viljor  uppmärksammas och behandlas  eftersom bolagsledningar  hela  tiden
utsätts för krav från intressenter att allokera resurser till CSR. (McWilliams & Siegel, 2001).

1.2 Problemdiskussion
En anledning till ämnets aktualitet är att det är svårt att mäta och kalkylera CSR investeringars
effekter för ett bolag. Tidigare studier ger blandade resultat avseende sambandet mellan CSR
och lönsamhet (Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985). En förklaring till att studierna inte nått
enighet i frågan om sambandet mellan lönsamhet och CSR presenterar McWilliams & Siegel
(2001), Orlitzky, Schmidt & Rynes (2003) samt Margolis & Walsh (2003), studierna förklarar
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att en anledning till oenigheten är att de existerande modellerna som ska förklara sambandet
inte  kan  kontrollera  viktiga  variabler  som  påverkar  utfallet.  Studierna  indikerar  på  att
svårigheten är en otillräcklighet i modellerna. Här identifieras anledningar som ifrågasätter
varför bolag väljer att investera resurser i CSR. Traditionellt sätt kalkyleras investeringar med
nuvärdesmetoden. Den tenderar till att förkasta investeringar som visar ett negativt kassaflöde
vilket ofta CSR investeringar gör. En nackdel med dem traditionella metoderna är att de inte
tar hänsyn till icke finansiella vinster och en ökad strategisk flexibilitet (Husted, 2005). Att
använda CSR som en strategi i bolaget är något Lantos (2001) uppmuntrar och anser vara den
bästa vägen. De flesta bolagsledarna tror att CSR kan skapa värde för bolaget genom att ett
förbättrat  rykte  ökar  försäljning  eller  sänkta  kostnader  genom  ett  hållbarhetsarbete  som
energieffektivisering  (Investingforthesoul,  2011). Trots  att  forskningsmaterialet  inom
ämnesområdet CSR är stort är dess plats i samhället och näringslivet osäker eftersom svar och
slutsatser varierar. På grund av oklarheter mellan vinstmaximering och CSR investeringar har
frågeställningen vuxit fram. Vad är de bakomliggande faktorerna till att ett kommunalt bolag
investerar  i  CSR  och  hur  kan  det  skilja  sig  mellan  kommunala  fastighetsbolag  som  är
verksamma i fastighetsbranschen.

1.4 Syfte och problemformulering

 Hur investerar kommunala svenska fastighetsbolag i CSR och varför?

Syftet med studien är att förstå hur tre kommunala fastighetsbolag resonerar vid investeringar
i CSR samt att lyfta fram faktorer till varför CSR investeringar skiljer sig mellan kommunala
fastighetsbolag.

1.5 Begreppsförklaring
CSR investeringar: Investeringar som görs för att lösa miljö- och sociala problem och som
även ska ge någon form av avkastning. Exempel på detta: Investering i “nollenergihus”, detta
sparar pengar genom god energihushållning men ger även publicitet och kan även bidra med
till exempel starkare varumärke i längden.

3BL: Tripple bottom line = Ekonomi- plus miljö- plus sociala aspekten. Detta är något som
många anser vara grundstenarna i CSR

Hållbarhetsredovisning: Mätning, rapportering och ansvarstagande inför bolagets intressenter 
mot målet om en hållbar utveckling.

1.6 Disposition
Kapitel 2: Metod

Vi har valt att lägga metod före referensramen eftersom vi anser att det bringar förståelse till 
varför referensramen är uppbyggd som den är. Exempel på detta är när vi förklarar varför vi 
valt just kommunala fastighetsbolag, vi anser att en förklaring är på plats innan vi ger oss in 
på att beskriva kommunala fastighetsbolag i referensramen.

Kapitel 3: Teoretisk referensram
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Vårt  undersökningsområde  är  CSR  investeringar  i  den  kommunala  fastighetsbranschen.
Referensramen  inleder  med  att  förklara  hur  den  svenska  fastighetsbranschen  ser  ut  för
kommunala fastighetsbolag. Detta för att vi anser att det blir ett naturligt flöde att börja med
information om fastighetsbranschen eftersom det är inom detta område vi vår undersökning
sker. Vidare förklaras vad CSR är och hur det definieras i uppsatsen för att få klarhet om vad
vi menar med CSR och hur vi kommer hantera begreppet genom uppsatsen. Definitionen ska
klargöras eftersom att ett av de största problemen inom forskningen av CSR är att begreppet
är stort och diffust.

Sedan behandlas den ekonomiska aspekten av CSR, anledningen till att denna aspekt får ett
eget kapitel är för att vårt arbete grundar sig i företagsekonomi och därför lägger vi mycket
vikt  på  den ekonomiska  aspekten.  I  kapitlet  går  vi  först  igenom hur  CSR är  kopplat  till
ekonomi och problem runt detta för att sedan gå in lite djupare på vilka olika värden CSR kan
anses tillföra och vilka beräkningsmetoder som kan användas. Efter den ekonomiska aspekten
går vi in på hur bolag kan använda CSR som strategi, detta avsnittet lägger vi stor vikt på
eftersom  det  kan  hjälpa  oss  att  svara  på  varför  kommunala  bolag  verksamma  i
fastighetsbranschen  väljer  att  inverstera  i  CSR  och  varför  dessa  investeringar  skiljer  sig
mellan  bolag.  Den  teoretiska  referensramen  behandlar  även  intressenters  påtryckningar,
modellerna har tagits med för att hjälpa till  att  svara på frågan varför bolag verksamma i
fastighetsbranschen  investerar  i  CSR.  I  samma  kapitel  går  vi  igenom  intressenter  som
påverkar  bolag  verksamma  i  fastighetsbranschen.  Efter  detta  går  vi  kort  in  på  andra
drivkrafter  till  CSR arbete  för  att  vi  under  intervjuer  insåg  att  dessa  var  viktiga  för  vår
frågeställning.  Vi avslutar referensramen med en sammanfattning för att visa hur empirin,
analysen och slutsatsen kommer vara uppbyggd. 

Kapitel 4: Empiri

I kapitel fyra kommer vi att ge en kort presentation av tre kommunala fastighetsbolag, 
BOLAG X, MKB fastighets AB och Halmstads fastighets AB. Utifrån vår operationalisering 
kommer vi också att sammanställa våra semistrukturerade intervjuer.

Kapitel 5: Analys

I kapitel fem kommer vi, med samma uppbyggnad som i empirin, analysera bolagens svar
utifrån vår operationalisering och sedan jämföra med olika teorier.

Kapitel 6: Slutsats

I sista kapitlet kommer vi presentera våra slutsatser som är ett resultat på vad vi kom fram till 
i vår analys. Här besvaras uppsatsens frågeställningar och syfte. 
I slutet av detta kapitel kommer vi med förslag till vidare forskning. 

2. Metod

I detta avsnitt  kommer de metodologiska ansatserna vi  använder i arbetet  redovisas. Här
kommer även redogöras hur datainsamling gått till både för teori och empiri för att kunna
komma fram till vår slutsats. De metoder som valts anser vi vara de mest lämpade för vårt
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arbete, vi kommer även framföra allmän kritik mot metoderna och argument varför vi valt de
metoder vi valt. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet.

2.1 Val av studieobjekt
Vid val av ämne till uppsatsen blev CSR ett givet alternativ då intresset om ämnet var stort
hos författarna av uppsatsen. I linje med vår utbildning, bygg och fastighetsekonomi, valde vi
att skriva om CSR, investeringar och fastighetsbranschen. CSR är även ett aktuellt ämne med
mycket forskning men med få enade slutsatser vilket gjorde ämnet mer intressant. Eftersom
fastighetsbranschen  står  för  en  stor  del  av  samhällets  ekonomi,  energikonsumtion  och
materialanvändning  tyckte  vi  att  det  blev  spännande  att  granska  fastighetsbranschens
samhällsansvar. Kommunala fastighetsbolag valdes av både praktiska skäl, då det var lätt att
få intervjuer då de ska vara transparenta, men även av det skälet att det är motsägelsefullt att
kommunala  bolag  ska  eftersträva  maximal  samhällsnytta  men  även  efter  affärsmässiga
principer. Detta gjorde att kommunala bolag blev extra intressanta i CSR sammanhang då
CSR arbete handlar om både samhällsnytta och ekonomi men även problematiken om CSRs
egentliga värde.

Vi hade både en beskrivande och förklarande frågeställning då vi ville ha mer djup i vårt
ämne. Vi ville beskriva hur kommunala fastighetsbolag CSR arbete går till konkret och även
varför fastighetsbolag väljer göra CSR investeringar samt belysa faktorer som kan bero på
skillnader mellan de kommunala fastighetsbolagens CSR investerinagar.

2.2 Forskningsansats
I och med vårt studieprogram hade vi redan förkunskap om fastighetsbranschen och ekonomi.
Detta kompletterade vi med sekundärdata från vetenskapliga artiklar, rapporter, nyheter och
årsredovisningar från olika bolag. Informationen följdes upp med en empirisk datainsamling.
Detta  innebär  att  processen  började  med  insamling  av  teori  och  sedan  empiri  (Jacobsen,
2002). Detta gjorde vi av anledningen att det finns mycket information om CSR men inte om
CSR i  fastighetsbranschen i  Sverige.  Ett  problem med denna typ  av  datainsamling är  att
forskaren/na endast söker efter information de tidigare läst om och kan därmed bli låsta och
endast  leta  efter  de  förväntade  svaren  (Jacobsen,  2002).  Detta  kan  leda  till  att  viktig
information förbises. Då vi visste om nackdelarna jobbade vi på att vara öppensinnade vid val
av olika artiklar och teorier men även vid läsningen av dem för att inte bli låsta vid ett visst
svar.

Forskningsmetoden  som  användes  var  den  kvalitativa  metoden.  Eftersom  att  syftet  med
uppsatsen var att förstå sammanhang och enligt Jacobsen (2002) gav den kvalitativa metoden
en bra utgångspunkt för detta då det gav en mer öppen bild och gav bättre förståelse. Eftersom
vi  hade  en explorativ  frågeställning,  alltså  en  frågeställning  som gick  på  djupet,  var  den
kvalitativa  undersökningsmetoden  bäst  för  vår  uppsats  (Jacobsen,  2002).  Den  kvalitativa
ansatsen  kunde  även  ge  forskarna  perspektiv,  information  och  idéer  som  forskarna  inte
tidigare tänkt på ( Alvesson & Deetz, 2000). Kritik som riktades mot denna forskningsmetod
var att det inte gick att generalisera slutsatsen då undersökningsenheterna var för få (Onatu,
2012),  men  eftersom  syftet  med  denna  uppsats  var  endast  att  förstå  hur  och  varför  tre
kommunala fastighetsbolag investerar i CSR är generalisering något vi förbisåg.
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2.3 Sekundärdata
CSR var ett område som det fanns mycket forskning om. Därför var det viktigt att kritiskt
granska den information som fanns tillgänglig för att få fram den data som var relevant för
just vår uppsats. Detta gjordes genom att  vi  diskuterade kring det material  vi  använt. Vid
själva insamlingen av sekundärdata användes främst vetenskapliga artiklar. För att hitta dessa
använde vi oss av Halmstad Högskolas söktjänst och från Google Scholar. Sökorden var av
blandad  natur  eftersom CSR är  ett  brett  område  men  nyckelsökorden  var:  CSR,  Tripple
bottom line, CSR and strategy, Stakeholder Theory och Legitimacy Theory.  

Vår i särklass viktigaste källa var  “The link between competetive advantage and corporate
social responsibility” av Porter & Kramer från 2006. Detta för att de beskrev den allmänna
problematiken med varför CSR generellt  inte går att  mäta,  hur strategier ska byggas upp,
varför strategier ska byggas upp runt CSR och vilken nytta de ger. Vi var medvetna att många
av CSR studierna  kom från  USA och denna  marknad kunde skilja  sig  från  den svenska
fastighetsmarknaden och att det bli svårigheter att jämföra, därav var SABO återkommande
genom arbetet då det var vår länk mellan CSR och den svenska fastighetsmarknaden.  

Vid insamlingen av data om fastighetsbranschens bruk av CSR var utbudet av fakta mindre, i
alla fall vad det gällde vetenskapliga artiklar. Det vi hittade som vi fann relevant använde vi
men  insamlingen  av  data  skedde  främst  från  fastighetsbolags  hemsidor,  rapporter  från
myndigheter  och  undersökningar  från  olika  institutioner.  Litteraturen  som  användes  har
hämtats  från  Halmstad Högskolas  bibliotek och vi  använde oss  även av  litteratur  som vi
använt i tidigare kurser.

2.4 Primärdata
Den kvalitativa datainsamlingen skedde via personliga intervjuer av tre olika bolag. Vi valde
personliga  intervjuer  för  att  vi  ville  få  en  djupare  förståelse  om vårt  ämne.  Det  var  en
användbar  metod  för  att  få  svar  på  vår  frågeställning  som var  av  både  beskrivande  och
förklarande slag (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa undersökningen lämpade sig också bäst när
det gällde att få fram unika och specifika svar av respondenterna, vilket var målet då vi ville
få svar på frågan varför (Jacobsen, 2002). Den förinlästa kunskapen vi erhöll genom teorin
hjälpte oss att forma vår intervjuguide. Anledningen till att vi använde en intervjuguide var för
att intervjun inte skulle ge svar utanför vårt forskningsområde, vi använde guiden som en
säkerhet för att intervjun skulle ge relevant data till vår frågeställning. Ett problem vi kunde få
av intervjuer som insamlingsmetod kunde vara att denna metod, kvalitativa metoden, utgår
från  studiesubjektens  perspektiv  (Alvesson  & Sköldberg,  2008),  varför  det  kunde  bli  ett
problem  i  vårt  fall  var  att  CSR  är  ett  subjektivt  ämne  och  därför  utgår  intervjun  från
intervjupersonens perspektiv och då uppstod risken att någon eller alla intervjupersonerna haft
sin egen åsikt om CSR som är mycket annorlunda från de andra intervjuobjekten.  Därför
kunde intervjuobjekten ha en annan vinkel om ämnet vilket kan påverka validiteten. För att få
intervjuobjektet  att  svara så ärligt  som möjligt ställde vi relevanta följdfrågor.  Vi försökte
även fånga upp avvikelser i svar och tolka dessa mot vad teorin säger och för att på detta sätt
få fram ett mer sanningsenligt svar.

Vi valde att ljudinspela våra intervjuer för att kunna få ett flytande samtal med respondenterna
och  kunna  fokusera  på  att  ställa  relevanta  följdfrågor  istället  för  att  fokus  lades  på  att
anteckna. Det gav oss även tillgång till  intervjuerna i efterhand och gav oss möjlighet att
lyssna flera gånger om för att säkerställa vad som faktiskt sas i intervjuerna och på detta sätt
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minska vårt eget tolkningsutrymme. En annan anledning till att vi spelade in intervjuerna var
för att fånga upp respondentens reaktioner och ansiktsuttryck, detta kunde vara viktigt då vi
misstänkte redan innan intervjuerna att sanningshalten kunde variera hos respondenterna på
grund av den positiva bild de möjligtvis vill ge av sitt bolag, varför respondenten försöker ge
en mer positiv bild av sitt bolag till oss är kan bero av flera anledningar. En anledning kunde
bero på att bolagen vill sprida positiv information om sig själva i så stor utsträckning som
möjligt. Enligt Jacobsen (2002) kan intervjuobjekten bli oroliga och känna sig obekväma när
inspelning sker, detta försökte vi undvika genom att försäkra respondenterna om syftet med
inspelning. Vi erbjöd även alla intervjuobjekt att läsa vårt empirimaterial i efterhand för att få
dem att känna sig trygga och att de kunde stå för vad som sagts i det vi publicerat.

2.5 Urval

2.5.1 Urval av bolag
Vi valde ut tre kommunala bolag som arbetar i fastighetsbranschen längs västkusten i Sverige
som intervjuobjekt, dessa tre bolag var Bolag X, MKB Fastighets AB (MKB) och Halmstad
Fastighets AB (HFAB). Vi valde olika kommunala fastighetsbolag då vi ville belysa skillnader
i deras arbete och mål med arbetet. Eftersom att kommunala bolag har som mål att maximera
vinst i samhällsintresse ville vi undersöka de skillnader som kunde uppkomma i CSR arbetet
och  analysera  hur  detta  kunde  påverka  de  olika  kommunala  fastighetsbolagens
investeringsbeslut. Nästa steg i urvalet av bolag skedde via en geografisk bedömning, vi valde
att begränsa oss till västkusten av ekonomiska och praktiska skäl. Kraven vi hade på de valda
bolagen var att de skulle ha ett uttalat CSR arbete på sina hemsidor på internet för att försäkra
oss om att bolagen skulle vara relevanta objekt för vår undersökning. HFAB och Bolag X
hade inget socialt CSR arbete uttalat på sin hemsida som MKB hade, men de hade uttalat
miljöarbete. Miljöarbete utöver det lagstadgade ansåg vi vara en form av CSR arbete då miljö
var  en  av  de  tre  delarna  i  3BL.  Bolag  X  hade  endast  kommersiella  hyresrätter  för
näringsidkare  till  skillnad  från  MKB  och  HFAB  som  hade  boende  i  kommunen  som
hyresgäster men eftersom fokus låg på problematiken mellan lönsamhet och CSR och hur det
skiljer sig mellan de olika kommunala fastighetsbolagen ansåg vi att alla tre kommersiella
fastighetsbolag  stod  inför  samma  dilemma.  Vad  som  var  positivt  med  kommunala
fastighetsbolag var att de ska vara transparenta och det var något de alla uttalat att de jobbar
efter. Detta innebar att de borde svarat så ärligt de kunde vid intervjuerna. Vad som kunde
vara negativt var att det kunde vara svårt att få en hel bild till bakgrunden av investeringarna
eftersom kommunala fastighetsbolag inte behövde göra kalkyler för sina investeringar.

2.5.2 Urval av intervjupersoner
Valen  av  respondenter  grundades  på  vilken  uttalad  titel  personen  hade  i  det  kommunala
fastighetsbolaget.  Vi  letade  efter  personer  som  hade  titeln  “CSR  chef” eller
“Hållbarhetsansvarig”.  Detta  för  att  försäkra  oss  om att  respondenten  hade  kunskap om
ämnet och om hur deras bolag arbetar med CSR. Ett problem med denna urvalsprocess var att
det kunde bli svårigheter att avgöra om respondenten hade tillräcklig kunskap om ämnet för
att vara en relevant intervjuperson (Jacobsen, 2002). Vi valde att ha kontakt via mail och vi
skickade  ett  urval  av  våra  frågor  innan  intervjun,  med  hjälp  av  detta  säkerställde  vi  att
respondenterna hade kunskap för att svara på frågorna.

Anna Heide, CSR chef på MKB Fastighets AB, arbetade mestadels med sociala CSR frågor
då MKB har en egen division för miljöfrågor. HFAB hade ett liknande upplägg. Detta kan
anses  som  problematiskt  då  deras  CSR  arbete  inte  innefattar  allt  vad  BOLAG  Xs
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intervjupersons  CSR arbete  innefattar.  Eftersom vi  fokuserade  på  hur  resonemanget  runt
själva investeringsbeslutet av CSR går till ansåg vi att samtliga kommunala fastighetsbolag
svar  på  intervjun  gav  tillräckligt  djup  om  CSR  och  inversteringar  i  den  kommunala
fastighetsbranschen.  Det  belyste  även tydligt  vilka  skillnader  det  kan finnas  mellan  olika
kommunala fastighetsbolags resonemang i investeringarna. När vi kom till HFAB för intervju
möttes vi av två personer vi skulle intervjua på grund av ett de själva ansåg att det skulle bli
en bättre helhet i svaren på de frågor vi skickat i förhand, även då ingen av dem hade CSR
eller hållbarhet i sin titel litade vi på att vi blivit hänvisade till de personer med mest kunskap
om vårt ämne. Eftersom de andra inte kompletterade med ytterligare personal antog vi att
Respondent X och Heide är kunniga nog att ge relevanta svar till vår frågeställning.

Namn på Bolag Namn på respondent Titel
Bolag X i Varberg Respondent X Hållbarhetsansvarig
MKB Fastighets AB Anna Heide CSR Chef
Halmstads Fastighets AB Helene Blomberg

Kent Lundén
Affärsutvecklingschef
Utredningsledare

2.6 Validitet och reliabilitet

2.6.1 Validitet
Det är viktigt att en uppsats ska ha god trovärdighet och hög kvalitét. Det var problematiskt
att uppnå då tolkningsgrader på textanalyser är stor och även tolkningsutrymmet på tidigare
slutsatser  är  stort.  För  att  försäkra  oss  om  hög  giltighet,  relevans,  tillförlitlighet  och
trovärdighet var det viktigt att empiriinsamlingen gick till på rätt sätt (Jacobsen, 2002). Det
innebar att vi mätte det som skulle mätas och att det var relevant. Vi var medvetna om att CSR
är  ett  diffust  begrepp  som  är  subjektivt,  det  innebär  att  förhållandet  är  det  samma  för
respondenterna.  Detta  medför  att  respondenternas  personliga  uppfattningar  om  ämnet
genomsyrar vår empiri och kan minska validiteten om respondenterna har olika uppfattningar
om ämnet.  Vid våra intervjuer var  vi  noga med att  låta respondenterna uttrycka sitt  egna
bolags uppfattning om CSR detta för att få en uppfattning om de har liknande eller skilda
uppfattningar om CSR. Detta behandlar vi i analysen och i slutsatsen men vi märkte att målet
med arbetet var liknande och kunde därför anta att vi mäter vi samma variabler. Vi hade även
teorier  som  säger  att  CSR  är  ett  begrepp  med  många  namn  men  betyder  samma  sak.
Generaliserbarheten var av låg grad då vi undersöker få objekt och de var inte geografiskt
täckande. Detta var dock inte vårt mål med uppsatsen och därför inget vi arbetade med.  

2.6.2 Reliabilitet
I våra intervjuer strävade vi efter ett öppet samtal i en miljö respondenterna kände sig trygga i,
vilket blev på deras arbetsplats. Anledningen till den öppna intervjutypen var för att minimera
risken att leda respondentens svar genom slutna frågor. Det kan dock minska reliabiliteten då
det  kan  vara svårt  att  utföra  samma undersökning igen  och få  samma resultat  (Jacobsen,
2002). Som tidigare nämnt använde vi oss av en intervjuguide vilket gjorde att alla intervjuer
genomfördes på ett såpass liknande sätt att vi anser att tillförlitligheten är god.

2.7 Källkritik
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Eftersom ämnet  CSR var  både  diffust  och  subjektivt  hade  vi  den  uppfattningen  i  åtanke
genom hela uppsatsen. Informationen som ges om bolagens konkreta arbete med CSR var mer
än ofta för att spegla bolagens bra sidor. Vid våra val av intervjuobjekt har vi valt personer i
bolag med uttalat ansvar för just vårt område. Intervjuobjekten representerar fortfarande sitt
bolag och kommer kanske därför försöka ge oss en positiv inblick i deras arbete vilket kunde
minska sanningshalten från intervjuerna och informationen som insamlats. En del av vår data
var av äldre natur eftersom vi gått tillbaka till grundkällan vilket givetvis kan påverka i form
av vilken relevans vår fakta hade. Men eftersom samma data används i nyare artiklar ansåg vi
att relevansnivån var hög nog för att kunna användas som data för oss.

2.8 Avgränsningar
Studien bortsåg från hur CSR arbetet är implementerat och vi fokuserade istället mer på i hur
stor utsträckning CSR arbetet sträcker sig i bolagen. Avgränsingen skedde då vi fokuserade på
den företagekonomiska aspekten och inte hur organisationen är uppbyggd. Vi avgränsade oss
från altruism, vilket avser CSR investeringar där bolaget inte förväntas få någonting tillbaka.
Eftersom vi behandlar de kommunala fastighetsbolagen i uppsatsen ansåg vi att altruistisk
CSR inte var någonting de ägnade sig åt då bolagen hanterade skattepengar.     

2.9 Operationalisering 
Definition
Eftersom vi ville ha svar på hur och varför fastighetsbolag investerar i CSR var det viktigt att
vi fick fram deras definition på CSR. Definitionen var viktig för att säkerställa att vi mätte
samma variabler hos de olika kommunala fastighetsbolagen. Anledningen till att detta var av
stor betydelse var att CSR är ett diffust begrepp som bolag, och enskilda personer för den
delen, kan ha olika uppfattning om vad innebörden var. För att försäkra oss om att vi mätte
samma variabler hos de kommunala fastighetsbolagen lät vi bolaget själv definiera CSR och
jämföra med de andra bolagens definition. Likheter och skillnader kommer att diskuteras i
analysen och slutsatsen.

 Hur definierar ni CSR?

CSR Investeringar
Ett  annat  sätt  vi  försäkrade  oss  om att  vi  mätte  samma variabler  hos  de  tre  kommunala
fastighetsbolagen var att se i hur stor utsträckning deras konkreta arbete med CSR såg ut och
hur mycket detta arbete liknar de andras arbete. En till anledning till varför vi vill ha svar på
detta var för att sedan kunna ställa följdfrågor om varför denna typ av investering gjordes, hur
de räknar och hur beslutsprocessen går till.   

 Ge några konkreta exempel på ert CSR arbete
 Varför just detta arbete?
 Hur får ni fram underlag till investeringen? 
 Använder ni några finansiella kalkyler för CSR investeringar?
 om ja, varför just denna? Vad har denna för fördelar/nackdelar?
 Om nej, hur mäter ni den ekonomiska effekten? varför på detta sätt? för-/nackdelar?

Värdeskapande av CSR
Med denna del ville vi ha reda på grunden till  investeringen, vilket sätt investeringen var
värdeskapande och hur bolaget följer upp och mäter värdet på investeringen. Vi ville få reda
på vilka resultat  de tre kommunala fastighetsbolagen fick från själva investeringen och på
vilket  sätt  det  skapade värde.  Vi  ville  även se hur  de  följer  upp resultaten och hur  detta
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användes  vid  framtida  investeringar.  Detta  hjälpte  oss  att  svara  på  varför  de  gör  CSR
investeringen och varför de fortsätter att göra CSR investeringar.   

 Hur är CSR värdeskapande för er?
 Hur följer ni upp investeringarna?
 Hur har ni användning av detta i framtiden?

Påtryckningar och övriga drivkrafter
Med  påtryckningar  och  övriga  drivkrafter  menar  vi  fenomen  som  påverkar  kommunala
fastighetsbolag att arbeta med CSR utöver de investeringar som mer uppenbart ger värde. Vi
ville ha svar på ytterligare faktorer till varför investeringen sker. Vad för påverkan till exempel
myndigheter, media och ägare kan ha på beslutsfattandet. Detta hjälpte oss att svara på en del
om varför de gör en CSR investering.

 Vilka påtryckningar har ni från intressenter?
 Tar ni hänsyn till intressenter vid beslut om investeringar?
 Följer ni upp vad för effekter intressenter har?

3. Teoretisk referensram

Referensramen  presenterar  och  behandlar  de  begrepp,  teorier  och  modeller  som  är  av
relevans för studien.

3.1 Den kommunala fastighetsbranschen i Sverige
I detta kapitel ges en övergripande inblick hur förhållningssätten för de svenska kommunala
fastighetsbolagen  på  den  svenska  marknaden  ser  ut.  Vi  klargör  även  hur  vi  ser  på  de
kommunala  fastighetsbolagens  förhållningssätt  till  företagsekonomi  på  den  svenska
bostadsmarknaden.

I Sverige fanns det lag vilken anger att  kommunala bolag inte får driva sin verksamhet i
vinstsyfte (SFS 1991:900). Situationen ändrades för kommunala fastighetsbolag den första
januari  2011  då  det  kom  en  ny  lag  i  Sverige,  “Lag  (SFS  2010:879)  om  allmännyttiga
kommunala  bostadsaktiebolag”.  Den  innebär  att  kommunala  fastighetsbolag  ska;  förvalta
fastigheter vars bostadslägenheter upplåtits med hyresrätt,  främja bostadsförsörjningen och
erbjuda  boende  i  dessa  byggnader  inflytande  i  bolaget.  I  denna  lag  introducerades  även
begreppet  affärsmässiga  principer  för  första  gången  i  svensk  lagstiftning.  Affärsmässiga
principer är ett förhållningssätt för de kommunala fastighetsbolagen och innebär att bolaget
alltid ska utgå från vad som är bäst för bolaget och att investeringarna måste vara långsiktigt
lönsamma.  På kort  sikt  finns  inget  krav på avkastning.  Denna långsiktiga  avkastning ska
kunna  jämföras  med  andra  motsvarande  aktörer  på  marknaden  men  kommunens
avkastningskrav ska ställas på bolagsnivå och inte på enskilda investeringar. Det kan, enligt
SABO (2011), leda till att långsiktiga investeringar, till exempel energieffektivistering, som
inte blir lönsamma ändå kan göras eftersom investering kan “gömmas i ett paket” med andra
investeringar som blir en form av ett energieffektiviseringspaket där hela paketet blir lönsamt.
SABOs (2011) bild av affärsmässiga principer hos de kommunala fastighetsbolagen är att det
finns ett stort intresse för bolagen att ta ett samhällsansvar men att de även har stor förståelse
om att  marknaden de agerar  på är  konkurrensbaserad  därför  krävs  det  att  de kommunala
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fastighetsbolagen  har  ett  bolagekonomiskt  tänk.  SABO  (2011)  menar  även  att
branscherfarenhet  räcker  som  grund  för  att  ett  kommunalt  fastighetsbolag  ska  agera
affärsmässigt. Kalkyler och andra uträckningar för ta reda på om investeringar håller sig inom
avkastningskravet är därför inte nödvändiga. De kommunala fastighetsbolagen agerar alltså på
samma sätt som privata bolag på fastighetsmarknaden med skillnaden att vinstmaximeringen
hos de kommunala fastighetsbolagen sker långsiktigt i allmänhetens intresse.

3.2 Corporate Social Responsibility
CSR är enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) ett begrepp som lika gärna kunde
benämnts som hållbarhet eller företagsansvar. McWilliams & Siegel (2001) definierar CSR
som  ett  bolags  handlingar  som  verkar  för  att  främja  en  social  nytta,  bortom  bolagets
egenintresse  med  förutsättning  att  handlingen  inte  är  lagstadgad.  CSR anses  vara  arbete
utanför det lagstadgade då det annars är något som alla är tvungna att förhålla sig till. Att
kunna kombinera social nytta med egenintresse menar Borglund et al. (2009) är positivt då det
uppmuntrar bolag till bra handlingar. En annan populär definition är brundtlandsdefinitionen
som myntades 1987 av Gro Harlem Brundtland, vilken lyder: En hållbar utveckling är en
utveckling  som  tillfredsställer  dagens  behov  utan  att  äventyra  kommande  generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Denna definition handlar främst om att utvecklingen
av samhället måste ske på miljöns villkor (FN, 2012). Den definition som kommer användas
framöver är baserad på EU kommissionen egna definition som lyder: The responsibility of
enterprises for their impacts on society (European Commission, 2014) med en omarbetning
eftersom EUs definition saknar den lagstadgade aspekten.  

”Bolagens ansvar för sina effekter på samhället utanför vad som är lagstadgat”.

CSR behandlar  tre  ansvarsområden som bolag har,  ekonomiskt  ansvar,  socialt  ansvar  och
ansvar  för  miljön,  dessa  kallas  tillsammans  The  Tripple  Bottom  Line  (3BL)  (Norman  &
MacDonald, 2004). Det finns en rad liknande begrepp som uppkommit på senare år men har
sitt ursprung ur CSR och ungefär samma innebörd. Gemensamt för alla begreppen är att de
kommer  som  en  reaktion  på  allmänhetens  misstroende  mot  storbolag  och  globalisering
(Borglund et. al. 2009). Montiel (2008) menar att begreppen har olika ursprung men går mot
en gemensam framtid då de delar samma vision om att balansera ekonomiskt ansvar med
socialt- och miljöansvar. CSR i uppsatsens sammanhang kommer att behandla alla de olika
begreppen  som uppstått  ur  CSR eftersom alla  begrepp numera  talar  om balansen mellan
perspektiven i 3BL. Inom litteraturen finns begrepp som beskriver innehållet i CSR med olika
namn. Det sociala perspektivet beskrivs ofta som det etiska perspektivet. Istället för miljö
används ibland ordet ekologi. I uppsatsen kommer benämningen på delarna i CSR vara miljö-,
sociala- och den ekonomiska aspekten eftersom det är tydliga begrepp som förklarar vilka
delar som ingår i begreppet CSR.

3.2.1 Miljöaspekten

Miljöaspekten beskriver bolagens påverkan på naturen. Fenomenet uppmärksammades på 60-
och 70-talet då människans påverkan på naturen blev alltmer märkbar. Samhället började i
samtidigt  kräva  renare  vatten,  renare  luft  och  mindre  föroreningar.  Senare  kom detta  att
användas  som strategi  för  bolag att  differentiera  sig och därigenom vinna fördelar.  (Hart,
1997; Hoffman, 2000). 
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Enligt The World Business Council for Sustainable Development är miljöeffektivitet att sköta
sin verksamhet för att mänskliga behov ska uppfyllas utan att priset på produkter och tjänster
påverkas i allt för hög grad, samtidigt som miljömässiga påverkningar och resursanvändning
reduceras. Bolag bör därför eftersträva en reducering av miljöpåverkan utan att påverka sitt
aktieägarvärde negativt (Szekely & Knirsch, 2005).

Att mäta miljöpåverkan är genomförbart men det finns problematik då det endast går och
mäta det som syns för tillfället. Exempel på mätbara variabler är  uttömning av naturresurser,
förstöring  av  mark,  utsläpp  av  föroreningar,  energiförbrukning  och  avfallsgenerering.
Problemet med dessa variabler är att det är svårt att se det långsiktiga perspektivet, även om
ett bolag jobbar med minskad miljöpåverkan kan det långsiktiga resultatet ändå bli negativt.
Detta är på grund av att det inte finns några ramverk eller standarder för hur detta arbete ska
gå  till.  Det  finns  inte  heller  regler  på  hur  rapporteringen,  mätningen  eller  utlämning  av
miljörelaterad information bör gå till. Detta kan variera från bransch till bransch och även
mellan bolag inom samma bransch. Ett annat stort problem är att det ofta inte går att avläsa
omfattningen  av  ett  bolags  miljöarbete,  varken  finansiellt  eller  hur  stor  inverkan  det  har
(Szekely & Knirsch, 2005).

3.2.3 Sociala aspekten
Den sociala aspekten är bred och innefattar mycket. Huvudfokus för fastighetsbranschen är
stabila och trygga bostad- och arbetsmiljöer. Tryggheten är högt prioriterad och handlar om att
tillgodose fysiska behov som säkra dörrar och larmsystem. De Sociala behoven kan vara till
exempel en bra skola och den sociala  miljön är till  exempel  parker.  Denna typ av arbete
kräver  ofta  samarbeten  med  andra  samhällsaktörer  som  till  exempel  polis  och
försäkringsbolag.  Ett  bra  sätt  att  öka  tryggheten  är  att  minska  skadegörelsen  i
bostadsområdena.  Ett sätt att minska skadegörelsen är att göra de boende mer inflytelserika i
bostadsbolagen och bestämma själva vad som behövs göras. Detta leder till att, i och med ett
renare och finare område, bostadsområdet attraktionskraft ökar vilket i sin tur leder till att de
kommunala bostadsbolagens position på marknaden stärks.  (SABO, 2014). 

Andra  infallsvinklar  på  den  sociala  aspekten  är  bra  anställningsförhållande  och  god
arbetsmiljö, den sociala aspekten är även förhållandet i själva bolaget. Hur bolag kan förbättra
arbetsmiljön är genom att försöka minska olyckor på arbetsplats, anställa fler kvinnor och
anställa mer utspridd etnisk personal. Mätbarheten i den sociala aspekten är under utveckling
(Szekely & Knirsch, 2005). 

Enligt Valentine & Fleischman (2008) ökar det sociala arbetet arbetstillfredställelsen för ett
bolags  anställda  vilket  även kan ge  bolaget  positiva  “vibbar”  utåt.  CSR arbete  attraherar
dedikerade, begåvade arbetare. CSR arbete uppfyller medarbetarnas behov och det får även
arbetare att känna tillhörighet och gemenskap (Bhattacharya, Sankar & Korschun, 2008).  

3.3 Ekonomiska aspekten
Ekonomiska  aspekten  beskriver  hur  bolag  hushåller  med  sina  finansiella  resurser.  Den
ekonomiska aspekten kan anses vara den mest dominerande aspekten då det enligt Brealey et
al. (2014) fortfarande är djupt inrotat att bolag skall maximera vinst. Många argumenterar runt
denna föreställning, CSR är som tidigare nämnt svårt att mäta och kalkyera (Aupperle et al.
1985).  McWilliams,  Siegel  &  Wright  (2005)  menar  att  det  är  den  inkonsekventa
användningen av uttrycket CSR leder till olika de definitionerna vilket i sin tur kan göra det
svårt att jämföra resultat. Orlitzky et al. (2003) menar att CSR arbete inte måste ge något
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direkt resultat men bidrar på fler plan än ett och till en högre vinst i slutändan. Denna vinst
kan vara i form av rykte, eller anseende om bolag. Det är dock inte alla som håller med om
detta, enligt Waddock & Graves (1997) är en av de stora anledningarna till osäkerheten runt
CSR och vinstmaximering mätbarheten. Walley & Whitehead (1994) kom fram till att det
finns bolag som anammat CSR arbete men i slutändan inte fått positivt resultat, de menar att
det blev en investering som de aldrig kan återfå. 

Enligt Waddock & Graves (1997) är utsträckningen av ett bolags CSR investeringar beroende
på deras ekonomiska situation. Bättre ekonomisk situation ger bolag mer frihet att allokera
resurser  till  CSR.  En  undersökning  från  Svenskhandel  (2013)  visar  att  hela  96  % av  de
svenska bolagen, medverkande i deras undersökning, som har över 250 anställda jobbar med
CSR frågor medan endast 42 % av motsvarande andel små bolag, 1-9 anställda, arbetade med
CSR frågor.  Svenskhandel  (2013) menar  också att  detta  beror  på att  stora bolag har mer
resurser att lägga på denna typ av frågor.

3.3.1 Finansiella tillgångar och mätning
Det  eventuella  värde  som  CSR  investeringar  ger  kan  uppdelas  i  två  kategorier.  De
investeringar som ger finansiellt värde och de investeringar som ger icke-finansiellt värde.
Finansiellt värde som uppstår av CSR investeringar är något som ger direkt avkastning, ofta i
form av pengar, även varumärke räknas in här även då det inte ger något direkt kassaflöde.
Detta  kan  ske  genom att  CSR arbetet  ökar  marknadsvärdet  för  ett  bolags  aktier  eller  att
varumärket stärks, varumärket reflekterar en del av det finansiella värdet av ett bolag och syns
ofta  svart  på  vitt  när  ett  bolag  köps  eller  säljs  (Weber,  2008).  Exempel  av  detta  från
fastighetensbranschen är ökade hyror pga certifiering av byggnader. En annan finansiell nytta
CSR arbete kan medföra är kostnadsbesparingar. Detta genom materialbyte, tidsbesparing och
annan  allmän  effektivisering  (Weber,  2008).  Hur  detta  finansiella  värde  kan  observeras  i
fastighetsbranschen är via bra isolerade väggar som inte nödvändigtvis ökar hyror på huset
men  sparar  in  på  värmekostnader.  Finansiellt  värde  beräknas  vanligtvis  med  olika
investeringskalkyler.

En investering är en kapitalinsats, ofta i form av pengar. Exempel på investeringar som bolag
gör är  när  de  köper  maskiner  och lokaler.  Detta  är  exempel  på investeringar  i  materiella
tillgångar.   Bolag  gör  generellt  investeringar  i  hopp  om att  det  ska  ge  framtida  positiva
avkastningar. Alla aktieägare vill givetvis att bolaget gör bra investeringar för att öka värdet
på deras andel i bolaget. Innan investeringar görs måste de ekonomiska förvaltarna i bolagen
noga granska möjligheter och risker med investeringen. Anledningen till detta är att bolagets
värde  kan/kommer  att  ändras.  Målet  är  att  få  en  ökning  av  värdet  men  kan  likväl  bli
minskning av värdet om det av någon anledning visar sig vara en dålig investering. Det finns
många  anledningar  till  varför  en  investering  kan  slå  bakut  men  några  av  dem  är  dålig
utvärdering av investeringen, lågkonjunkturer, nya politiska beslut eller drastiska ändringar i
pris av råmaterial. Riskerna ska ekonomer väga mot eventuella fördelar för att ta beslut om
investeringen. Om de anser att fördelarna överväger riskerna görs ofta investeringen (Brealey
et al. 2014). 

För att utvärdera om en investering är lönsam eller inte måste ekonomer räkna med hjälp av
olika metoder och på detta sätt se om investeringen genererar positiv avkastning i framtiden.
Det finns många olika metoder för detta men några av de vanligaste är  Nuvärdesmetoden,
Internräntemetoden  och Payback-metoden.  Dessa  metoder  hjälper  bolag  att  ta  beslut  om
investeringar (Brealey et al. 2014).
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Life-cycle Cost (LCC)
Just denna metod utvecklar vi lite extra då den förekommer i empirin.

Med denna beräkningsmetod räknar du på en produkts eller tjänsts alla kostnader under hela
perioden  denna  är  verksam eller  under  en  förbestämd  period.  Det  inkluderar  inköpspris,
installationskostnader, driftkostnader, underhåll och slutvärdet när produkten eller tjänsten har
använts klart (Energimyndigheten, 2011). Exempel när detta används i fastighetsbranschen är
ofta när det handlar om energieffektiviseringar. Det är viktigare att beräkna energikostnaderna
under hela livslängden än vad investeringen kostar från början. Ett problem med denna metod
är att det kan vara svårt att förutsäga vissa kostnader som till exempel underhållskostnader då
dessa kan variera (Energimyndigheten, 2011).

3.3.2 Icke finansiella tillgångar och mätning
Icke-finansiella tillgångar är det värde bolag har som inte fysiskt går att ta på. Exempel på
icke-finansiellt  värde  i  bolag  kan  till  exempel  vara  expertis,  patent,  upphovsrätt  (Cohen,
2011). Enligt Branco & Rodrigues (2006) ger CSR både finansiellt och icke finansiellt värde.
Problemet är att sätta ett bestämt belopp på vad icke finansiella tillgångar är värda men de har
likväl en nytta för bolag. Ett exempel på positiva effekter av CSR arbete är bolagets anseende.
Ett bolags anseende är något som är i betraktarens ögon och utvecklas genom flera års av
konsekvent arbete och kommunikation till olika intressenter. Ett bolags anseende kan påverka
konkurrensenfördelarna (Gray & Balmer, 1998). En annan icke-finansiell tillgång som CSR
kan ge är personalmotivation. Personalmotivation kan öka om ett bolag får bättre anseende
men även  från  till  exempel  bättre  arbetsmiljöer.  CSR kan  även öka  attraktionskrafter  för
kompetent personal i framtiden. Weber (2008) menar också att bolagen kan använda  icke-
finansiella  tillgångar som ett  verktyg för  riskhantering  vilket  innebär  att  flera  år  av CSR
arbete kan användas som försvar vid krissituationer.  

De flesta värderingstekniker som används idag för icke-finansiella tillgångar är fortfarande
baserade  på  traditionella  produktionsfaktorer  och  beräknas  med  till  exempel
nuvärdesmetoden. Detta visar sig dock vara bristfälligt då det förbiser det humana kapitalets
färdigheter, sammarbetsförmåga, inlärningsförmåga och även individens och bolagets nätverk
med andra individer och bolag (Rodov & Leliaert, 2002). Även Peloza (2009) menar att de
vanliga  redovisningsmetoderna  är  undermåliga  för  att  beräkna  värdet  av  icke-finansiella
tillgångar som uppstår av CSR arbete.

3.4 CSR som strategi
Strategisk CSR används för att nå strategiska företagsmål. Strategiska CSR investeringar är
enligt Lantos (2001) investeringar som är goda för både affärer och samhälle.  Bolag som
använder sig av strategisk CSR ger tillbaka till samhället eftersom att de har uppfattningen av
att  det  är  lönsamt  för  både  samhälle  och  bolag,  inte  nödvändigtvis  kortsiktigt  men  väl
långsiktigt. Utgifter för strategisk CSR bör ses som en utgift idag som ger framtida intäkter.
Alltså något som liknar marknadsföringskostnader. Strategisk CSR är därför kompatibel med
det  vanliga  ekonomiska  synsättet,  vinstmaximering,  men  bara  så  länge  bolaget  genererar
indirekta finansiella tillgångar (Lantos 2001).

Som tidigare nämnt finns inget klart ramverk för hur CSR ska implementeras eller mätas i
bolag, vilket enligt Porter & Kramer (2006) leder till att ett bolags CSR investeringar tenderar
till att bli kosmetiska om inte en strategi har utvecklats. Det menar även Ihlen, Bartlett & May
(2011) som skriver att det går det att läsa mellan raderna hos vissa bolag och se att deras CSR
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arbete grundas på egna intressen. De menar även att om bolagen verkligen gör ett genuint
CSR arbete är det omöjligt att förbise egenintresset, både från samhällets perspektiv och det
interna perspektivet. Lantos (2001) anser däremot att egenintresset och strategisk CSR inte
nödvändigtvis behöver krocka, de går snarare hand i hand. 

Bolag  skyltar  ofta  med  sitt  CSR  arbete  i  antingen  årsredovisningar  eller  i  separata
hållbarhetsredovisningar.  Redovisandet  av  CSR  arbete  demonstrerar  ofta  inte  en
sammanhängande CSR strategi utan enskilda CSR arbeten bolaget ägnar sig åt. I rapporterna
utelämnas ofta även omfattningen av dessa arbeten. Exempel på detta är när bolag skriver om
miljöföroreningsreducering, avfallshantering och energieffektivisering. Bolag skriver ofta då
endast om enskilda divisioner i bolaget och dess CSR arbete och inte om hela organisationens
engagemang.  Ofta  redovisas  till  exempel  hur  mycket  energikostnaderna  gått  ner  eller  hur
många volontärtimmar som lagts ner men mer sällan redovisas vilken påverkan CSR arbetet
har på miljön eller samhället (Porter & Kramer, 2006).

Hur bolag bygger upp sin strategi runt CSR är mycket varierande eftersom att det finns en
avsaknad av ramverk även här. Chefer och ledningar utan CSR tänk i sin strategi är benägna
att skjuta upp kostnader som är CSR relaterade eftersom att de kortsiktigt ofta är en utgift som
blir en förlust. Detta kan leda betydligt högre framtida kostnader eftersom det kan anses att
bolaget brutit mot sin plikt gentemot miljö och samhälle. Därför är det viktigt att balansera
nutida kortsiktiga kostnader mot långsiktiga mål. Även då bolag väljer att investera i CSR och
balansera kostnader mot mål är det fortfarande mycket svårt att  fastställa vilken nytta det
egentligen ger för bolaget och miljön och/eller samhället.  En anledning till  detta är att de
strategier bolag utvecklat runt CSR mer än ofta fokuserar på kopplingen mellan ekonomi och
de andra två delarna i 3BL, som är sociala- och miljöperspektivet. Detta skapar en röra av
strategier  för  bolag  på  grund av  att  de  strategier  som utvecklats  inte  tar  i  hänsyn  vilken
bransch bolag verkar i och kan resultera i att bolag väljer en strategi som inte är anpassad för
just deras bransch. Ett annat problem är att strategierna ofta berör olika delar av bolaget vilket
gör att bolaget inte arbetar som en enhet, vad det gäller CSR frågor, vilket också skapar en
oklarhet vilket värde CSR arbetet egentligen ger och stora möjligheter att vinna fördelar i
både bolags- och samhällssammanhang missas (Porter & Kramer, 2006).

Ett bolags framgång är beroende på samhällets välmående. Utbildning, jämlikhet och sjukvård
är  essentiella  för  en  produktiv  arbetskraft  i  ett  bolag.  Från  samhällets  perspektiv  behövs
framgångsrika bolag, detta på grund av den sysselsättning som bolagen tillhandahåller. I och
med att samhället är viktigt för framgångsrika bolag måste bolagen bygga en strategi runt
detta som gör att både bolaget själv och samhället gynnas (Porter & Kramer 2006). Även
Galbreath & Kim (2010) menar att bolags CSR strategier bör vara uppbyggda runt samhället
och dess problem. Ett dilemma med detta är att alla problem i samhället inte är viktiga för
bolaget, utan bolagen måste överväga vilka problem som är värda att bygga strategier runt.
Porter & Kramer (2006) har utvecklat ett system hur en strategi ska byggas upp utifrån det
ömsesidiga  beroendet  mellan bolag och samhälle,  som går  i  linje  med Galbreath & Kim
(2010), där bolag först måste urskilja de effekter samhället har på bolaget och vise versa.
Detta  sker  i  tre dimensioner,  första är genom att  se vilka allmänna sociala frågor  som är
aktuella i samhället bolaget verkar i. Detta är inte direkt kopplat till bolagets avkastning eller
konkurrensfördelar  men  är  viktigt  för  samhället,  som  tidigare  nämnt,  är  det  viktigt  för
samhället är bolaget beroende av detta. Vilket i förlängningen innebär att de allmänna sociala
frågorna  är  direkt  kopplade  till  bolagets  verksamhet.  Andra  dimensionen  är  bolagets
verksamhet och är också direkt kopplat de sociala frågor och kan till exempel vara bolagets
anställningsmetoder och utsläpp. Sista dimensionen är konkurrensen, den innebär påverkan
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mellan samhälle och bolag i externa sammanhang, alltså utanför de samband som rör bolag
och  samhället  i  sig.  Efter  att  effekterna  urskiljs  ska  de  rankas  efter  hur  stor  påverkan
effekterna får för både bolag och samhälle. När påverkan är sorterad ska bolag välja ut de
viktigaste problemen och skapa en CSR agenda som beskriver hanteringen av dessa problem.
Genom att strategisk använda sig av CSR vid hantering av problemen kommer bolag göra de
största genomslaget på samhället vilket kommer resultera i störst affärsnytta. Det kan endast
ske om bolag mäter genomslagskrafter CSR arbetet får, inte genom mätning av uppfyllda krav
från intressenter (Porter & Kramer, 2006). Även Cohen & Winn (2007) menar att CSR arbete
i  ett  långsiktigt  perspektiv  kommer  ge  en  vinnande  utgång  ur  både  bolags-  och
samhällsperspektiv.

Att göra CSR arbete innebär att bolagen gör en investering för bolaget. Eftersom det kan vara
svårt  att  mäta  resultatet  kan  det  bli  svårt  att  rättfärdiga  investeringen.  Istället  för  att  se
investeringen  som  ett  verktyg  att  öka  intäkter  ges  det  som förslag  att  det  kan  ses  som
forskning och utveckling vilket indirekt ger affärsnytta (Porter & Kramer, 2006).

3.5 Intressenter och legitimitet

3.5.1 Intressenter
Eftersom kommunala fastighetsbolag hanterar skattepengar finns det ett stort intresse vart och
hur  dessa  pengar  används. En  viktig  aspekt  i  varför  bolag  investerar  i  CSR  är  vilka
påtryckningar bolagen får från olika intressenter. Allmänt om vilka intressenter olika bolag
har beror på vilken bransch bolaget  befinner  sig i.  Exempel på intressenter  är  aktieägare,
media  och  ideella  organisationer  (Borglund et  al.  2009).  I  kommunala  bolag  kan det  till
exempel vara alla som betalar skatt. Enligt Russo & Perrini (2010) blir bolag uppmuntrade av
intressenterna att integrera ett socialt-, ekonomiskt- och miljöbaserat hänsynstagande som går
utöver  deras  överlevnad som bolag.  Detta  skapar  ofta  en  oklarhet  då  det  ofta  är  allmänt
vedertaget att bolag jobbar efter att maximera sin vinst. Detta är enligt Phillips (2003) en av
de  största  anledningarna  till  problematiken  med  CSR.  Ur  detta  skapades  “Stakeholder
Theory”, teorin innebär att även intressenters behov måste vara med i bolagens strategi. Även
Russo & Perrini (2010) menar att ett bolag idag inte kan lyckas endast på att maximera sitt
värde utan bolagen måste även skapa en god relation med intressenterna, främst när det gäller
de sociala- och miljöfrågorna. Carroll & Shabana (2010) menar att ett av de största områdena
inom CSR, som bolag måste ta hänsyn till, är just intressenter.

Även om ett bolag jobbar hårt med att tillgodose en intressent kan det hända att en annan
intressent känner sig förbisedd. Vilka intressenter som är viktiga är branschberoende, och kan
även vara  beroende  på  vilket  specifikt  bolag  det  handlar  om.  Det  kan  till  och  med vara
betydelsefullt i vilket stadie i livscykeln bolaget befinner sig i. Därför är intressentarbetet ett
individuellt  arbete  från  bolag  till  bolag.  Hur  långt  CSR arbete  ska  sträcka  sig  är  också
bolagsspecifikt (Maignan, Ferrell & Ferrell, 2005). Därför är det viktigt att bolag att få reda
på vilka som är deras intressenter, utifrån de intressenter som hittats bör de viktigaste sorteras
ut för att sedan bygga en strategi. Vidare i detta led är att underhålla intressenter och föra
dialog vilket ska resultera i ett eventuellt ökat bolagsvärde, bättre rykte och image (O’Riordan
& Fairbass, 2014).   

3.5.2 Legitimetsmodellen
När bolag tillgodoser sina intressenter legitimerarar de sig mot dem. Legitimitetsmodellen
beskriver  hur  bolag  är  legitima  när  samhällets  förväntningar  om hur  bolaget  agerar  och
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uppträder sammanfaller med hur bolaget i praktiken agerar. Alltså när samhället godkänner
bolagets  agerande  (Suchman,  1995).  Vissa  handlingar  ökar  bolagets  legitimitet  och  vissa
minskar den, låg legitimitet kan ge svåra konsekvenser som kan leda till att ett bolag inte kan
fortsätta driva sin verksamhet (Tilling, 2004). Enligt Vanhamme & Grobben (2009) är CSR ett
bra  verktyg  att  använda  sig  av  för  att  legitimera  sig  mot  intressenter  och  samtidigt  få
intressenter och kunder att bibehålla en positiv attityd gentemot bolaget. Ett bolag med kort
CSR historik måste akta sig för att marknadsföra och kommunicera sitt CSR arbete då misstro
från konsumenter kan uppstå. Får intressenter en skeptisk inställning till ett bolags CSR arbete
kan de få problem med sitt framtida CSR arbete och det är något alla vill undvika (Vanhamme
& Grobben, 2009). Bolag kan ibland råka ut för krissituationer och måste kunna hantera dessa
situationer. Bolag som har lång historia av CSR arbete har även ett ökat förtroende och kan
lättare återhämta sig från krissituationer än bolag med lågt CSR engagemang (Ashforth &
Gibbs, 1990).   

När  föreställningarna  inte  sammanfaller  med  hur  verkligheten  ser  ut  uppstår  ett
legitimitetsgap.  Har  ett  legitimitetsgap  uppstått  kan  samhället  kräva  att  bolaget  åtgärdar
problemet eller  slutar med verksamheten (Deegan, Rankin & Tobin,  2002).  Enligt Branco
Eugénio & Ribeiro (2008) måste legitimitetsarbetet vara kontinuerligt för att legitimiteten ska
kunna behållas och legitimitetgap inte ska uppstå. Bolaget måste övertyga samhället att deras
agerande  stämmer  överens  med  värderingarna  samhället  har  och  samtidigt  kunna
kommunicera deras arbete. Ett exempel som kommunala fastighetsbolag kan göra detta är
genom hållbarhetsredovisning  (Ljungdahl,  1999).  Hållbarhetsredovisning  görs  för  att  utåt
illustrera att bolaget är legitimt. Detta kan vara ett kraftfullt verktyg för bolag att legitimera
sig (Eugénio, Lourenço & Morais, 2013).

3.6 Andra drivkrafter till CSR
Här  presenterar  vi  några  av  de  viktigaste  intressenter  som  kan  påverka  de  kommunala
fastighetsbolagens investeringsbeslut.

3.6.1 Statliga initiativ
Både svenska staten och EU verkar för att fler bolag ska acceptera CSR i sin organisation och
för att CSR ska fortsätta växa. De har under det första decenniet på 2000-talet presenterat en
rad direktiv  för  främjandet  av CSR arbetet  vilket  bolag som påverkas  givetvis  följer  och
anpassar  sig  efter  (Miljörapporten,  2014).  Post  &  Preston  (2012)  menar  att  sociala  och
miljömässiga frågor som oroar samhället ofta kan komma att bli föremål för ny lagstiftning.
Det är ett incitament för bolag att uppmärksamma problemen. Enligt Porter & Kramer (2006)
är myndigheterna viktiga aktörer vad det gäller utvecklingen av CSR genom att de ställer nya
obligatoriska hållbarhetskrav på bolagen. Ett exempel av denna utveckling av direktiv inom
CSR är ett direktiv som kommer 2017 där de bolag som ska hållbarhetsrapportera väntas öka
till 7.000 bolag från de 2.500 som gör det frivilligt 2014 (Lundberg Markow, 2014, 22 april).
Detta innebär att berörda bolag bör planera inför framtida ändringar.

3.6.2 Media
Medias roll vad det gäller samhällets uppfattningar om ett bolag är mycket omfattande. Det är
i media som förtroendefrågor formuleras och misstroende skapas. Publicitet, framför allt dålig
publicitet,  sprider  sig  snabbt  via  medier  vilket  är  något  bolag  måste  ta  hänsyn  till,  ofta
utvecklar bolag en CSR strategi för att kunna hantera den negativa publiciteten. Ett bolag med
CSR arbete kan använda sig av detta som framtida försvar mot kritik (Borglund et al. 2009).
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CSRs uppmärksamhet har ökat i media över åren. Även den grävande journalistiken har blivit
allt  vanligare  vilket  har  gjort  att  många bolag  som agerat  oetiskt  har  exponerats  (Diffey,
2007). Bolag vill nå upp till  de förväntningar som debatteras i media. För bolag som ofta
figurerar i media blir uppmärksamheten en drivkraft till att arbeta med CSR (Borglund et al.
2009).

3.6.3 Konsumenter
Konsumenter är, enligt Mohr, Webb & Harris (2001), en viktig intressent att ta hänsyn till som
bolag. Konsumenter är generellt mer positiva mot bolag som arbetar med CSR. Även då 
konsumenter förstår att bolag har någon form av egenintresse bakom CSR arbetet kommer de 
fram till att några av bolagen, på något plan, faktiskt vill hjälpa till. Även om ett köpbeslut 
inte helt baseras på om bolaget jobbar med CSR eller ej kan aspekter i köpbeslutet vara 
beroende av till exempel någon miljö-, eller social fråga (Mohr et. al. 2001). I den kommunala
fastighetsbranschen är det boende som är konsumenter och det är dem bolagen ska vända sig 
till med sitt CSR arbete. Investeringar i bostadsområden ger konsumenterna en känsla av 
trygghet och välbefinnande.

3.6.3 Ägardirektiv
Alla  kommunala  fastighetsbolag  har  ett  ägardirektiv  som  beslutas  av  kommunstyrelsen.
Ägardirektivet ger anvisning vart de kommunala fastighetsbolagen i fråga ska lägga fokus på
och  vilka  mål  de  ska  arbeta  efter.  Direktivet  säger  även  att  bolagen  ska  arbeta  utifrån
affärsmässiga  principer  och  skapa  vinning  för  bolaget  eller  samhället  (SABO,  2011).
Ägardirektiven har ökat från 2010 till 2013 där störst ökning skedde 2011, antagligen efter
den nya allbolagen (SFS 2010:879) trädde kraft 2011 (Boverket, 2013).

3.6.4 CSR samarbeten i fastighetsbranschen
Samarbeten och nätverkande är en viktig aspekt för bostadsbolag när det kommer till CSR.
SABO och SGBC är exempel  på intresseorganisationer  vilka hjälper  fastighetsbolagen att
utveckla och organisera sitt CSR arbete. Samarbeten är särskilt viktigt i fastighetsbranschen
eftersom de individuella bolagen inte kan ta ett ansvar för alla delar som omfattar bostads-
och arbetsmiljöer

3.6.5 Sweden Green Building Council
Så sent som 2009 startade intresseorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) av
tretton svenska fastighetsbolag, bland annat NCC, Skanska och Vasakronan. Inte förens 2011
blev SGBC fullvärdiga medlemmar i World Green Building Council. Den sena starten för den
ideella föreningen som ska verka för ett hållbart byggande visar på hur nytt konceptet med
CSR är.  Idag,  2015,  har  SGBC 254  medlemmar.  Syftet  med  organisationen  är  att  möta
allmänhetens  behov  av  en  tydlig  och  kvalitetssäkrad  information  om  byggnaders
miljöprestanda  men  också  bidra  till  en  ökad  konkurensskraft  för  svensk  byggteknik  och
svenskt kunnande. SGBC verkar för att tillhandahålla och marknadsföra certifieringssystem
som möjliggör jämförelser ur nationellt såväl som internationellt perspektiv (Sweden Green
Building Council, 2015). 

3.6.6 Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag
Sverige  Allmännyttiga  Bostadsbolag,  även  kallat  SABO,  är  en  bransch  och
intresseorganisation. Det är cirka 300 allmännyttiga fastighetsbolag som medverkar i SABO. I
och med det stora antalet bolag medverkande i SABO gör denna organisation till en viktig
aktör på den svenska bostadsmarknaden. Syftet med SABO är att bistå med stöd och service i
det  dagliga arbetet  för  bolagen så att  de tillsammans kan bidra  till  en gemensam hållbar
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utveckling. Genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, nätverk, utbildningar och information
ska SABO ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar (SABO, 2014).

3.7 Sammanfattning av referensramen

Den  kommunala  fastighetsbranschen  i  Sverige:  Avsnittet  redovisar  övergripande  hur
marknaden  för  kommunala  fastighetsbolag  ser  ut.  Detta  är  endast  i  informationssyfte  för
läsaren, lagarna i sig är inget vi behandlar i varken empirin, analysen eller slutsatsen eftersom
vi vill ha reda på hur bolagen resonerar utifrån de lagkrav dem har på sig.

Corporate  Social  Responsibility:  Teorierna  om definition  av  CSR utgör  grunden  till  vår
mätning.  Detta  är  något  vi  behandlar  och  lägger  stor  vikt  vid  i  empirin,  analysen  och
slutsatsen eftersom det är just definitionen som är diffus och subjektiv. Därför börjar empirin,
analysen och slutsatsen med definitionen av CSR.  

Miljö-,  Sociala-  och  Ekonomiska  Aspekten:  Miljö-  och  sociala  aspekten  är  med  för
informationssyfte  för  läsaren  att  förstå  vad  CSR  består  av  och  balansen  mellan  de  tre
grundstenar  av  CSR.  Eftersom  vår  uppsats  grundas  i  företagsekonomi  är  fokus  på  den
ekonomiska aspekten och det är även denna aspekt som behandlas i empirin, analysen och
slutsatsen.  I  den  ekonomiska  aspekten  kommer  vi  behandla  vilka  investeringar  bolag  har
gjort, varför de gjort just dessa och vilka konsekvenser det har fått.   Konsekvensera har vi
döpt  till  värdeskapande  av  CSR  och  handlar  om  hur  bolag  mäter  och  följer  upp  sina
investeringar. 

Påtryckningar och övriga drivkrafter: I denna del av teorin försöker vi hitta andra orsaker till 
att CSR investeringar sker än anledningen att det ger värde för bolaget. Detta avsnitt av teori 
behandlar vi även i empirin, analysen och slutsatsen.

Kapitel 4, 5 och 6 uppbyggt som bilden visar och ska slutligen svara på vår frågeställning och 
mynna ut i en diskussion om arbetet och framtida forskningsförslag.

4. Empiri

I  empirin  presenteras  insamlad data  från  BOLAG X,  MKB fastighets  AB och Halmstads
fastigheter AB. Delarna kommer inledas med en presentation av bolaget och intervjuobjektet.
Det  följs  av  en  redogörelse  hur  personerna  på  bolagen  har  svarat  under  intervjuerna.
Redogörelserna delas sedan in i kategorierna Definition, CSR investeringar, Värdeskapande
av CSR och slutligen Påtryckningar och övriga drivkrafter.

4.1 BOLAG X i Varberg
Intervjurespondenten kallas i uppsatsen för  Respondent X och är anställd på BOLAG X i
Varberg   som är  ett  kommunalt  förvaltnings-  och  projekteringsbolag.  BOLAG X har  två
uppdrag. Det ena är att bygga för kommunens räkning och där handlar det främst om skolor
och förskolor. BOLAG X får beställningar från kommunen som de sen projekterar. Det andra
uppdraget är att förvalta viktiga byggnader för Varbergs kommun och förvalta kommersiella
hyreslokaler. Respondent X förklarade att hen inte vill vara anonym eftersom att BOLAG X
är en offentlig förvaltare och öppenhet är en viktig del i deras arbete. Men Respondent X
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valde ändå i efterhand att vara anonym. Respondent X tillsattes tjänsten hållbarhetsansvarig
vid årsskiftet och tanken är att hen ska jobba med kvalitetsfrågor och miljö. Det är enligt
Respondent X ett  ganska vanligt ansvarsområde när miljö och kvalitetsarbete  bakas  ihop.
Respondent X jobbar med framförallt  med hållbarhetsfrågor och arbetet  ska hjälpa till  att
“lyfta  bolaget”  i  dessa frågor.  Nyckelfrågor  inom arbetet  handlar  om förhållningssätt,  om
delaktighet och hållbarhet. Varbergs vision är viktig för BOLAG X och Respondent Xs tjänst
kommer hjälpa till med att flytta upp mer av dessa frågor på agendan samt fylla arbetet med
mer innehåll. Det är viktigt för dem att inte bara säga att de jobbar med hållbarhet utan också
att visa hur de jobbar med det konkret just i BOLAG X, identifiera vad utmaningarna betyder
för  just  dem och  vad  som är  prioriterat.  Då  tjänsten  är  såpass  ny  så  handlar  det  enligt
Respondent X mycket om att lära sig i början. Respondent X arbete handlar framförallt om att
genomsyra organisationen med hållbarhetstänket.   

4.1.1 Definition

Respondent X använder inte begreppet CSR utan pratar istället om hållbarhet, Respondent X
uppfattar skillnader mellan hållbarhet och CSR där hen anser att CSR är mer “corporate”, att
det är ett större affärstänk och hen anser att hållbarhet är bredare. Det är framförallt miljö och
hållbarhet som Respondent X arbetar med och hen anser att hållbarhet är lika med helhet,
alltså att bolaget inte bara sitter och tittar på detaljer. Respondent X är inte inriktad på bara
miljö utan anser att det är kopplingarna mellan de olika begreppen inom hållbarhet som är
viktiga. Det handlar till exempel också om människors välmående. Definitionen BOLAG X
använder är samma som bruntlandskommissionens definition. Det är definitionen som hela
kommunen använder sig av. Det är enligt Respondent X egentligen inte så specifikt utan en
vision. När Respondent X pratar om hållbarhet är det oftast utifrån ett miljöperspektiv ändå
och det är enligt Respondent X naturligt eftersom fastighetsbranschen fokuserar mycket på
energi men BOLAG X jobbar även med social hållbarhet.

4.1.2 CSR investeringar

Respondent X förklarar att BOLAG X inte har några specifika CSR mål utöver de mål som
kommunen har satt upp. Idag jobbar BOLAG X med till exempel passivhus för att minska
energiförbrukningen  i  byggnaderna.  De  jobbar  även  med  något  som kallas  “Sunda  hus”.
Sunda hus är som ett “miniledningsystem” för byggprojekt där allt material som stoppas in i
en byggnad ska registreras. Personalen har enligt Respondent X börjat gå utbildningar för att
implementera detta arbetssätt i projekten. Eftersom samhället vet lite om alla kemikalier och
dess påverkan i byggnader och hos människor registreras allt genom sunda hus programmet,
när nästa larm kommer om ett material som allmänheten idag pratar om som om det inte vore
farlig, vet BOLAG X hur mycket och var vi har det i våra byggnader. BOLAG X siktar på att
mer  långsiktigt  arbeta  med  bra  miljöer  som  kommunens  invånare  kan  trivas  med  i  de
lokalerna de bistår med, det ligger i allas intresse enligt Respondent X. Ett annat exempel på
en CSR investering BOLAG X har gjort var att installera solceller. Eftersom Respondent X
position inte fanns innan hens anställning så är denna typ av arbete relativt nytt för BOLAG
X, även om BOLAG Xs VD är mycket driven och intresserad av hållbarhetsfrågor. VD har
tagit  mycket initiativ som till  exempel solceller  på flera byggnader trots  att  det inte låg i
budget. VD har enligt Respondent X mycket annat att göra och det blir problematiskt om han
ska gå in specifika projekt och detaljstyra. Tanken är att Respondent X ska komma in från
sidan  och  bistå  med  kunskap  och  att  hen  blir  ett  bollplank  för  projektledarna.  Eftersom
BOLAG X vet att det kommer byggas mycket i framtiden tror Respondent X att istället för att
ta  in  konsulter,  är  det  bättre  att  ha  en  position  tillsatt  i  bolaget  för  att  kunna  behålla
kompetensen.

BOLAG X har precis inlett arbetet mot miljöbyggnads certifiering som Respondent X tror är
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den miljöcertifiering som är mest intressant för deras del eftersom BOLAG X arbetar för
skattebetalare och miljöbyggnad är mycket kostnadseffektiv gentemot andra certifieringar på
marknaden.  Respondent  X förklarar  vidare att  BOLAG X bygger  en ny statsdel  norr om
Varberg. Skolan, som ska byggas först, ska förhoppningsvis vara den första certifieringen som
BOLAG X gör mot miljöbyggnad.

Respondent X förklarar att  erfarenheten från hållbarhetsarbete varken är lång eller  stor så
tanken är inte att de ska börja med allting som finns att göra på en och samma gång utan att
arbetet ska ske steg för steg. BOLAG X bygger inte plusenergihus utan de bygger passivhus
och enligt Respondent X är det en hel del energi som behöver tillsättas för ett passivhus. Att
BOLAG X inte bygger hus med mindre påverkan på miljö beror enligt Respondent X på att
de inte har fått någon beställning.

“Om det kostar mer så måste någon vara villig att betala för det” ( Respondent X, 2015).

4.1.3 Värdeskapande av CSR

Enligt Respondent X jobbar inte BOLAG X med att mäta och räkna på vinster och kostnader
just nu, BOLAG X har gjort ett antal LCC analyser för 7-8 projekt och analyserna har visat
mycket olika resultat. BOLAG X fick olika resultat beroende på vem de frågade och beroende
på hur bland annat ränteutvecklingen satts upp. Resultaten berodde enligt Respondent X även
på vilka antaganden som gjordes och vad för uppgifter som erhållits om kostnader, Det blev
enligt Respondent X ett  stort gap mellan tänkbara utgångar och det är  svårt att  dra några
konkreta slutsatser från det speciellt utan erfarenhet vilket är något LCC analyserna har gett.
Respondent X förklarar att  BOLAG X är inne i en läroprocess, vilket är  viktigt  eftersom
arbetet  är  relativt  nytt.  Respondent  X  personliga  åsikt  är  att,  framförallt  på  skolor  och
förskolor, kan hållbarhetsinvesteringar tjäna ett pedagogiskt syfte. Solceller kan användas i
pedagogiken  på  en  skola  och få  igång  en  diskussion  kring  solcellerna  och visa  dem för
barnen.  Respondent  X  har  uppfattningen  att  andra  på  hens  position  fokuserar  mer  på
lönsamheten.  Respondent  X  anser  att  det  finns  andra  mervärden  att  hämta  med
hållbarhetsinvesteringar, inte bara en mindre elräkning.

I och med att BOLAG X är ett kommunalt bolag är det skillnad för BOLAG X gentemot
bolag ute på marknaden när det kommer till konkurrensfördelar. BOLAG X vet vem kunden
är när de bygger och då handlar det mer om att vi vill bygga hållbara byggnader i sunda
miljöer med gott inomhusklimat enligt Respondent X. Genom förvaltningen skapar BOLAG
X ett mervärde för kommunen. Det är viktigt för BOLAG X att byggnaderna förvaltas på ett
långsiktigt sätt. Respondent Xs fokus har varit med att jobba mot specifika projekt. Det är
enligt Respondent X mycket arbete nu och det kommer bli mer framöver så det är viktigt att
BOLAG X jobbar fram ett gemensamt tankesätt, få fram rutiner och serva projektledarna med
kunskap inom Respondent Xs område.

4.1.4 Påtryckningar och övriga drivkrafter

BOLAG X har enligt Respondent X inga andra påtryckningar från Varbergs kommun än att
följa lagkrav som bygglov och miljötillstånd. Om staten sätter  upp ett  mål  så går det via
kommunen som sen sätter  krav på bolagen.  Kraven kommer,  enligt  Respondent  X,  oftast
genom miljömål och visionen. Nu pågår ett arbete i Varbergs kommun för att komma med nya
miljömål som ska råda framöver. Det kommer enligt Respondent X definitivt påverka vilket
fokus bolaget väljer att ha då visionen förklarar vad som är prioriterat.

Vad det gäller kritik från tidningar finns det mycket åsikter från människor men det är inget
som Respondent X har behövt ta hänsyn till än. BOLAG X kommer att få en kommunikatör
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nästa månad eftersom arbetet med att visa vad BOLAG X gör utåt, till exempel arbete med
hemsidan  och  dylikt  har  varit  eftersläpande  då  ingen  på  BOLAG  X  har  haft  tid  eller
kompetens för den rollen. Arbetet med “sunda hus” och solceller är exempel på information
BOLAG X gärna hade velat gå ut med och berätta för allmänheten. Andra fördelar med en
kommunikatör är att BOLAG X kan berätta om fördelarna med verksamhet och hur BOLAG
X tänker när det kommer till den fortsatta utvecklingen inom hållbarhet. BOLAG X har inte
haft hittills något medvetet tänk kring hur de arbetar med dem frågorna utan BOLAG X gör
det som måste göras just nu. Förutom ovan nämnda arbetsuppgifter tror Respondent X att den
nya kommunikatören på BOLAG X kommer att arbeta med yttre faktorer. Det kan vara till
exempel nyhetsbrev för dem som är berörda av ett projekt eller kunna följa utvecklingen på
ett bygge. Det är enligt Respondent X många som är intresserade av vad som pågår kring ett
bygge. Respondent X berättar vidare att BOLAG X nämns i Hallands nyheter någon eller
några gånger i veckan. Hallands Nyheter har enligt Respondent X ett stort intresse eftersom
det  inte  bara  är  positiv  publicitet,  då  är  det  viktigt  att  BOLAG  X  har  koll  på  vilken
information som publiceras, BOLAG X kan vara mer proaktiv i ett sådant arbete om bolaget
märker att någonting går över budget och kommunicerar det istället för att det ska dyka upp i
Hallands nyheter.

Respondent X förklarar att kommunen sammanställer en egen miljöredovisning varje år där
alla bolag i kommunen rapporterar in vad de har gjort för att nå målen. Den uppföljningen
görs utifrån de kommunala miljömålen som just nu revideras och kommer att utöka kraven på
ett  hållbart  arbete.  Miljömålen  kommer  skifta  från  miljömål  till  hållbarhetsmål  enligt
Respondent X. Det naturliga steget kommer bli att gå mot en hållbarhetsredovisning men i
vilken omfattning kan Respondent X inte svara på eftersom de inte är färdiga än. En sådan
hållbarhetsredovisning kommer vara för ägaren. I och med att BOLAG X registrerar material
genom sunda hus visionen försäkrar de sig också från framtida krav.  Respondent X tycker att
det är svårt att sitta ensam CSR frågorna. Det är enligt Respondent X extremt viktigt med
nätverkande, att kunna dra nytta av andra aktörers kunskap, lära sig mer och få in ny input.
SGBC har utbildningar och medlemsmöten någon gång varannan månad eller kvartalet.

BOLAG X har ett antal projekt som de projekterat som passivhus vilka har färdigställts under
det senaste året, uppföljning av detta kommer BOLAG X att göra i år. Nästa steg blir att gå
ner  ytterligare i  energi,  där  följs  BOLAG X återigen av lagkraven som sänks hela  tiden.
Framförallt energikraven enligt Respondent X. För bara en månad sedan kom nya krav om
sänkta energiutsläpp.  Kommunens energikrav är att  BOLAG X ska bygga 30 % lägre än
Boverkets  byggregler  (BBR).  Idag  börjar  lagkraven  på  energi  närma sig  passivhus  nivån
enligt Respondent X.  

4.1.5 Utvecklingen av CSR

Respondent X anser att CSR arbetet har ökat i fastighetsbranschen, BOLAG X är medlemmar
i SGBC och det är ett växande nätverk enligt Respondent X. De gick med i SGBC i höstas, att
ta ett sådant steg är stort och det var BOLAG Xs VD som tog det initiativet. Det är många
som  tar  det  steget  enligt  Respondent  X  och  SGBC  växer.  Respondent  X  tror  att
hållbarhetsfrågor är här för att stanna och kommunerna har ändå ett ansvar. BOLAG X är
långsiktiga i förvaltning då de är en kommun, BOLAG X opererar inte bara för att gå i vinst.
Långsiktigheten måste dock finnas och det är ju ett ekonomiskt tänk.

4.2  MKB fastighets AB
Anna Heide har jobbat på MKB fastighets AB i 15 år och började som trainee. MKB är idag
ett bolag som äger och förvaltar 23000 hyreslägenheter runt om i Malmö och en stor del av
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lägenheterna ligger i miljonprogramområdena.  Efter ett  år  som trainee började Heide som
fastighetschef i Rosengård och för två år sedan som CSR chef för hela bolaget. Tjänsten CSR
chef har inte funnits tidigare i MKB men nu ska MKB enligt Heide ta ett större grepp om
CSR frågorna eftersom det behövs och på grund av att MKB är en stor aktör i Malmö.

4.2.1 Definition

MKB har enligt Heide miljö och social hållbarhet åtskilda men vill ändå vidkännas att många
bolag idag har slagit ihop de två begreppen. Heide jobbar med social hållbarhet vilket MKB
definierar som satsningar som är långsiktiga som håller över tid.

4.2.2 CSR investeringar

MKB vet enligt Heide vad som behövs men testar också olika CSR investeringar, ibland blir
det enligt Heide bra och ibland blir det inte det. Men de vet att för att få bostadsområden att
bli stabila, där folk vill bo kvar och dit folk flyttar så ska det finnas ett tryggt boende, en bra
skola och merparten av de som bor i området ska ha ett jobb att gå till. Övergripande vet de
vad som behövs men vägen dit är mer oklar, det handlar mycket om vad MKB gör och vem
som gör det. De har CSR tänket i alla deras områden men har mer fokus på vissa områden
enligt Heide.

MKB har enligt Heide levererat många konkreta lösningar på diverse olika CSR utmaningar.
Just nu fokuserar de på skolan, trygghet och sysselsättningen, framförallt på tryggheten, både
fysiskt och socialt.  MKB träffar hyresgästerna och skapar en relation till  dem, delvis med
hjälp av arrangemang ute i områdena. Den fysiska tryggheten handlar enligt Heide mycket om
att det ska vara rent och fint men även att belysning ska finnas och fungera. MKB jobbar
mycket med skolan och Heide förklarar att just nu fokuserar de kraftigt på en lokal skola i
Rosengård som är en av de skolor med lägst betyg i hela Sverige. Där berättar Heide att de
erbjuder läxhjälp tre timmar, två gånger i veckan för alla åttor och nior. Resultatet de vill se är
en tio procent höjning av andelen godkända elever från det tidigare året. Heide berättar att de
är med i SGBC och har certifieringen miljöbyggnad. MKB jobbar enligt Heide mycket med
energieffektiviseringar och sådana typer av investeringar kan de räkna på.  

4.2.3 Värdeskapande av CSR

Mycket av CSR investeringarna MKB gör är kombinerade med fastighetsinvesteringar. MKB
bygger någonting och gör en CSR satsning för att sedan mäta värdet före och efter men det är
enligt  Heide mycket  svårt  men trots  det  vet  de att  det  lönar  sig,  MKB kan enligt  Heide
jämföra fastighetsvärdet före och efter investeringen för att se om det har ökat eller minskat.
Uppföljning enklare att göra enligt Heide, i alla fall för att se om investeringen var bra eller
dålig, att räkna på det innan däremot är omöjligt enligt Heide och det är inget de har gjort
tidigare. I dagsläget går de på erfarenhet, med lång erfarenhet vet vi vad som är rätt. När folk
vill sälja tjänster till MKB kan Heide säga direkt vad som funkar och inte.

Enligt Heide räknar inte MKB på enskilda objekt utan observerar fastighetsvärden i ett större
sammanhang över tid. Heide har en omfattande kontakt med ekonomer, tillsammans gör de
till exempel budgetuppföljningar och kollar då vilka investeringar som är genomförbara och
vilka som inte går att göra. de har testat mycket olika CSR satsningar de senaste åren men det
är svårt att sätta konkreta siffror på det.

Heide  förklarar  att  MKB  skulle  behöva  kalkylmodeller  eftersom  det  är  svårt  att  se  var
gränserna går. Nu har de anställt en doktorand från Malmö högskola som de hoppas ska hjälpa
till med att svara på frågor som till exempel:

 Hur räknar vi på fastighetsvärde?
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 Hur många fastigheter kan vi ta med i beräkningarna?
 Hur lång tid är lång tid?

Heide berättar om en CSR satsning i närområdet som de vet ger avkastning och kommer göra
det på sikt men inte hur mycket och inte heller hur på hur lång sikt. MKB har inte gjort någon
efterkalkyl på denna satsning men hoppas att doktoranden ska kunna hjälpa dem med det.

4.2.4 Påtryckningar och övriga drivkrafter

MKB har enligt Heide mycket påtryckningar från intressenter och de samarbetar med många
olika aktörer och det är något som kommer öka. MKB samarbetar även med Malmö stad när
det kommer till utvecklingsfrågor men det avgörande beslutet ligger alltid hos dem själva.
MKB marknadsför sitt CSR arbete, Heide berättar att hon är ute på seminarier på olika ställen
men att de inte gör någon ren reklam för sitt arbete utan det är främst ur ett informationssyfte.
Målet är ändå enligt Heide att sprida MKBs varumärke och stärka det. Ett annat mål är att
stärka områden och öka fastighetsvärdet. Dessa två är de långsiktiga målen och enligt Heide
bottnar  målen i  ekonomi och det  går  inte  att  komma ifrån.  Heide  förklarar  vidare att  de
kommer att ställa krav på entreprenörer vid upphandlingar. Heide tror inte att ny lagstiftning
är den rätta vägen men känner till påtryckningar från stat och EU. Den senaste påtryckningen
handlar om offentliga upphandlingar. Heide tycker att ansvaret är delat i samhället och anser
också att det ska vara så.  

4.2.5 Utvecklingen av CSR

Heide har märkt att intresset för CSR har ökat och då framförallt från bolagen i näringslivet
som inte har varit på tårna innan. Heide berättar att hon precis kom från en mässa med 350
personer och så många var det inte förr. Heide tror att fler och fler bolag inser att de måste
vara med och bidra i samhället, det blir enligt Heide ingen bra marknad att verka i om inte
samhället hänger med. Näringslivet måste se ett ansvar men kan även se en bra affär inom
CSR, att vara först i CSR arbetet är bra enligt Heide där finns många poäng att vinna.

4.3 Halmstads fastighets AB
Helene  Blomberg  jobbar  som  affärsområdeschef  på  HFAB  och  ansvarar  för  bolagets
bostadsförvaltning.  Kent  Lundén  jobbar  på  avdelningen  för  affärsutveckling  och
kommunikation och jobbar mycket med affärsplaner, statistik och är bland annat ansvarig för
HFABs  kundundersökningar.  HFAB  har  ungefär  100  anställda  och  äger  cirka  10000
lägenheter  indelade  i  tre  bostadsdistrikt  och  ett  distrikt  med  lokaler,  studentbostäder  och
äldrelägenheter.  Enligt Lundén omsätter HFAB 700 miljoner och har ett  bokfört  värde på
cirka tre  miljarder.  Men skulle  HFAB sälja fastigheterna tror Lundén att  HFAB skulle  få
ungefär sju miljarder (en försiktig marknadsvärdering år 2013 pekar på ett värde om 6 657
mkr). Som ett allmännyttigt bolag har HFAB enligt Lundén en annan roll än att bara tjäna
pengar vilket också följer av lagstiftningen. Idag är HFAB enligt Blomberg till  stora delar
tekniskt orienterade och arbetar sen några år för att bli mer kundorienterade.    

4.3.1 Definition

Det  arbete  HFAB gör som idag ryms inom CSR har  HFAB engagerat  sig  i  sedan innan
begreppet CSR kom till Sverige enligt Blomberg. HFAB var på den första SABO konferensen
för 3-4 år sedan och i starten började SABO bolagen ingå i olika nätverk runt det här med
CSR redovisningar men då hade HFAB gjort detta jobb redan innan så de har aldrig suttit ner
och  arbetat  fram  en  CSR  definition  på  det  sättet.  HFAB  har  jobbat  med
stadsutvecklingsfrågor,  bostadsociala  frågor,  arbetsmarknadsfrågor  och  miljö.  Enligt
Blomberg ryms de inom begreppet CSR som HFAB arbetat  med sedan slutet  på 90-talet.
Enligt Blomberg skulle HFAB kunna paketera sitt arbete som CSR men har valt att inte göra
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det eftersom HFAB inte har haft det behovet. HFAB har inte slagit samman miljö- och den
sociala  aspekten.  Inom miljöaspekten  är  det  energi  som är  i  fokus och inom den sociala
aspekten  är  det  affärsetik  och  kundfokus,  ett  kundfokus  som innefattar  trygghet  och  bra
boenden.   

4.3.2 CSR investeringar

Enligt Lundén gör kommunala fastighetsbolag investeringar som skulle kunna klassas som
CSR  investeringar  i  varierande  utsträckning.  Blomberg  berättar  att  bolagen  har  olika
förutsättningar för CSR arbetet, alla allmännyttiga bolag tjänar inte mycket pengar vilket har
en inverkan på satsningarna enligt  Blomberg.  HFAB har  en  god ekonomi och har  därför
förutsättningar  för  att  göra olika  sociala-  och  miljösatsningar  och på  grund av det  ligger
HFAB också i framkant.

“Har du inte pengar så kanske du inte kan satsa miljonerna” - Kent Lundén (2015)

HFAB  har  enligt  Blomberg  investerat  mer  i  Andersberg  (som  är  ett  socialt  utsatt
bostadsområde) än i andra stadsdelar, området har varit mer prioriterat eftersom Andersberg
har  haft  ett  upprustningsbehov.  HFAB  har  tillsammans  med  kommunen  gjort  sociala
satsningar i  området.  HFAB lägger enligt  Lundén mest pengar där behovet är  som störst.
HFAB har en certifiering på gång för deras huvudkontor i Halmstad. Enligt Lundén har HFAB
tittat  på  hur  deras  miljöprogram står  sig  i  jämförelse  med svenska  certifieringar  och  har
kommit fram till att de håller jämna steg med miljökraven.

En god ekonomi är ett utav HFABs viktigaste mål. Om inte HFAB har en god ekonomi så kan
de inte göra CSR investeringar, allt HFAB gör måste de tjäna pengar på och det hänger enligt
Lundén ihop med lagstiftningen om affärsmässiga principer. HFABs största CSR investering
är sommarjobb för ungdomar som kostar tre miljoner. Där jämför Blomberg vad deras arbete
hade kostat HFAB om de hade anlitat entreprenörer. Det är i nuläget det enda sättet Blomberg
kan räkna på enligt henne själv.   

4.3.3 Värdeskapande av CSR

Enligt Lundén kan HFAB med CSR arbetet se en orsakssamband mellan CSR och värde. Med
ett aktivt CSR arbete kommer hyresgästerna förstöra mindre, må bättre och de kommer att
kunna betala sina hyror vilket leder till att värdet på fastigheterna ökar. Andra fördelar är att
avflyttningen minskar vilket minskar kostnader. Att investera i CSR genererar pengar enligt
Blomberg och Lundén, något HFAB vetat länge.

Hög omflyttning och vakanser kostar som sagt pengar enligt Lundén och kan HFAB förhindra
detta  leder  det  till  att  HFAB  tjänar  pengar  men  HFAB  räknar  inte  på  specifika  CSR
investeringar  utan  ser  investeringarna  som  ett  hjälpmedel  för  helheten.  Blomberg  tar
Andersberg  som exempel  igen  och förklarar  att  de  räknade vakanser  före  satsningen och
sedan efter. Blomberg antar att fastighetsvärdena på Andersberg inte hade ökat lika mycket
om HFAB hade ignorerat CSR satsningarna som de gjort. Men vad som har gett vad vet inte
HFAB och det är enligt Blomberg näst intill omöjligt att härleda. Blomberg berättar att HFAB
använder  sig  av  antagande,  forskning  och  beprövad  erfarenhet,  dessutom  mäter  HFAB
kundnöjdhet varje år.

HFAB ska erbjuda kommande sommar 150 sommarjobb till ungdomar till boende hos HFAB.
Ungdomarna ska helst jobba i det område de bor i under tre veckor. Att få in hyresgästerna i
arbetet  bidrar  till  att  trivseln  ökar  och  värdet  på  området  ökar.  HFAB gör  detta  för  att
Halmstad har en hög ungdomsarbetslöshet och många av dessa ungdomar bor i lägenheter
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från HFAB. Enligt Blomberg tjänar HFAB pengar på detta långsiktigt. Arbetet ungdomarna
gör hade ofta varit för dyrt om de hade tagit in en entreprenör enligt Blomberg, alternativet
hade många gånger varit att köpa nytt och redan där vet Blomberg att HFAB har tjänat på det.
HFAB får även mycket mervärde i sina CSR investeringar, ett exempel på detta är stoltheten
de anställda känner när de gör om saker i sitt bostadsområde. När de boende arbetar i sitt
område blir dem mer benägna att ta hand om det enligt Lundén. Allt detta leder till att folk bor
kvar, ökad trivsel och området blir mer attraktivt, det leder till minskade kostnader och ökade
intäkter  för  HFAB.  Andra  fördelar  är  att  HFAB får  kompetent  personal  i  och  med  CSR
arbetet. Renoveringen av bänkar skedde inom ramen för 100 sommarjobb och hade inte varit
lönsam om HFAB anlitat entrepenörer. Lundén bedömer inte att CSR aktiviteterna ska dyka
upp som ett resultat det andra eller det tredje året utan att det är långsiktiga investeringar.
HFAB har inga exakta modeller för varje instoppad krona enligt Lundén utan HFAB ser CSR
satsningarna som en indirekt nytta.

HFAB har  investerat  utvecklingsmedel  på  Sveriges  första  plusenergihus  i  Harplinge  men
satsningen är  ny och de väntar  på den första  sexmånadersrapporten.  Detta  är  ett  exempel
enligt Lundén på att  HFAB testar  olika saker inom CSR som ger  en kunskapsutveckling.
Enligt Blomberg låg det en del utvecklingspengar i plusenergiprojektet och HFAB ser det
huset delvis som forskning. De “hårda” delarna i husen som energi- och materialbesparingar
kan HFAB räkna på då det finns färdiga kalkyler men när det handlar om människor måste
HFAB räkna på andra sätt.

4.3.4 Påtryckningar och övriga drivkrafter

Enligt  Lundén är  fundamentet  för  ett  allmännyttigt  bolag  att  ta  ansvar  och verka  för  det
allmännyttiga syftet och ta ett bredare ansvar än det privata bolaget och då kommer många
saker som CSR arbetet innehåller naturligt för ett allmännyttigt bostadsbolag. Ägardirektivet
styr inte HFABs CSR satsningar men de sker genom gemensamma samtal eftersom HFAB
inte själva ska ta ansvar för en utveckling av ett bostadsområde. HFAB måste känna att de har
kommunen med sig eftersom det är mycket som ingår i ett bostadsområde, till exempel skolan
som är en viktig del i ett bostadsområde men som inte HFAB har någon makt över. Helheten
måste  finnas  enligt  Lundén.  Lundén  tar  upp  exemplet  Andersberg  och  berättar  om
sammarbetet  för  utvecklingen  av  bostadsområdet.  Där  ingick  HFAB,  kommunen,
försäkringskassan,  polis,  arbetsförmedling  med  flera.  I  det  arbetet  kom det  direktiv  från
kommunledningen.  Nästan  allt  CSR  arbete  HFAB  gör  ingår  i  sammarbeten  med  andra.
Blomberg berättar att mängden pengar som budgeteras för Andersberg idag är mindre än för
bara ett par år sedan. Inte för att HFAB gör mindre utan för att andra aktörer på området gör
det de ska göra och då fördelas kostnaderna på ett bättre och mer korrekt sätt.  HFAB har
nyligen börjat jobba med social hänsyn i upphandlingar och har där tagit fram modeller för
hur  den sociala  hänsynen ska tas.  HFAB försöker  också  få  in  deras  entreprenörer  i  CSR
arbetet för att de också ska ta sitt ansvar, ett exempel på detta är att entreprenörer har anställt
medarbetare som bor i områdena.    

HFAB har  tidigare  tagit  fram specifika  hållbarhetsredovisningar  men  hållbarhetsredovisar
numera endast i sin årsredovisning för omvärld och ägare. Enligt Lundén hjälper SABO till att
lyfta  hållbarhetsfrågan.  SABO  verkar  för  att  CSR  arbetet  ska  bli  jämförbart  mellan  de
bostadsbolag som är medlemmari SABO. HFAB tar ofta del av undersökningar som andra har
gjort och använder det som underlag för deras CSR investeringar. Blomberg anser att om en
CSR satsning fungerar i till exempel Göteborg borde det fungera i Halmstad eftersom det inte
skiljer  mycket mellan städerna.  Hyresgästföreningen är en intressent som alltid finns med
annars är det  våra ägare och våra kunder som är primära.  HFAB visar CSR arbetet  i  sin
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årsredovisning  men  syns  överallt  i  Halmstad  enligt  Lundén,  förra  året  gjorde  HFAB en
varumärkesundersökning och enligt Lundén känner nio av tio i undersökningen till HFAB.
HFAB känner inte påtryckningar utifrån utan ser intressenter som inspiration eftersom HFAB
är i framkant i CSR arbetet vilket Blomberg tror är för att HFAB testar mycket olika saker.
HFAB bevakar exponeringen i media men tar samtidigt inte upp media som en intressent som
de tar hänsyn till eller som påverkar dem. HFAB arbetar inte med CSR bara för att synas i
media enligt Lundén men HFAB vill få exponering när de gör bra saker vilket är en del i att
bygga varumärket HFAB och skapa en god bild av bolaget. Enligt Lundén är media en bra
möjlighet  för  HFAB  att  bygga  sitt  varumärke.  Eftersom  inga  bolag  styr  media  är
medieexponeringen alltid en risk enligt Blomberg men det är en risk som HFAB inte kan
komma  ifrån  då  de  har  10000  lägenheter,  cirka  17000  hyresgäster  och  det  bor  94000  i
kommunen som kan ha åsikter om bolaget. Både Blomberg och Lundén ser CSR bland annat
som ett  riskhanteringsverktyg. Genom att  investera i  CSR får  HFAB ett  starkt  varumärke
vilket lockar kunder, attraherar bra personal och ger bolaget positiv medieexponering. Allt
detta sänker risken för bolaget enligt Lundén.

4.3.5 Utvecklingen av CSR

Blomberg och Lundén tror att CSR är här för att stanna men tror att fokus kommer att svänga
med tiden. Förut var det klädindustrin som var under luppen och idag är det mycket miljö i
fokus. Lundén ser CSR som en konkurrensfördel och vill du ha bra folk som jobbar hos dig
behöver ditt varumärke präglas av sunda värderingar, vilket också är något HFAB i nästa steg
tjänar pengar på.  Blomberg och Lundén berättar  att  det i  nuläget är låga vakanser och få
omflyttningar  men är  övertygade om att  en liknande bostadskris  som var  på 90-talet  kan
komma  igen.  Om det  blir  en  kris  i  fastighetsbranschen  vill  HFAB att  både  kunder  och
medarbetare  ska  lämna  HFAB  sist  av  alla  bostadsbolag.  Enligt  Lundén  är  miljö  och
framförallt energieffektivisering en stor utmaning för HFAB och alla andra fastighetsbolag.

5. Analys

I analysen kopplas teori och empiri samman och analyseras. Analysen ligger till grund för
slutsatserna vilka presenteras i nästa kapitel.

5.1 Definition
I BOLAG X jobbar CSR chefen med både miljö och socialt hållbarhetsarbete. De har valt att
baka ihop socialt- och miljöarbete till en samlad tjänst, något som de även anser vara vanligt i
bolag nuförtiden, även om fokus hos BOLAG X ligger på miljödelen. MKB ser också att en
ihopslagning börjar bli allt vanligare, trots att de fortfarande har dem separerade. Även HFAB
har den sociala-, och miljöarbetet separerade i bolaget men de menar att i CSR ingår både de
sociala och miljö. Detta är även Montiel (2008) inne på att det blir vanligt att begreppen har
olika ursprung men går mot en gemensam framtid eftersom begreppen delar samma vision om
att balansera ekonomiskt ansvar med socialt- och miljöansvar. En anledning till att BOLAG X
skiljer sig tror vi kan bero på den korta tiden de har jobbat med CSR. Även fast BOLAG X
säger att de arbetat med CSR innan de anställde en CSR chef kändes CSR relativt nytt för
BOLAG X, framförallt vad det gäller den sociala aspekten och det kan bero på att Varberg
inte har lika stor utsträckning av samhällsproblem som Halmstad och Malmö och att de inte
har boende i kommunen som kunder.
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När deras arbetsområde inom CSR skiljer sig åt leder det även till att deras definitioner på
CSR skiljer sig åt. Eftersom det inte finns någon klar definition på CSR är det inte konstigt att
deras  definitioner  varierar.  Något  som  McWilliams,  Siegel  &  Wright  (2005)  menar  kan
försvåra jämförelsen av resultat. Skillnader i  arbetstitlar och val av ord för CSR är enligt
Borglund et al. (2009) något som är vanligt men innebörden av orden har samma mening.
Frågan är om de menar samma sak vid sina olika definitioner. Samtliga bolag har, eller har
startat processen för att få miljöcertifieringar. Vad det gäller deras arbete inom det sociala
CSR arbetet påpekar samtliga bolag vikten av tryggheten och goda miljöer för hyresgäster.
Arbetet de gör skiljer sig en aning inom den sociala aspekten hos de olika företagen och även
vad det gäller utsträckningen på arbetet. De konkreta investeringar som görs varierar mellan
de undersökta bolagen men målen med investeringarna liknar varandra, att skapa en trygg
miljö hyresgäster vill stanna kvar i. MKB och HFAB har en separat miljöavdelning och håller
fortfarande  miljö-  och  den  sociala  delen  i  CSR  separerade  medan  BOLAG  X  har  mer
utrymme att balansera miljö-, sociala- och den ekonomiska aspekten. Likheten med målen
mellan de kommunala fastighetsbolagen som finns i deras sociala arbete och det resultat de
vill ha från arbetet anser vi ger tillräcklig grund för att kunna jämföra våra resultat. Enligt
Borglund et al. (2009) är CSR ett begrepp med många benämningar som betyder samma sak
vilket stärker våra antagande att vi kan jämföra dessa resultat.

5.2 CSR Investeringar
MKB  och  BOLAG  X  har  båda  relativt  nyligen  anställt  en  specifik  CSR  chef  och
hållbarhetsansvarig, vilket i sig kan ses som en CSR investering men båda hävdar att CSR
tänket har funnits längre. HFAB har ingen utpekad CSR chef men säger att deras CSR arbete
har pågått långt innan CSR blev ett utbrett uttryck. Långsiktigheten är något alla tre bolagen
pratar varmt om och om balansen mellan nutid och framtid, därför kan de inte relatera till de
uppskjutna investeringar Porter & Kramer (2006) berättar om. Dessutom har de kommunala
fastighetsbolagen inga förväntningar på kortsiktiga resultat (SABO, 2011). Strategierna skiljer
sig dock från varandra. MKB gör CSR investeringar på många delar i bolaget samtidigt vilket
inte BOLAG X gör, de berättar att eftersom erfarenheten av hållbarhetsarbete varken är lång
eller stor ska arbetet ske steg för steg. Strategiskt hamnar HFAB någonstans mellan de andra
undersökta bolagen, HFAB investerar mer områdesvis där behovet finns och då jobbar de med
det området tills behovet är större någon annanstans. CSR är enligt Porter och Kramer (2006)
ett affärstänk som saknar ramverk för dess strategier och därför varierar de vilket vi ser hos
samtliga bolag då de jobbar med liknande arbete men på olika sätt. En annan anledning till att
det varierar presenterar Galbreath & Kim (2010), de förklarar att bolagen måste överväga
vilka problem som, just för dem, är värda att bygga sin strategi runt. Vi anser att strategierna,
precis  som definitionerna  skiljer  sig  mellan  bolagen  eftersom de  har  olika  problem och
möjligheter kopplade till verksamheten.   

MKBs CSR arbete har stort fokus på den sociala aspekten där trygghet är i centrum, detta
beror på att de har problem i området de verkar i. MKB jobbar med till exempel att installera
belysning  i  utsatta  områden  och  läxhjälp.  BOLAG  Xs  CSR-arbete  är  mer  riktat  åt
miljöaspekten där långsiktigt miljöarbete med material i byggnader är viktiga aspekter, detta
kan bero på att Varberg inte har samma sociala problem som Malmö och därför kan lägga
fokus på annat, till exempel miljön. HFAB arbetar mycket med både miljö-, och den sociala
aspekten av CSR. Det verkar som HFAB ser miljöaspekten som ett självklart arbete och har
därför de två separerade. Den sociala aspekten var mer outforskad och därför lägger HFAB
mer  vikt  vid  den  sociala  den  inom  CSR  arbetet.  HFAB  har  gjort  en  stor  satsning  på
sommarjobb för ungdomar. Detta för att öka sysselsättningen och även för att öka värdet på
sitt  varumärke.  MBK  och  HFAB  har  liknande  tänk  runt  CSR  och  har  de  sociala-  och
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miljödelarna  separerade.  Samtliga  berättar  om vad  de  gjorde  för  konkret  arbete  men  när
följdfrågan om uppföljning och resultat av arbetet var svaren mer vaga. Det kan bero på i
BOLAG Xs fall att deras CSR-arbete inte varit så långvarigt än. I MKBs fall så hade de mål
som de sedan tänkt följa upp, speciellt med läxhjälpen men de kunde fortfarande inte berätta
så mycket om deras resultat, även fast MKB har haft en specifik CSR chef i flera år. Men
annars var det mycket fokus på vad de gjorde och vad de gjort, mindre om vilka inverkningar
de  haft.  MKB hävdar  att  det  de  sett  inverkningar  men inte  i  vilken  utsträckning.  HFAB
berättar om samma sak som MKB att det inte går att sätta en summa på vad som gick bra och
inte men att de till exempel kan se att förstörelsen minskar och därmed kostnader i samband
med detta men kan inte direkt korrelera investeringen med en specifik summa pengar. Detta
stämmer  delvis  med  vad  Porter  och  Kramer  (2006)  säger,  att  bolag  sällan  redovisar
inverkningarna  men  ofta  stoltserar  med  arbetet  de  gjort.  I  dessa  fallen  får  dock  inte  vi
uppfattningen av att CSR arbetet i dessa bolag är av kosmetiska skäl, speciellt inte i MKB och
HFAB då de verkar i särskilt problematiska områden där förändring måste ske.

I och med detta kom uppfattningen att MKBs och HFABs CSR arbete är mer genomsyrat i
hela organisationen vilket BOLAG X inte gav samma uppfattning om. Även detta tar Porter &
Kramer (2006) upp att bolag ofta pratar och redovisar sitt CSR arbete i enskilda divisioner
och redovisar enskilda projekt. BOLAG Xs arbete gav uppfattningen om att engagemanget är
lite  här  och  var,  trots  att  syftet  med  tjänsten  var  att  genomsyra  organisationen  med
hållbarhetstänket. vilket kan bero på den korta tiden BOLAG X arbetat med CSR. En liknelse
mellan CSR investeringarna hos samtliga bolagen är att skapa trygga och stabila miljöer för
kunderna  vilket  minskar  bland  annat  skadegörelse  och  vakanser.  Enligt  SABO (2014)  är
tryggheten någon som är högt prioriterat för kommunala fastighetsbolag, eftersom ett bolags
framgång är beroende av samhället  och vice versa hjälper detta trygghetsarbete i  form av
minskade kostnader för skadegörelse och att samhället blir mer välmående vilket Porter &
Kramer  (2006)  stärker.  Detta  är  en  strategi  som  är  vanligt  förekommande  i
fastighetsbranschen eftersom den gynnar både samhället och bolaget. Utsträckningen på detta
varierar  mellan de båda bolagen,  en anledning till  det är  att  bolagen har  byggt  upp olika
strategier runt sitt CSR arbete. Enligt Porter & Kramer (2006) måste bolagen urskilja vilka
samhällsfrågor som är viktiga i just det samhället de agerar i för att sedan bygga strategi runt
dessa frågor vilket även Galbreath & Kim (2010) stärker. Även här identifieras skillnader i
miljön som de olika bolagen verkar i och det tror författarna kan vara anledningen till att
skillnaderna i arbetet mellan bolagen finns även då de slutliga målen liknar varandra.  

HFAB berättar att deras ekonomiska situation är bra och därför har pengar att avsätta till just
CSR. De andra bolagen nämner inget om detta. HFAB påstår sig själva vara i framkant vad
det gäller CSR arbete, även då HFAB skryter om sitt CSR arbete är de väl medvetna om att
det är deras ekonomiska situation som tillåter det. Detta stärker Waddock & Graves (1997)
och  Svenskhandel  (2013),  som  säger  att  utsträckningen  av  ett  bolags  CSR-investeringar
beroende på deras  ekonomiska  situation.  En anledning till  att  BOLAG X och MKB inte
nämner något om detta kan bero på att deras ekonomiska situation inte är lika god som HFAB
eller att de helt enkelt inte reflekterat över det på grund av den korta tid de innehaft tjänsten.

5.3 Värdeskapande av CSR
BOLAG  X  varken  mäter  eller  räknar  på  vinster  och  kostnader  för  CSR-investeringar  i
nuläget. Nu är BOLAG X inne i en läroprocess och testar sig fram. BOLAG X har tidigare
använt  LCC analyser.  Resultatet  de  fått  har  inte  kunnat  ge  ett  entydigt  svar  som går  att
applicera  på  framtida  investeringsbeslut.  Samma  problem  beskriver  Energimyndigheten
(2011), Det är svårt att förutsäga vissa kostnader i en LCC analys, varierar kostnader är det
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svårt att få ett definitivt resultat. Detta kan även till viss del jämföras med vad Szekely &
Knirsch (2005) är inne på att det är svårt att mäta effekten av sitt miljö- och sociala arbete i
det långsiktiga perspektivet. En liknande svårighet ser både MKB och HFAB, även om de
räknar på en del konkreta energibesparingar, görs majoriteten av CSR investeringar med hjälp
av erfarenhet och känsla då de anser att det inte går att räkna på enskilda objekt. McWilliams
& Siegel  (2001),  Orlitzky  et  al.  (2003)  och  Margolis  &  Walsh  (2003)  skriver  om detta
problem i sina studier. Modellerna som används är inte tillräckliga för att mäta lönsamhet
eftersom de inte kan kontrollera alla variabler som påverkar utfallet,  vilket samtliga bolag
anger som ett problem. HFAB säger att de räknar på skillnader. Blomberg tog upp exemplet
med bänkarna runt om i Vallåsområdet. I detta fall var det mest lönsamt ur både ekonomisk-
och samhällssynpunkt då HFAB satte folk i sysselsättning vilket de menar minskar problem
vad det gäller socialt utanförskap plus att det blev betydligt billigare. HFAB och MKB vet
vilka fördelar de vinner men kunde inte räkna på hur mycket tillgångar bolaget fick som var
korrelerat  med  minskade  problem.  De  visste  att  det  stärkte  deras  varumärke  och  ökade
nöjdheten hos sina kundheter men kunde inte korrelera ett specifikt arbete med en specifik
ökning av tillgångar. Detta går i linje med vad Branco & Rodrigues (2006) säger, CSR ger
både finansiella och icke-finansiella värden men det är svårt att sätta ett bestämt belopp på
vad investeringarna är värda men de har likväl en nytta för bolagen. Samtliga bolag är helt
övertygade om att de tjänar pengar och samtidigt hjälper samhället vilket Lantos (2001) anser
är strategisk CSR.

Trots problematiken med att räkna och mäta CSR investeringars genomslag hävdar MKB och
HFAB att vissa typer av CSR investeringar lönar sig. Vissa kan de räkna på och några har
visat sig vara lönsamma genom tester men det är inte alltid det blir bra. BOLAG X är också
inne i en läroprocess och gör sina CSR investeringar med vetskapen om att dem kan slå fel.
Samtliga bolag anser att deras CSR arbete lönar sig i längden. HFAB menar att det både direkt
och indirekt ger avkastning. CSR arbetet leder till  att bland annat vakanser minskar vilket
direkt  ger  lönsamhet.  Sysselsättning,  i  form  av  deras  sommarjobbs-satsning  bland  deras
boende, leder till kostnader i samband med förstörelse minskar och de boendes kraft att betala
hyror ökar. Detta menar vi är indirekt lönsamhet då alla bolag menar att de inte kan korrelera
en aktivitet med en specifik summa pengar. Detta menar även Orlitzky et.  al.  (2003) som
anser att CSR arbete inte ger något direkt resultat men bidrar till en högre vinst i slutändan.
Vinsten kan komma i form av rykte eller anseende om bolaget och är korrelerat med CSR.
Detta förstärks även av Porter & Kramer (2006), de menar att samhällets tillstånd indirekt
påverkar bolags avkastning men direkt påverkar hela bolagets verksamhet. Samstämmigheten
om att CSR skapar värde indikerar att bolagen faktiskt ser ett värde i CSR, trots att de många
gånger inte kan räkna hem specifika vinster korrelerat till CSR.

MKB och HFAB räknar på finansiella tillgångar där det går att räkna och testar sig fram där
det inte går medan BOLAG X numera inte alls räknar på investeringarna. Vi fick som tidigare
nämnt uppfattningen av att BOLAG Xs CSR arbete inte var genomsyrat i hela bolaget och
enligt Porter & Kramer (2006) kan det skapa oklarhet vilket värde CSR egentligen medför när
bolaget inte jobbar med detta arbete som en enhet. Detta kan vara en av anledningarna till att
deras försök till att analysera och mäta investeringar misslyckats. Enligt Rodov & Leliaert
(2002) och Peloza (2009) är det bristfälligt att använda de traditionella värderingstekniker för
icke-finansiella tillgångar eftersom dem förbiser många variabler som spelar en viktig roll i
värderingen. Det kan vara en anledning till varför samtliga bolag inte väljer att använda de
traditionella värderingsmetoderna vid sitt CSR-arbete. Samtliga bolag är övertygade om att
det CSR arbete de gör är positivt och ger ett ökat värde. Bolagen i studien kan inte relatera till
Walley & Whitehead (1994) föreställning om att vissa bolag som arbetar med CSR inte fått ett
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positivt  resultat  i  slutändan.  Många  teorier  som förkastar  CSR arbetets  positiva  sidor  är
relativt gamla och CSR utvecklingen har nått långt sen 90-talet. Det är möjligt att det fanns en
avsaknad av resultat förr men det är inte fallet i studien. Om de kommunala fastighetsbolagen
inte sett ett värde med arbetet anser vi att de antagligen inte genomfört investeringarna.      

MKB och HFAB berättar att de observerar fastighetsvärdet före och efter en investering för
att använda det som ett mätinstrument, för att ta reda på om en investering var lönsam eller
inte. Vi får uppfattningen av att dessa två bolag är överrens om det finansiella värdet CSR
arbetet  ger  i  själva  fastigheten.  BOLAG X gav inte  samma uppfattning  av  att  CSR,  lika
konkret, var värdeskapande och detta kan bero på att BOLAG X inte arbetat med frågorna
lika  länge  som de andra bolagen och därmed inte  hunnit  uppfatta  värdeskapandet.  Att  få
områden stabila och att få folk att vilja bo kvar ökar attraktionskraften och därmed ökar värdet
av fastigheten. Detta är givetvis en stark anledning för bolagen att fortsätta med sitt CSR-
arbete. Eftersom det enligt SABO (2011) inte behövs kalkyler för kommunala fastighetsbolag
som visar om investeringarna håller sig inom avkastningskravet och därför menar vi att det
verkar som att bolagen kan fritt röra sig med denna typ av investeringar för att sedan använda
till  exempel  fastighetsvärdet  för  att  rättfärdiga  framtida  investeringar.  Vid  nya  typer  av
investeringar  räcker  det  för  kommunala  fastighetsbolag  att,  enligt  SABO  (2011),  endast
använda branscherfarenhet som grund till investeringen därför får bolagen relativt fria tyglar
att testa sig fram som alla tre bolagen säger att de gör. HFAB menar att deras CSR-arbete
hjälper  till  att  stärka  varumärket  vilket  i  sin  tur  hjälper  HFAB  att  attrahera  kompetent
personal.  Detta går i linje med vad Valentine & Fleischman (2008) och Weber (2008) menar,
att CSR-arbete kan ge positiva vibbar utåt vilket lockar dedikerade och begåvade arbetare. De
andra bolagen tar inte upp detta.

HFAB berättar om hur deras CSR arbete fungerar som riskreducerande verktyg. HFAB säger
det rakt ut medan BOLAG X berättar om att de registrerar material för att försäkra sig från
framtida krav vilket vi anser vara en form av riskreducering. Detta är på samma spår som
Weber (2008) och Ashforth & Gibbs (1990) är inne på, de menar att CSR hjälper bolag att
lättare försvara sig i krissituationer och att bolag med lång historia av CSR har mer förtroende
än  bolag  utan.  Vi  får  uppfattningen  att  HFAB  använder  riskhanteringen  för  att  undvika
framtida problem, inte för att kunna försvara sig mot framtida problem. BOLAG X menar
däremot att det arbete de gör är just för att kunna hantera framtida problem mer effektivt. Alla
tre bolag pratar dock om att CSR arbete hjälper dem att minska vakanser vilket vi menar är en
form av riskreducerande arbete.

5.4 Påtryckningar och övriga drivkrafter
BOLAG X berättar att de gärna hade gått ut med information om deras CSR arbete. MKB
berättar  att  de marknadsför en del  av deras CSR arbete  men det är  enligt  dem ingen ren
reklam utan ur ett  informationssyfte,  MKB ville dock också stärka sitt  varumärke.  HFAB
marknadsför sig också och säger rakt ut att det är av både informationssyfte och för att stärka
sitt varumärke. Ett bolag med kort CSR-historik, som BOLAG X har, måste enligt Vanhamme
& Grobben (2009) akta sig för att marknadsföra och kommunicera sitt CSR-arbete då misstro
från konsumenter kan uppstå. Det är dock viktigt för BOLAG X att kunna visa allmänheten
konkreta CSR-investeringar, även MKB pratar om vikten av att leverera konkreta lösningar på
de utmaningar de står inför. Att både MKB och BOLAG X betonar betydelsen av detta visar
att  bolagen  inte  vill  bli  anklagade  för  att  deras  CSR-arbete  ska  vara  för  syns  skull.  Får
intressenter en skeptisk inställning till ett bolags CSR-arbete kan bolaget enligt Vanhamme &
Grobben (2009) få det svårt med sitt framtida CSR-arbete.
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Samtliga bolag redovisar sitt arbete men i olika former. Hållbarhetsredovisning kan hjälpa
bolagen  att  legitimera  sig  vilket  leder  till  att  misstro  från  samhället  minskar  (Eugénio,
Lourenço  &  Morais,  2013)  och  (Ljungdahl,  1999).  Bolagen  hävdar  att  de  inte
hållbarhetsrapporterar för att stärka sin legitimitet utan för att kommunen kräver det av dem
men samtliga bolag tar ändå en stor hänsyn till  intressenter. En anledning till  att samtliga
bolag måste legitimera sig är att de är under ständig bevakning av media. De står ofta om
 bolagen i respektives lokala tidning. Ett av BOLAG Xs sätt att legitimera sig är genom de
årliga rapporter om uppföljning vad de gäller energieffektivisering. BOLAG X säger även att
om något projekt gått över budget är det viktigt att BOLAG X själva kommunicerar om det
innan de syns i tidningen Hallands Nyheter. Annars har BOLAG X endast lagkraven att följa
och att det är kommunen som måste se till att intressenters påtryckningar omhändertas. Detta
tror vi är en anledning till varför BOLAG X inte är insatta i intressenters krav men är ändå
något de tar hänsyn till. Enligt Russo & Perrini (2010) uppmuntrar intressenter bolag till att
arbeta med CSR. Eftersom BOLAG X syns så mycket i tidningen är det klart att de vill göra
bra ifrån sig så att publiciteten i tidningen blir positiv. MKB hävdar att de inte använder sig av
reklam utan istället åker ut på seminarium och talar om sitt arbete mer som informationssyfte
än  marknadsföringssyfte  och  på  så  sätt  legitimerar  sig  MKB mot  intressenter,  de  som är
intresserade kommer och lyssnar och ställer frågor. HFAB är också ute seminarium och andra
konvent  men HFAB uttryckte  mer  tydligt  fördelarna  de  gav vad det  gäller  att  stärka  sitt
varumärke och synas. HFAB har tagit till sig det O’Riordan & Fairbass (2014) menar, att ett
aktivt intressentarbete kan resultera i ökat bolagsvärde, bättre rykte och bättre image vilket är
något alla bolagen i studien eftersträvar. Det verkar vara något MKB redan gör men nämnde
fördelarna i förbifarten. Ett aktivt intressentarbete är något BOLAG X borde göra och kanske
kommer göra i och med den nya kommunikatören. Varken BOLAG X eller HFAB verkade
tycka att intressenters påtryckningar och viljor var så viktiga men när vi ställde följdfrågor
och gick lite mer på djupet visade sig vara mycket viktigt ändå och något de verkligen hade
under  bevakning.  Enligt  Carroll  och  Shabana  (2010)  är  intressenter  en  av  de  största
parametrarna till  att CSR investeringar sker och det verkar stämma i vårt fall men de vill
antingen inte riktigt erkänna det eller något de i första taget inte ser som något särskilt viktigt.

Även om MKB är  kommunalt  precis  som BOLAG X och HFAB verkar  de ha  en  aning
annorlunda hantering av intressenter. BOLAG X och HFAB säger att de inte lägger så stor
vikt på intressenter, vilket i BOLAG Xs fall kan bero på den korta tiden de aktivt har jobbat
med CSR. HFAB menar att de både ligger i framkant inom CSR och vet vad som behöver
göras. HFAB har sett genom “kundnöjdhetsblanketter” sett att de är på rätt spår. Samtliga
bolag betonar dock vikten av samarbeten och berättar att de har många dialoger med andra
bolag  och  organisationer  och  lyssnar  mycket  på  vad  intressenterna  har  att  säga.  Enligt
Maignan et al. (2005) är intressentarbetet individuellt, även inom samma bransch vilket vi ser
i denna undersökning. Samarbete verkar dock vara viktigt eftersom samtliga bolagen betonar
vikten  av  detta.  I  utvecklingsfrågorna  jobbar  MKB tillsammans  med  staden  men  annars
bestämmer de själva vad som ska göras. HFAB berättar också att de själva bestämmer men
har en stående kommunikation med kommun och hyresgäster. HFAB nämner att alla CSR
investeringar de gör är i samarbete med andra aktörer. Att det är skillnad i deras hantering av
intressenter är inget konstigt enligt Maignan et al. (2005) även då samtliga bolag är i samma
bransch är intressent-arbetet är en individuell fråga för varje bolag och hur långt detta arbete
ska  sträcka  sig  är  även  de  individuellt.  En  anledning  till  att  MKB har  ett  mer  utsträckt
intressent tänk kan vara just att de agerar i “tunga” områden, som Heide själv uttryckte det,
alltså områden där större insatser behövs göras för att förbättring ska kunna ske. Samtliga
bolag är inne på samma spår som Porter & Kramer (2006), ett bolags framgång beror på
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samhällets  välmående.  Jämlikhet,  sjukvård  och  utbildning  är  essentiella  för  en
produktivarbetskraft, MKB bekräftar även att det inte går att komma ifrån ekonomin, när de
är ute på seminarium är de inte bara för att ge information utan även att stärka sitt varumärke
och  öka  sitt  fastighetsvärde  vilket  är  MKBs  långsiktiga  mål,  vilka  liknar  HFABs  mål.
Samtliga bolag berättar om hur viktig mediehanteringen är och tar stor hänsyn till intressenter,
i BOLAG X och HFAB fall utan att direkt säga det.

Trots att det bara är MKB som betonar vikten av intressenter är påtryckningar från stat och
EU något alla tar hänsyn till. Där BOLAG X talar om energikraven talar MKB om nya krav
som gäller  offentliga upphandlingar.  HFAB säger att  de börjat  jobba med social  hänsyn i
upphandlingar utan att nämna de nya kraven. HFAB ser påtryckningar som en inspiration
medan MKB gärna hade varit utan dem. Porter & Kramer anser att kraven myndigheter ställer
är viktiga för utvecklingen av CSR.  I den bästa av världar hade inte påtryckningar från stat
och  EU  behövts  men  utan  dem  tror  vi  att  utvecklingen  antagligen  inte  gått  lika  fort.   

6. Slutsats
Slutsatsen presenter de resultat som framträder i analyskapitlet. Här besvaras uppsatsens 
frågeställning som är: Hur investerar kommunala svenska fastighetsbolag i CSR och varför samt vilka 
skillnader i CSR arbetet mellan olika svenska kommunala fastighetsbolag finns det och varför? I 
slutsatsen ger vi även förslag till framtida forskning.

Resultatet i studien har bidragit till att förklara hur kommunala fastighetsbolag i uppsatsen
investerar i CSR, hur de resonerar samt vilka skillnader det kan finnas mellan kommunala
fastighetsbolag. Resultatet är inte generaliserbart då endast tre bolag har intervjuats och inte är
geografiskt  täckande  studien  har  inte  heller  tagit  hänsyn  till  hela  marknaden  då  endast
kommunala bolag är studerade. Trots detta är vi övertygade om att studiens resultat ger en bra
beskrivning och förklaring på hur och varför tre kommunala fastighetsbolag använder sig av
CSR. Något andra kommunala fastighetsbolag i liknande situationer kan ta lärdom av.   

Något vi fann intressant var att  trots att  definitioner varierar är förhållningssättet till  CSR
liknande. Även då specifika mål och investeringar skiljer mellan bolagen är de övergripande
målen i stort sett samma.

 Definitioner och specifika investeringarna skiljer men de långsiktiga målen är
liknande

CSR  investeringar  hos  dem  kommunala  bostadsbolagen  skiljer  sig  åt  beroende  på  den
specifika situationen bolaget befinner sig i. Även då vi tror att en gemensam definition skulle
underlätta jämförelser mellan bolag skulle definitionen bli mycket bred och därigenom inte
underlätta för det specifika bolagets CSR arbete. Det enskilda bolaget gynnas av att ha en
egen definition som länkar an till de problemen just de har.

Bolagen försöker identifiera de områden inom CSR, för just dem, som ger mest nytta. För
som det ser ut idag i och med att det inte finns några beprövade ramverk för hur CSR arbetet
ska se ut anser vi att det är den stora variationen i hur CSR arbetet ser ut som gör att det inte
finns några ramverk för att räkna på CSR investeringar. Målet för samtliga bolag är däremot
detsamma, att få nöjda kunder och bra medarbetare knutna till ett starkt varumärke.
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Samtliga kommunala fastighetsbolag i vår studie anser att deras CSR investeringar ger dem 
både finansiella-, och icke finansiella fördelar som skapar värde för bolaget, trots 
övertygelsen gör de sällan kalkyler eller mäter investeringen. Det är dock helt självklart för 
bolagen att CSR skapar värde, hur mycket är en annan fråga som varken vi eller bolagen kan 
svara på

 I två av tre kommunala fastighetsbolag är den sociala aspekten i fokus vad det 
gäller CSR investeringar.

Två av tre kommunala fastighetsbolag hade det sociala- och miljöarbetet separerat. Vi tror att 
det har att göra med att de två med separerat arbete har hand om vanliga hyresgäster medan 
det tredje företaget inte har det. De två med vanliga hyresgäster ser vikten av att ta hand om 
sina hyresgäster och vilket värde det medför såsom minskad vakans, minskad skadegörelse 
och ökad attraktion för bostadsområdet. Vid intervjuerna hos de företag med vanliga 
hyresgäster, alltså boende i kommunen, tog de knappt upp miljön utan det verkade vara ett 
självklart arbete inom den kommunala fastighetsbranschen att de själva inte riktigt räknade 
detta som CSR. Mycket av investeringarna involverade människorna som bodde i 
byggnaderna och få dessa sysselsatta men framför allt känna sig trygga. Investeringarna var 
allt från belysning till att skapa jobbmöjligheter.

 Genom att jobba med ett  socialt-,  miljömässigt och ekonomiskt ansvar stärks
varumärket och värdet ökar.

Två  av  tre  kommunala  fastighetsbolag  i  undersökningen  anger  att  de  använder
fastighetsvärdet  före  och  efter  en  CSR  investering  som  ett  instrument  för  att  mäta
investeringens inverkan. Samtidigt förklarar bolagen att det inte är några exakta siffror eller
att  de  kopplar  ett  specifikt  värde  med  en  specifik  CSR  investering  utan  använder
fastighetsvärdet som ett övergripande verktyg för att se om investeringen var bra eller dålig.
Vi  blev  överraskade  av  att  beslut  om  CSR  investeringar,  som  ofta  kan  handla  om
miljonbelopp, i en stor utsträckning tas på känsla och erfarenhet. Det stärker vår övertygelse
om att CSR används som en strategi för kommunala fastighetsbolag, en strategi för att stärka
legitimitet, få långsiktig ekonomisk vinning och samtidigt nå de långsiktiga målen för både
bolag och samhälle. 

 CSR  samarbeten  är  viktiga  för  den  kommunala  fastighetsbranschen  men
intressenhanteringen är diffus.

Det  framkom  tydligt  att  samarbeten  med  andra  aktörer  är  viktigt  i  den  kommunala
fastighetsbranschen eftersom ett bostadsområde innefattar mer än bara bostäderna. För att ett
bostadsområde  ska  fungera  måste  det  finnas  bland  annat  en  bra  skola,  infrastruktur  och
säkerhet, områden  fastighetsbranschen inte kan ta ett ensamt ansvar för. Det är något vi anser
vara utmärkande i fastighetsbranschen då utsträckningen av CSR arbetet i många fall verkar
vara beroende av samarbetsmöjligheter. Samtidigt säger två av tre bolag i studien att de inte,
eller i liten utsträckning tar hänsyn till intressenter, men följdfrågorna vi ställer pekar på att de
gör det. Vi förmodar att bolagen tar mer hänsyn än vad de säger men att de inte har några
rutiner eller klara arbetsätt för intressenthantering vilket problematiserar intressentarbetet.  

 Kommunala fastighetsbolag har ett  utrymme att testa sig fram vad det gäller
CSR investeringar.
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Eftersom branscherfarenhet anses räcka som underlag för CSR investeringar i den kommunala
fastighetsbranschen har kommunala fastighetsbolag lättare att göra denna typ av investeringar
än vad andra, privata bolag verkar ha baserat på teorin som lästs. Vi tycker det är förvånande
att  ekonomin  inte  väger  såpass  tungt  som  vi  till  en  början  trott  vad  det  gäller  CSR
investeringar, bolagen fokuserar mer på samhället och vad som behöver göras och på sådant
sätt  samlar  de  pluspoäng  som  ökar  värdet  på  deras  varumärke.  Samtliga  bolag  i
undersökningen är medvetna om att allt grundas i ekonomi men efter det blir det mer diffust
vart och i vilken form investeringen ska återbetala sig.

Avslutande diskussion 
Vi kan konstatera att de kommunala fastighetsbolagen i studien definierar CSR olika beroende
på vilka problem just de har. Ett bolag med stora sociala utmaningar väljer i vår studie att
definiera CSR som social hållbarhet.  Trots en lång historia och en stor mängd teori  inom
ämnet fann vi det anmärkningsvärt att CSR, i varierande utsträckning, kändes som någonting
nytt och outforskat för de undersökta bolagen. Vi anser att bolagen ska fortsätta jobba med
CSR  som  en  strategi  men  samtidigt  utveckla  arbetet  med  mätning  och  kalkylering.  En
utveckling som med fördel kan ske i samarbete med andra liknande bolag i samma bransch.  

Förslag till framtida forskning
Vår studie riktar sig till tre kommunala fastighetsbolag inom ett begränsat geografiskt område.
En geografiskt täckande studie med mer respondenter för de kommunala fastighetsbolagen
hade varit spännande att läsa då den studien hade kunnat göra en mer omfattande analys samt
generalisera slutsatser. Det hade också varit intressant att jämföra våra resultat med privata
fastighetbolags resonemang för att investera i CSR och vad som skiljer dem åt. Det skulle
också vara intressant att se om privata bolag lägger en såpass stor vikt vid samarbeten vid
CSR investeringar som de kommunala bolagen gör.
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Bilaga1– Intervjufrågor till  Respondent X

Intervju med Respondent X, BOLAG X, Hållbarhetsansvarig (2015-04-02; 11.00-12.00)
Definition
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Hur definierar BOLAG X CSR?

Konkreta investeringar
Ge några konkreta investeringar BOLAG X har gjort?
Varför har ni gjort just dessa investeringar?

CSR & värdeskapande
Hur är CSR värdeskapande för BOLAG X?

Hur får BOLAG X fram underlag till investeringen? 
Använder BOLAG X några finansiella kalkyler när ni räknar på investeringen?
Om ja, varför just den? Vad har den för fördelar/nackdelar?
Om nej, hur mäter BOLAG X den ekonomiska effekten? varför på detta sätt och vilka för-, 
och nackdelar har den?
Hur mäter BOLAG X den eventuella effekten av investeringen på miljö- och samhällsplan?

Hur följer BOLAG X upp investeringarna? 
Vilka metoder använder BOLAG X för uppföljning?
Hur har BOLAG X användning av detta i framtiden?

Påtryckningar
Vilka påtryckningar har BOLAG X från intressenter?
Hur påverkar de BOLAG X?
Tar BOLAG X hänsyn till intressenter vid beslut om investeringar och hur går det till?
Följer BOLAG X upp vad för effekter intressenter har? Om ja, på vilket sätt?
Vad har ni för ägardirektiv och hur påverkar de BOLAG X?
Hur har lagen om affärsmässiga principer påverkat BOLAG X?

Bilaga2– Intervjufrågor till Anna Heide

Intervju med Anna Heide, MKB Fastighetes AB, CSR chef (2015-04-17; 14.00-15.00)
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Definition
Hur definierar MKB CSR?

Konkreta investeringar
Ge några konkreta investeringar MKB har gjort?
Varför har ni gjort just dessa investeringar?

CSR & värdeskapande
Hur är CSR värdeskapande för MKB?

Hur får MKB fram underlag till investeringen? 
Använder MKB några finansiella kalkyler när ni räknar på investeringen?
Om ja, varför just den? Vad har den för fördelar/nackdelar?
Om nej, hur mäter MKB den ekonomiska effekten? varför på detta sätt och vilka för-, och 
nackdelar har den?
Hur mäter MKB den eventuella effekten av investeringen på miljö- och samhällsplan?

Hur följer MKB upp investeringarna? 
Vilka metoder använder MKB för uppföljning?
Hur har MKB användning av detta i framtiden?

Påtryckningar
Vilka påtryckningar har MKB från intressenter?
Hur påverkar de MKB?
Tar MKB hänsyn till intressenter vid beslut om investeringar och hur går det till?
Följer MKB upp vad för effekter intressenter har? Om ja, på vilket sätt?
Vad har ni för ägardirektiv och hur påverkar de MKB?
Hur har lagen om affärsmässiga principer påverkat MKB?

Bilaga3 – Intervjufrågor till Helene Blomberg

Intervju med Helene Blomberg, Halmstads Fastighets AB, ????? (2015-05-05; 10.00-
11.00)

46



Definition
Hur definierar MKB CSR?

Konkreta investeringar
Ge några konkreta investeringar MKB har gjort?
Varför har ni gjort just dessa investeringar?

CSR & värdeskapande
Hur är CSR värdeskapande för HFAB?

Hur får HFAB fram underlag till investeringen? 
Använder HFAB några finansiella kalkyler när ni räknar på investeringen?
Om ja, varför just den? Vad har den för fördelar/nackdelar?
Om nej, hur mäter HFAB den ekonomiska effekten? varför på detta sätt och vilka för-, och 
nackdelar har den?
Hur mäter HFAB den eventuella effekten av investeringen på miljö- och samhällsplan?

Hur följer HFAB upp investeringarna? 
Vilka metoder använder HFAB för uppföljning?
Hur har HFAB användning av detta i framtiden?

Påtryckningar
Vilka påtryckningar har HFAB från intressenter?
Hur påverkar de HFAB?
Tar HFAB hänsyn till intressenter vid beslut om investeringar och hur går det till?
Följer HFAB upp vad för effekter intressenter har? Om ja, på vilket sätt?
Vad har ni för ägardirektiv och hur påverkar de HFAB?
Hur har lagen om affärsmässiga principer påverkat HFAB?
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