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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete inom företagsekonomi och är skriven vid Högskolan i 

Halmstad våren 2015. Det har varit en lång och lärorik process. Vi vill rikta ett stort tack till 

vår handledare Jan-Olof Müller för hans vägledning och stöd under processen. Vi vill även 

tacka våra respondenter som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av sin kunskap 

och erfarenhet.  
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Sammanfattning 

Titel: Imageinvesteringar i allmännyttiga fastighetsbolag 

 

Ämne/Kurs:  FÖ6021: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp 

 

Författare: Jonna Cronberg och Nathalie Winde 

 

Handledare:  Jan-Olof Müller 

 

Examinator: Eva Berggren 

 

Seminariedatum: 2015-05-29 

 

Nyckelord: Imageinvesteringar, Allmännyttiga fastighetsbolag 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra vad imageinvesteringar kan 

innebära för allmännyttiga fastighetsbolag utifrån ledningens perspektiv. Vidare vill vi 

undersöka vilka imageinvesteringar som genomförs och hur de motiveras.  

 

 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats. Empiri har samlats in genom 

besöksintervjuer med tre allmännyttiga fastighetsbolag, AB Helsingborgshem, AB 

Höganäshem och AB Ängelholmshem. Innan intervjuerna genomfördes samlades 

sekundärdata in i form av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar som har legat till grund 

för den teoretiska referensramen. Utifrån den teoretiska referensramen togs en intervjuguide 

fram som användes under insamlingen av primärdata. 

 

Slutsats: Slutsatser som dras är att imageinvesteringar kan ha olika innebörd för 

allmännyttiga fastighetsbolag. Till viss del genomförs imageinvesteringar för att leva upp till 

ägardirektiv genom att ta samhällsansvar men investeringarna genomförs även för att skapa 

abstrakta värden i form av attraktionskraft för intressenter och på sikt stärka fastighetsbolagets 

varumärke.  
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Abstract 

Title: Image investments in public real estate companies 

 

Subject/Course: FÖ6021: Independent thesis in business administration, 15 credits 

 

Author: Jonna Cronberg and Nathalie Winde 

 

Director: Jan-Olof Müller 

 

Examiner: Eva Berggren 

 

Seminar date: 2015-05-29 

 

Keywords: Image investments, public real estate company 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe and compare what image investments may 

mean to public real estate companies from a management perspective. Furthermore we want 

to investigate what image investments that are carried out and how they are justified. 

 

Method: The thesis is based on a qualitative approach. Primary data were collected through 

interviews with three public real estate companies, AB Helsingborgshem, AB Höganäshem 

and AB Ängelholmshem. Before the interviews secondary data were conducted in form of 

relevant literature and scientific articles that have been the basis of the theoretical framework. 

Based on the theoretical framework was an interview guide developed that was used during 

the collection of primary data. 

 

Conclusion: The conclusions drawn are that image investments may have different meaning 

for public real estate companies. To some extent image investments are implemented to live 

up to the owner's directive by taking social responsibility but also to create abstract values in 

terms of attractiveness to stakeholders and ultimately strengthen its brand. 
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1.         Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Allmännyttiga fastighetsbolag har sedan många år tillbaka haft som syfte att ansvara för 

bostadsförsörjning i den kommun de är verksamma. Uppgiften som allmännyttiga 

fastighetsbolag står inför förutom att främja bostadsförsörjningen är att utifrån ett 

allmännyttigt syfte förvalta hyresbostäder samt erbjuda sina hyresgäster möjlighet till 

boendeinflytande (SFS 2010:879). Allmännyttiga fastighetsbolag ska även erbjuda ett varierat 

bostadsutbud i sin kommun som riktar sig till olika hyresgästers behov och preferenser. 

 

Den första januari 2011 infördes en ny lag (SFS 2010:879), kallad Allbolagen, gällande 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Allbolagens syfte var främst att klargöra att ett 

allmännyttigt kommunalt fastighetsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 

principer med normala avkastningskrav till skillnad från tidigare. Lind & Lundström (2011) 

beskriver att affärsmässighet innebär att verksamheten ska agera som ett privat vinstdrivande 

företag skulle handlat i motsvarande situation. Alla beslut som verksamheten tar ska 

genomsyras av strävan efter så hög långsiktig vinst som möjligt. Däremot finns det inget krav 

på kortsiktig ekonomisk lönsamhet. Regeringens proposition 2009/10:185 beskriver att det 

centrala i att agera affärsmässigt är att handla utifrån vad som är bäst för verksamheten.  

 

Affärsmässighet och uppgiften att uppfylla allmännyttans syfte kan också vara direktiv från 

de allmännyttiga fastighetsbolagens ägare. Kommunerna styr sina allmännyttiga 

fastighetsbolag genom ägardirektiv (Mörtlund, 2013). Dessa ägardirektiv ger ägaren en 

möjlighet att påverka bolagets riktning exempelvis genom avkastningskrav och krav på 

socialt ansvartagande. Allmännyttiga fastighetsbolag dras i två olika riktningar då de både ska 

vara vinstdrivande och konkurrera på marknaden samtidigt som de ska tillgodose 

allmännyttans syfte. Att befinna sig i denna skärningspunkt kännetecknar vad Grossi & 

Thomasson (2015) beskriver som en hybridorganisation. Ett av allmännyttans syfte är att ta 

samhällsansvar, vilket kan göras på flera olika sätt. Allmännyttiga fastighetsbolaget ska ur ett 

långsiktigt perspektiv ha sina nuvarande och blivande hyresgäster i åtanke gällande 

värdeskapande samt bostadsmarknadens framtida utveckling (Lind & Lundström, 2011). 

 

Allbolagen förändrade hur allmännyttiga fastighetsbolag resonerar vid beslut om investering. 

En investering innebär att avstå från omedelbar nytta i utbyte mot förväntad framtida nytta 

(Fjertorp, 2010). Regeringens proposition 2009/10:185 beskriver att allmännyttiga 

fastighetsbolag ska kunna motivera sina investeringsbeslut på ett konsekvent sätt, det vill säga 

att kalkylerna som ligger till grund för investeringar ska baseras på rimliga och försvarbara 

värden. Vidare ska inte avkastningskrav ställas direkt på enskilda fastigheter, investeringar 

eller åtgärder utan på hela företaget som helhet. Fjertorp (2010) menar att nyttan med en 

investering kan vara både monetär eller icke-monetär. Målet med en investering kan 

exempelvis vara strategiskt eller ha som syfte att skapa ett abstrakt värde för företaget.  
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1.2  Problemdiskussion 

Tidigare studier visar på att investeringar kan ha olika mål varav vissa kan vara rent 

ekonomiskt grundade medan andra kan ha ett strategiskt syfte. Johansson och Mattson (1992) 

har genomfört en studie om investeringar i industriella marknader samt marknadsföring och 

Hägg (1992) har utfört forskning som berör immateriella investeringar. Dean (1951) och 

Arwidi & Yard beskriver i sina studier strategiska investeringar och menar att nyttan med 

denna typ av investering är långsiktig. Anthony (1965) beskriver i sin tur långsiktiga 

investeringar som inte medför något framtida direkt identifierbart positivt kassaflöde. Det 

gemensamma med ovan nämnda forskning om investeringar är att nyttan med investeringarna 

är svårfångad. Även Fjertorp (2010) beskriver en investering med ett strategiskt syfte i sin 

studie om investeringar i kommunal infrastruktur som han kallar för imageinvestering. Denna 

investering har som syfte att skapa ett abstrakt värde som i sin tur innebär en attraktionskraft. 

Fjertorp menar att imageinvesteringars nytta är svår att värdera ur ett monetärt perspektiv. Det 

vill säga, den konkreta ekonomiska lönsamheten med investeringen är svårmätt.  

 

Då allmännyttiga fastighetsbolag nu konkurrerar på lika villkor om hyresgäster på marknaden 

behöver de lägga mer resurser på abstrakta värden som kundnöjdhet och image. Lind & 

Lundström (2011) menar på att allmännyttiga fastighetsbolag ska beakta värdeskapande för 

både nuvarande och blivande hyresgäster. Det kan göras genom att ta samhällsansvar i form 

av arbete med trygghetsfrågor eller samarbete med lokala aktörer. Något annat att beakta är 

att allmännyttiga fastighetsbolag efter införandet av Allbolagen nu balanserar mellan 

motstridiga mål; affärsmässighet å ena sidan och allmännyttans syfte å andra sidan.  

 

Som tidigare nämnt kan effekter av vissa investeringar vara svåra att mäta och bedöma ur en 

ekonomisk synvinkel vilket har resulterat i att vår nyfikenhet har väckts angående hur 

allmännyttiga fastighetsbolag resonerar kring investeringar som inte har någon tydlig 

ekonomisk lönsamhet och som inte kan motiveras ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Då det är 

svårt att definiera och klargöra var gränserna går för den typ av investering vi ska undersöka 

har vi valt att använda oss av Fjertorps redan definierade uttryck imageinvestering. Vi ämnar 

fylla kunskapsgapet angående vad imageinvesteringar kan innebära i allmännyttiga 

fastighetsbolag. 

1.3  Problemformulering 

Vad kan imageinvesteringar innebära för allmännyttiga fastighetsbolag? 

1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra vad imageinvesteringar kan innebära för 

allmännyttiga fastighetsbolag utifrån ledningens perspektiv. Vidare vill vi undersöka vilka 

imageinvesteringar som genomförs och hur de motiveras.  
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Vi kommer att visa och motivera 

vilka val som har gjorts under studiens gång. Vi kommer även att förklara vår analysmodell. 

 

2.1  Val av ansats 

Målet med vår studie var att få en bild över vad imageinvesteringar kan innebära för 

allmännyttiga fastighetsbolag. För att nå vårt mål har vi valt att beskriva och jämföra denna 

typ av investering utifrån ledningens perspektiv. Vi vill få kännedom om vilka 

imageinvesteringar som genomförs och hur de motiveras trots att de är inte är konkret 

ekonomiskt lönsamma. 

 

Vi har hittat studier som kan liknas den vi vill utföra men de har inte gjorts med inriktning på 

allmännyttiga fastighetsbolag. Fjertorps (2010) studie om kommunal infrastruktur påminner 

till viss del om vad vi vill undersöka då han tar upp olika typer av investeringar. Anthony 

(1965) talar om icke-monetära värden i samband med investeringar i sin handbok om 

planering och kontrollsystem. Det finns även tidigare forskning om att 

investeringsbedömningen skiljer sig mellan olika typer av investeringar (Dean, 1951; Arwidi 

& Yard, 1986). Med hjälp av bland annat dessa studier med olika perspektiv inom ämnet har 

vi byggt upp vår teoretiska referensram, det vill säga vår sekundärdata. Utifrån vår insamlade 

sekundärdata har vi sedan tagit fram intervjufrågor som vi har använt oss av under 

insamlingen av primärdata i vår empiriska undersökning, vilket innebär att vi huvudsakligen 

har utgått från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att vi går in i studien med vissa 

förutbestämda antaganden och studien genomförs för att se om våra antagande stämmer 

överens med hur det ser ut i verkligheten (Jacobsen, 2002). Dock kritiseras den deduktiva 

ansatsen för att den tar fram starkt begränsad information.  

 

För att kunna besvara vår problemformulering har vi använt oss utav en kvalitativ ansats med 

intervjuer för att samla in vår primärdata. Vi har valt en kvalitativ ansats för att kunna vara 

flexibla under våra intervjuer och exempelvis kunna ställa följdfrågor när vi inte har fått 

tillräckliga svar. Vi har även valt en kvalitativ ansats då vi vill gå på djupet och undersöka få 

respondenter istället för att gå på bredden och undersöka många. Jacobsen (2002) menar att 

en kvalitativ ansats går mer på djupet, får fram nyanserad data och gör det lättare att vara 

öppen för oväntade händelser. Vi är medvetna om att vi kan ha påverkat respondenterna då vi 

till viss del gick in med förutbestämda antagande utifrån vår sekundärdata. Dessutom kan vi 

ha tolkat intervjusvaren i samma riktning som våra antaganden. Yin (2011) menar på att 

insamlingen av empiri i kvalitativa studier bjuder in till en mångfald tolkningar.  

2.2  Datainsamlingsmetod 

I denna uppsats har vi som tidigare nämnt valt att gå från teori till empiri. För att få en 

bakgrund om ämnet har vi tagit del av befintliga studier som har samlats in i ett annat 

forskningssyfte. Vid insamlingen av vår sekundärdata har vi använt oss av databaser på 

Högskolan i Halmstad och gjort sökningar i Libris och Summon samt litteratur inom vårt 

ämne. När vi har sökt efter vetenskapliga artiklar har våra sökord varit; “Strategic investment 

decision”, “capital budgeting” och “accountability”. Denna litteratur har sedan varit grunden 
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för våra avsnitt i uppsatsen; investeringar, imageinvesteringar och kategorisering. Vi har även 

sökt forskning och publikationer om ägardirektiv i allmännyttiga fastighetsbolag vilket har 

resulterat i avsnitten om ägardirektiv, affärsmässighet, samhällsansvar och avkastningskrav. 

Kategorisering tas inte upp i analysen. Trots det ansåg vi det vara viktigt att belysa att 

investeringar kan ha olika syfte och vara av olika typer. Kategorisering är även viktig för att 

vi under intervjuerna med respondenterna ska kunna klargöra att vi talar om samma slags 

investering. I slutet av varje avsnitt i den teoretiska referensramen har vi en kort 

sammanfattning av innehållet i avsnittet. Detta för att göra det tydligt för läsaren hur vi har 

tolkat avsnittet och vad vi anser vara viktigt att belysa. 

 

Jacobsen (2002) menar att sekundär- och primärdata behövs för att kontrollera och 

komplettera varandra. Vi har samlat in empiri genom individuella öppna intervjuer eftersom 

att vi ville undersöka få enheter och gå på djupet. Denna typ av intervju lämnar utrymme för 

detaljer och nyanser (Jacobsen, 2002). Vid insamling av vår primärdata utgick vi ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 1) som vi har arbetat fram. Intervjuguiden består mestadels av öppna 

frågor. Enligt Jacobsen bör en intervjuguide utarbetas som en översikt av vilka frågor som ska 

tas upp under intervjun då det behövs en viss typ av struktur även om en intervju är öppen. Vi 

skickade intervjuguiden till respondenterna före intervjun för att de skulle ha tid att förbereda 

sig. Utifrån intervjuguiden sammanfattade vi sedan respektive intervju och analyserade 

skillnaderna och likheterna mellan de tre fastighetsbolagen. När vi skulle jämföra vår 

primärdata och sekundärdata tog vi hjälp av vår analysmodell (se avsnitt 3.4) som är utformad 

för att förenkla vårt analysarbete genom att fungera som en sorteringsmekanism. 

 

Vi genomförde besöksintervjuer på respektive fastighetsbolag. Jacobsen (2002) menar att 

personer vanligtvis har lättare för att diskutera känsliga ämnen ansikte mot ansikte. 

Besöksintervjuer skapar även lättare en förtrogen stämning enligt Jacobsen och det var något 

vi sökte eftersom att vi ville få ut så mycket information som möjligt från respondenterna. 

Under intervjuerna utgick vi ifrån våra intervjufrågor men vi höll oss öppna för all 

information som respondenterna ville delge oss. Vi valde att vi båda skulle föra anteckningar 

under våra intervjuer för att kunna komplettera varandra och dokumentera så mycket 

information som möjligt. Varje intervju har genomförts vid ett speciellt tillfälle på 

fastighetsbolaget. Enligt Jacobsen kallas intervjuformen där ett tvärsnitt görs vid en speciell 

tidpunkt för tvärsnittsstudie. Denna metod används då syftet är att beskriva en situation och 

vilka förhållanden som förekommer samtidigt.  

 

Eftersom att en kvalitativ ansats ämnar sig bäst för vårt syfte med denna uppsats valde vi att 

enbart intervjua ett fåtal allmännyttiga fastighetsbolag. Vår ursprungliga idé var att intervjua 

fyra stycken allmännyttiga fastighetsbolag. Två mindre och två större bolag för att kunna 

jämföra om det förekommer några skillnader respektive likheter i deras sätt att förhålla sig till 

investeringar utan konkret ekonomiskt lönsamhet.   

 

2.3 Val av definition 

Under studiens gång har vi haft svårigheter med att definiera den typ av investeringar vi vill 

undersöka. Vi har både kallat dem strategiska investeringar, investeringar med indirekt 

ekonomisk lönsamhet och imageinvesteringar. Strategiska investeringar är ofta långsiktiga 

och avser stora belopp. Om vi skulle ha använt det här begreppet hade vi varit tvungna att 

begränsa och förtydliga att det i vårt fall inte är säkert att det rör sig om stora belopp. Vi valde 

att inte använda oss av strategiska investeringar på grund av att vi trodde att begreppet och 
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dess betydelse är så pass etablerat. Vi höll länge fast vid begreppet investeringar med indirekt 

ekonomisk lönsamhet men övergick till imageinvesteringar, då det förra begreppet kändes för 

diffust. Imageinvesteringar är ett begrepp som är hämtat från Fjertorps (2010) studie och vi 

ansåg det stämma bra överens med den typ av investering som vi ville undersöka eftersom att 

den avser investeringar vars mål bland annat är att skapa attraktionskraft och trivsel. Då 

imageinvesteringar även har en koppling till strategiska investeringar valde vi att också 

använda oss av studier till vår teoretiska referensram som omfattar begreppet strategiska 

investeringar.  

2.4 Val av respondenter 

Vi har valt att avgränsa vår uppsats till allmännyttiga fastighetsbolag då vi intresserar oss dels 

av fastigheter och dels av allmännyttiga fastighetsbolag. Det som intresserar oss med 

allmännyttiga fastighetsbolag är att de har olika krav på sig, både lagstadgade och från den 

kommun de verkar i. Till en början var vår tanke att fördjupa oss i NKI, nöjd kund index, och 

denna tanke förde in oss på investeringar med indirekt lönsamhet. Detta slutade efter 

genomförda litteraturstudier i Fjertorps (2010) begrepp imageinvesteringar.  

 

När vi skulle göra vårt urval avgränsade vi oss till allmännyttiga fastighetsbolag i Skåne och 

Halland för att vi skulle ha möjlighet att besöka respondenterna personligen. Vi kontaktade tre 

fastighetsbolag i Skåne och två i Halland och frågade om de ville ställa upp på en intervju. 

Samtliga fem fastighetsbolag var intresserade av att bli intervjuade men båda 

fastighetsbolagen i Halland tackade senare nej då de inte hade möjlighet att ta sig tid för 

intervju längre. Det minskade vårt urval av respondenter.  

 

Vi har intervjuat tre allmännyttiga fastighetsbolag; AB Helsingborgshem, AB Höganäshem 

och AB Ängelholmshem. Vi har valt att utgå ifrån företagsledningens perspektiv och därför 

har våra respondenter titeln förvaltningschef eller ekonomichef. Vi menar på att 

företagsledningen har en bättre helhetssyn på företaget och därför kan ge oss mer tillförlitlig 

information. Dock är vi medvetna om att respondenterna kan välja att spegla den bild som 

företaget vill visa utåt. Innan våra intervjuer har vi tittat närmre på respektive företags 

årsredovisningar för att försöka utläsa information därifrån som vi sedan kunde dra nytta av 

när intervjun genomfördes. Vi tittade bland annat på fastighetsbolagets storlek, avkastning 

och om fastighetsbolaget arbetade med någon form av samhällsansvar. 

 

 

Fastighetsbolag Respondenter Anställda Förvaltar 

 

 

Helsingborgshem 

 

Ekonomichef 

 

260 anställda 

 

11 590 lägenheter 

729 lokaler 

 

 

Höganäshem 

Ekonomichef och 

förvaltningschef 

 

14 anställda 

 

1381 lägenheter 

130 lokaler 

 

 

Ängelholmshem 

 

 

Ekonomichef 

 

27 anställda 

 

2951 lägenheter 

67 lokaler 
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Den första intervjun som genomfördes var med Höganäshems ekonomichef, Magnus 

Nordström och förvaltningschef, Lena Askeroth, fredagen den 13 mars 2015. Vi uppfattade 

respondenterna som öppna och de var villiga att svara på alla intervjufrågor. Det var en fördel 

att både ekonomichefen och förvaltningschefen deltog i intervjun då de många gånger 

kompletterade varandra om det förekom osäkerhet vid en intervjufråga.  

 

Vår andra intervju gjorde vi hos Helsingborgshem med ekonomichefen Marie Reinius, 

tisdagen den 14 april 2015. Vi uppfattade ekonomichefen som väldigt mån om att visa rätt 

bild av företaget. Dock ville hon inte lämna ut några uppgifter om hur mycket kapital de 

lägger på imageinvesteringar.  

 

Vår sista intervju var på Ängelholmshem med ekonomichef, Anders Dahl, fredagen den 17 

april 2015. Vi uppfattade det som att ekonomichefen svarade på alla intervjufrågor så gott han 

kunde men att vissa intervjufrågor var svåra att få svar på då han saknade kunskap om hur det 

egentligen gick till.  

2.5 Intervjufrågor 

                             

 

                                

a.                                     

 

Frågor 1-2 är uppmjukningsfrågor för respondenten. Svaren på dessa frågor finns att tillgå i 

fastighetsbolagens årsredovisning. 

 

3. Vilken roll har du när beslut om investering ska tas?  

 

Med fråga 3 vill vi få en uppfattning om hur bra insikt intervjupersonen har i företagets 

investeringsbeslut. Detta är viktigt för att vi ska kunna bedöma intervjuns giltighet.  

  

4. Vad är en investering för er? 

 

Det är viktigt att få klarhet i hur respondenterna ser på begreppet investering för att vi ska 

kunna jämföra det med vad våra teorier menar att en investering är. Det är också viktigt för att 

försäkra oss om att vi har en liknande syn på begreppet. Detta får vi med hjälp av fråga 4.  

 

5. Hur ser era ägardirektiv ut? 

 

Fråga 5 avser att klargöra företagets ägardirektiv. Respondenternas ägardirektiv är viktiga 

eftersom att de styr hur företaget drivs och agerar i olika frågor.  

 

6. Har ni några avkastningskrav från era ägare på de investeringar som ni gör?  

a. Har ni samma avkastningskrav på alla era investeringar? 

 

Fråga 6 har som syfte att utröna om ägarna påverkar valet av avkastningskrav vid 

investeringar.  
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Fråga 6a är viktig för att se om företaget ställer olika avkastningskrav på sina investeringar. I 

tidigare forskning har strategiska investeringar visat sig ha ett lägre avkastningskrav än andra 

typer av investeringar (Arwidi & Yard, 1986; Dean, 1951).  

 

7. Gör ni investeringar som medför indirekt ekonomisk lönsamhet för företaget? 

a. Vilka typer av investeringar är det? 

b. Hur motiverar ni dessa investeringar? 

 

Syftet med fråga 7 är att fastställa om respondenten genomför investeringar som medför 

indirekt ekonomisk lönsamhet. Dock är detta en fråga som vi riskerade att respondenten 

svarade nej på. Vi valde att inte använda oss av uttrycket imageinvesteringar i våra intervjuer 

eftersom vi inte ville påverka våra respondenters svar i en viss riktning. Detta för att vi ansåg 

att ordet imageinvestering har en stark koppling till varumärke och hur verksamheter 

uppfattas av sina intressenter. Fråga 7a och 7b är följdfrågor som avser att gå mer på djupet 

och få fram fler nyanser. Då begreppet investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet är 

svårt att få grepp om ansåg vi att vi behövde operationalisera. Operationalisering innebär att 

göra ett abstrakt begrepp mätbart (Jacobsen, 2002). Då begreppet inte går att mäta direkt får 

istället konkreta indikationer på begreppet mätas, det vill säga att det genomförs en indirekt 

mätning. Under intervjuerna genomfördes en operationalisering genom att vi i samband med 

fråga 7 berättade för respondenterna att investeringar som ger abstrakta värden är ett exempel 

för investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet. Detta för att klargöra att vi talade om en 

liknande typ av investering. Detta kan även ses som en typ av kategorisering. För att få en 

klar uppfattning om en investerings mål krävs det att dessa beskrivs och kategoriseras 

(Fjertorp, 2010) vilket vi gjorde då vi nämnde investeringar som medför abstrakta värden för 

respondenterna för att få en uppfattning om dessa investeringars mål. 

 

c. Ungefär hur mycket kapital går till detta per år? 

d. Har ni någon budget för att kunna göra den här typen av investeringar? 

 

Fråga 7c och 7d syftar till att ge oss en uppfattning om hur mycket kapital det rör sig om och 

hur om det finns någon bestämd budget för denna typ av investering.   

2.4.1 Utvärdering av intervjufrågor 

I vår andra intervju lade vi till fråga 5 eftersom ägardirektiv diskuterades i vår första intervju 

när vi ställde frågor kring avkastningskrav. Vi insåg att ägardirektivet har en stor betydelse 

över hur fastighetsbolagen resonerar kring imageinvesteringar. 

 

Vi har tagit bort två frågor från intervjuguiden efter första intervjun eftersom att de visade sig 

vara överflödiga.  

 

o Hur ofta gör ni investeringar som inte har direkt lönsamhet? 

Vi insåg att det inte var en relevant fråga för vår problemställning och syfte.  

 

o Varför gör ni dessa typer av investeringar? 

Vi märkte att en annan intervjufråga har samma betydelse. Se fråga 7b.  

 

Då vi var medvetna om att vi skulle kunna få ett nej som svar på fråga 7 var vi beredda på att 

ställa följdfrågor kring ämnet för att undersöka om de kanske ändå genomförde denna typ av 

investeringar men såg det på ett annat sätt. Det är därför som vi har använt oss av en öppen 
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intervju. Jacobsen (2002) menar på att en kvalitativ metod är känslig för oanade förhållanden 

och i och med det är öppen för kontextuella aspekter.  

 

Fråga 7c som handlar om hur mycket kapital som läggs på denna typ av investering var 

känslig för en av respondenterna. Två av respondenterna visste inte hur mycket kapital det 

gällde.  

 

När vi skulle sammanställa våra intervjusvar med hjälp av vår analysmodell insåg vi att 

frågan; “Beskriv hur er investeringsprocess ser ut generellt? dvs. Hur går ni tillväga när ni ska 

ta beslut om investeringar i företaget?” inte tillförde någonting till vår analys. Den empiri vi 

fick var inte tillräcklig för att kunna skapa oss en uppfattning om hur investeringsprocessen 

ser ut vid imageinvesteringar. Det beror på att vår formulering av frågan inte riktar sig direkt 

till imageinvesteringar utan hur de generellt agerar.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) bör insamlad empiri uppfylla två krav; empirin måste vara relevant 

och giltig, det vill säga valid, och empirin måste vara trovärdig och tillförlitligt, reliabel. 

Under vår insamling av sekundärdata var vi medvetna om att vissa av artiklarna var äldre. Vi 

ansåg trots detta att de var trovärdiga eftersom att liknande information förekom i nyare 

studier som vi inkluderat i vår sekundärdata. Vi har också haft i åtanke att rapporter som är 

skrivna på någons begäran till viss del kan vara partiska.  

 

Att vi enbart har intervjuat tre allmännyttiga fastighetsbolag sänker reliabiliteten och 

generaliserbarheten. Dessa kommuner är belägna nära varandra vilket vi anser kan påverka 

generaliserbarheten ytterligare i vår studies slutsats då det är troligt att kommunerna 

samarbetar med varandra. Jacobsen (2002) menar att generaliserbarhet utgör vilken extern 

giltighet undersökningen har, det vill säga i hur hög grad den begränsade studiens resultat 

gäller på företag utanför studien.  

 

Valet av intervjupersoner kan ha påverkat vår undersöknings resultat då vi främst har valt att 

intervjua ekonomicheferna på respektive fastighetsbolag. Om vi hade valt respondenter med 

andra befattningar finns det en möjlighet att de hade haft ett annat perspektiv och därmed 

skulle kunnat ge oss andra svar på våra intervjufrågor. Enligt Jacobsen (2002) innebär intern 

giltighet att undersökaren är medveten om att respondentens svar kan variera beroende på 

befattning och tidpunkt. Även reliabiliteten av öppna intervjufrågor påverkas av tidpunkten då 

det finns en möjlighet att respondenterna skulle ge annorlunda information om intervjun 

skulle upprepas. Enligt Jacobsen är ingen insamlingsmetod helt objektiv och detta hade vi i 

åtanke när vi sammanställde vårt resultat. Det finns alltid en risk att vi på ett eller annat sätt 

har påverkat intervjupersonernas svar. Det kan också ha uppstått tolkningsfel när vi 

sammanställde respektive intervju vilket vi också har beaktat. 
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2.7 Analysmetod 

Analysmodellen har främst tagits fram som en sorteringsmekanism där vi har sorterat empiri 

och teori. Vi började med att jämföra vår empiri för att sedan dra paralleller till studier från 

vår teoretiska referensram. Analysmodellen bygger på de mest centrala delarna i vår uppsats 

men det har varit svårt att dra gränserna mellan delarna då de lätt flyter ihop. Delarna är; 

ägardirektiv i allmännyttiga fastighetsbolag, affärsmässighet, samhällsansvar, 

avkastningskrav, investeringar och slutligen imageinvesteringar. Vi har genomfört 

analysarbetet del för del utifrån vår analysmodell.  

 

Med vårt första steg i analysmodellen vill vi visa att det förekommer ägardirektiv i 

allmännyttiga fastighetsbolag och förtydliga hur dessa ägardirektiv ser ut hos respektive 

respondent. Nästa steg i modellen går djupare in på affärsmässighet, samhällsansvar, och 

avkastningskrav eftersom dessa ägardirektiv påverkar hur fastighetsbolagen agerar 

exempelvis vid investeringar. Följande steg avser att redogöra för hur respondenterna ser på 

begreppet investering för att klargöra om de har ett liknande respektive olikt synsätt. Det sista 

steget i analysmodellen är imageinvesteringar och syftar till att klargöra vilka typer av 

imageinvesteringar som förekommer hos respondenterna, hur de resonerar kring dessa, varför 

de genomförs och hur det skiljer sig åt mellan respondenterna. Detta för att senare kunna 

besvara vår problemformulering.  

 

Se vidare avsnitt 3.4 Analysmodell. 
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3.  Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller studier som ska hjälpa författarna att besvara 

uppsatsens problemställning. Allmännyttiga fastighetsbolag genomsyrar hela uppsatsen och 

därför har författarna valt att ge bakgrundsinformation om ämnet tidigt i referensramen för 

att skapa en bättre förståelse hos läsaren. Vidare kommer  imageinvesteringar och faktorer 

som påverkar allmännyttiga fastighetsbolag vid investeringsbeslut att belysas. 

 

3.1 Allmännyttiga fastighetsbolag 

De allmännyttiga fastighetsbolagen i Sverige bildades i mitten av 1930-talet (Hedman, 2008). 

Deras främsta syfte var att hjälpa kommunerna att tillgodose bostadsbehovet då de dåvarande 

privata bostadsföretagen inte räckte till. Grundtanken var att de allmännyttiga 

fastighetsbolagen skulle erbjuda bostäder för alla kategorier av hushåll och bidra till stabilitet 

på hyresmarknaden (Hedman, 2008). Denna tanke lever kvar även idag. 

 

Förutsättningarna förändrades dock för de allmännyttiga fastighetsbolagen då det skedde ett 

bostadspolitiskt systemskifte under början på 1990-talet (Hedman, 2008). De statliga 

subventionerna för bolagen drogs in och allmännyttan miste sina ekonomiska fördelar som de 

tidigare haft jämt emot de privata fastighetsbolagen. Istället blev de nu tvungna att verka 

utifrån samma förutsättningar och bolagen behövde nu själva ta ansvar för att de skulle klara 

sig ekonomiskt vid förändringar på bostadsmarknaden (Ramberg, 2000). Detta ledde till att ett 

utvecklingsarbete påbörjades som skulle minimera de ekonomiska riskerna samt öka 

bostadsområdenas attraktionskraft. Precis som för privata fastighetsbolag blev nu 

kundanpassning, konkurrens, marknadskunnande och ekonomi centrala frågor hos de 

allmännyttiga fastighetsbolagen för att kunna överleva på marknaden. Dessa frågor visade sig 

bli allt viktigare för de allmännyttiga fastighetsbolagen i framtiden.  

  

Den första januari 2011 infördes en ny lag gällande allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag förkortad Allbolagen. Allbolagen ställde krav på att de allmännyttiga 

fastighetsbolagens verksamheter ska bedrivas enligt affärsmässiga principer med normala 

avkastningskrav till skillnad från tidigare (SFS 2010:879). Lind & Lundström (2011) liknar 

det nya kravet med att de allmännyttiga fastighetsbolagen i stora drag ska agera på samma sätt 

som ett privat fastighetsbolag skulle ha gjort i motsvarande situation. I Allbolagen framgår det 

även att ett allmännyttigt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift att “i allmännyttigt syfte 

förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda 

hyresgästerna inflytande”. Hyresgästen blev nu ännu viktigare som kund med individuella 

preferenser och behov som bolagen ville tillgodose i högsta möjliga mån (Ramberg, 2000).  

 

Grossi & Thomasson (2015) har gjort en kvalitativ studie om Copenhagen Malmö Port där de 

ser på hur en så kallad hybridorganisation kombinerar mål i sin verksamhet. De menar att en 

hybridorganisation är en organisation som befinner sig i skärningspunkten mellan marknaden 

och den offentliga sektorn. Denna beskrivning liknar vi med vart de allmännyttiga 

fastighetsbolagen idag befinner sig efter förändringarna på 1990-talet och Allbolagens 

införande då de nu både ska tjäna bostadsmarknaden och allmännyttans syfte. André (2010) 

hävdar att hybridorganisationer många gånger står inför olika och motstridiga mål som de 

förväntas att uppnå.   
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Sammanfattningsvis har förändringarna som skett på bostadsmarknaden resulterat i att de 

allmännyttiga fastighetsbolagen har fått ändra fokus. Från att tidigare varit utan krav på 

ekonomisk lönsamhet till ett lagstadgat krav på affärsmässighet vilket även har medfört ett 

större kundfokus. Allmännyttiga fastighetsbolag kan nu liknas med hybridorganisationer som 

verkar på två marknader.  

3.1.1 Ägardirektiv 

I sin rapport om ägardirektiv för allmännyttiga fastighetsbolag i Stockholms län beskriver 

Mörtlund (2013) att ägardirektiv är ett sätt för ägaren att påverka sitt bolags inriktning i olika 

frågor. Boverket (2006) hävdar att kommuner använder sina allmännyttiga fastighetsbolag 

som kommunala instrument. Vidare menar Mörtlund att alla ägardirektiv för fastighetsbolag i 

Stockholms län innehåller en nedskriven del om ekonomi och formalia och att de flesta bolag 

även tar upp renovering, nybyggnation samt arbete med miljö och socialt ansvar. Även 

Boverket påstår att det förekommer olika aspekter i ägardirektiven och nämner då ekonomi, 

formalia, socialt ansvar, utveckling, bostadsförsörjning samt miljö. Mörtlund hävdar 

dessutom att de flesta av bolagen även lyder under andra av kommunen antagna 

policydokument och strategier förutom just ägardirektiven. Ägardirektiv är ett sätt att fördjupa 

ägaridén och mål för bolaget. Det finns både generella och specifika ägardirektiv. Generella 

ägardirektiv syftar på relation till ägare och annan formalia som gäller till dess att nya beslut 

fattas. Specifika ägardirektiv omfattar vissa projekt som bolaget driver eller särskilda mål som 

sätts upp för en viss tidsperiod. Boverket påstår att många kommuner använder sitt 

allmännyttiga fastighetsbolag som ett verktyg i bostadspolitiken men hävdar samtidigt att det 

förekommer stora skillnader i vilka krav kommunerna ställer och inom vilka områden.  

 

Enligt Mörtlund (2013) ger ägardirektiv även en möjlighet för kommuner att styra och 

använda de allmännyttiga fastighetsbolagen i sitt arbete med sociala frågor. Exempelvis kan 

fastighetsbolagen få tillgång till bostäder för personer som är utestängda från ordinarie 

bostadsmarknaden. Majoriteten av de allmännyttiga fastighetsbolagen som ingick i studien 

hade skrivningar om socialt ansvar i ägardirektiven, dock i varierad utsträckning. Även 

Boverket (2006) beskriver att socialt ansvar förekommer i de allmännyttiga fastighetsbolagen. 

Socialt ansvar kan tas genom att det allmännyttiga fastighetsbolaget håller nere hyrorna och 

på så sätt verkar för att det finns bostäder med rimliga kostnader att tillgå för hushåll som är 

mindre resursstarka. Ett annat sätt att visa socialt ansvar är att arbeta för social gemenskap 

och integration.  

 

För att sammanfatta är ägardirektiv ett sätt för ägaren att påverka sitt bolag i olika frågor samt 

fördjupa ägaridén och mål i bolaget. Bostadssociala frågor är ofta en del av ägardirektiven 

vilket leder oss in på samhällsansvar.  

3.1.2 Samhällsansvar 

Idag är det inte fråga om företag ska ta ett socialt ansvar, utan hur de ska göra det. Lind & 

Lundström (2011) översätter begreppet Corporate Social Responsibility med samhällsansvar. 

De menar vidare på att samhällsansvar har fått mer uppmärksamhet och betydelse för 

företagens agerande under senare år. Även Moura-Leite & Padgett (2011) påstår i sin studie 

om hur Corporate Social Responsibility har utvecklats de senaste årtiondena, att intressenter 

har börjat ställa allt högre krav på att företag ska arbeta med socialt ansvarstagande. 

Borglund, De Geer & Hallvarsson (2008) skriver också om detta och hävdar att företag har ett 
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visst ansvar mot sina intressenter som kräver att de tänker långsiktigt. Med ansvar menas i 

detta sammanhang att företaget ska identifiera viktiga frågor och sedan agera utifrån dessa. 

Även samhället ställer krav på att företag ska ta socialt ansvar och hålla god relation till sina 

intressenter. En förutsättning för att detta ska fungera är att företagen frivilligt arbetar för att 

tillgodose sina intressenters behov.  

 

Garriga & Melé (2004) menar i sin rapport att företag som väljer att ta socialt ansvar kan ses 

på olika sätt. Företaget kan se det som sitt sociala ansvar att skapa välstånd i samhället. Då 

görs de sociala aktiviteterna enligt Garriga & Melé enbart om de är förenliga med välstånd, 

det vill säga företaget ser socialt ansvar som en väg till ekonomisk vinst. Ett annat 

förhållningssätt är att det sociala ansvaret genomsyrar företaget och verksamheten ser det som 

en skyldighet att delta i sociala samarbeten. Enligt Garriga & Melé kan företag också vara 

beroende av samhället för sin kontinuerliga tillväxt och därför väljer företaget att integrera 

sociala krav i sin verksamhet. Ett annat synsätt är att relationen mellan företaget och 

samhället består utav etiska värden vilket innebär att företag bör ta socialt ansvar som en etisk 

skyldighet. 

 

Samhällsansvar förekommer mer eller mindre i alla organisationer och branscher idag. Lind 

& Lundström (2011) menar att allmännyttiga fastighetsbolag ur ett långsiktigt perspektiv ska 

ha sina nuvarande och blivande hyresgäster i åtanke gällande värdeskapande och 

bostadsmarknadens framtida utveckling. Vidare påstår Lind & Lundström att de 

allmännyttiga fastighetsbolagen i flera år har tagit ett samhällsansvar i form av exempelvis 

trygghetsfrågor, självförvaltning, nätverksbyggande, samarbete med lokala aktörer samt 

tillgänglighetsåtgärder. De påstår att åtgärder för samhällsansvar har gemensamt att de inte 

ökar företagets vinst på kort sikt utan att de görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Samhällsansvar kan därför ses som en del av företagets riskpolicy vilket enligt Lind & 

Lundström betyder att det kan vara viktigt för företaget att lägga resurser på att minska risker 

som i framtiden kan hota företagets vinst.  

 

På sikt kan ägarna ha ett större mål än att maximera sin vinst. Ägarna kan vara villiga att 

avstå från vinst för att nå andra mål som exempelvis goda kundrelationer och bygga ett starkt 

varumärke (Lind & Lundström, 2011). I dessa fall värderas och vägs åtgärder för 

samhällsansvar mot företagets vinstmaximeringsmål. I verkligheten behöver det dock inte 

förekomma någon större skillnad mellan dessa mål då det är svårt att bedöma vad som 

egentligen påverkar risker och vinster på längre sikt. Enligt SABO
1
        kan 

affärsmässighet i förhållande till företagets samhällsansvar bidra till en ökad lönsamhet för 

företaget på lång sikt. Dock menar Lind & Lundström att det är svårt att påvisa direkta 

positiva effekter av denna typ av åtgärder till företagets ekonomiska resultat. 

 

Sammanfattningsvis har samhällsansvar blivit allt viktigare i verksamheter och kan tas i 

fastighetsbolag genom satsningar på trygghetsfrågor, självförvaltning och samarbete med 

lokala aktörer. Arbetet med samhällsansvar kan ses som långsiktiga investeringar. Det råder 

dock delade meningar om hur lönsamma dessa investeringar är.  

 

 

 

                                                        
1 Sveriges allmännyttiga bostadsföretag 
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3.1.3  Affärsmässighet 

Lind & Lundström (2011) har i sin rapport försökt besvara vad affärsmässighet innebär för ett 

fastighetsbolag. De menar på att bolaget ska sträva efter att få en hög långsiktig vinst som 

genomsyrar företagets samtliga beslut, som till exempel vid hyressättning, förvaltning, 

investeringar och underhållsåtgärder. I regeringens proposition 2009/10:185 som togs fram 

till införandet av Allbolagen beskrevs begreppet affärsmässighet som ett övergripande 

förhållningssätt som ett företag utan bistånd har till investeringar och i sina relationer till 

andra aktörer. Det mest centrala i ett affärsmässigt företags agerande beskrivs vara att handla 

utifrån vad som är bäst för företaget.  

 

Ramberg (2000) menar att affärsmässighet och bostadssocialt ansvar inte behöver vara 

oförenligt men genomförd forskning har enligt Grossi & Thomasson (2015), André (2010) 

och Luke (2010) visat att ett ansvarsgap uppstår när organisationer förväntas leva upp både 

till den offentliga sektorns syfte och samtidigt generera ett affärsmässigt resultat. 

Förväntningarna på att hybridorganisationer ska handla för att nå sina dubbla mål kräver 

enligt Grossi & Thomasson ett system som kan tillgodose båda aspekterna och det är här 

ansvarsgapet blir som tydligast. I en hybridorganisation förekommer två typer av relationer 

som inte finns i den offentliga sektorn. Relationen mellan politikerna och organisationen samt 

kundrelation mellan medborgarna och organisationen Dessa relationer kan säkerställas genom 

marknadsmekanismer i form av resultat- och kundfokus men många menar att det även krävs 

ett specifikt system som ser till att de offentliga värdena bevaras i hybridorganisationen. 

 

För att sammanfatta innebär affärsmässigt agerande att handla utifrån det som är bäst för 

företaget samt att sträva efter en långsiktig vinst som genomsyrar företagets samtliga beslut. 

Det uppstår en ansvarsklyfta när de allmännyttiga fastighetsbolagen ska agera affärsmässigt 

och leva upp till den offentliga sektorns syfte, bland annat i form av avkastningskrav från 

ägare. 

3.1.4 Avkastningskrav 

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anges att allmännyttiga 

fastighetsbolag ska ha marknadsmässiga avkastningskrav (SFS 2010:879). Detta beror på att 

de kommunala fastighetsbolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad och enligt 

Allbolagen måste driva sin verksamhet på affärsmässiga villkor vilket i sin tur förutsätter 

normala avkastningskrav (Prop. 2009/10:185). Avkastningskrav finns i olika situationer i ett 

företags verksamhet (Lind & Lundström, 2011). Dels i den löpande verksamheten gällande 

intäkter och kostnader och dels när investeringar ska göras. Vidare menar Lind & Lundström 

att avkastningen för en viss investering även måste ta hänsyn till projektets affärsrisk och 

finansiella risk. Exempelvis kräver investeringar i glesbygd högre avkastningskrav på grund 

av ökad risk än investeringar i tätort gör. Det centrala kravet att agera affärsmässigt innebär 

inte att företaget tillämpar ett visst avkastningskrav utan att de kan motivera 

avkastningskravet.  

 

I prop. 2009/10:185 beskrivs att kommunen ska ställa avkastningskrav på kommunala 

fastighetsbolag som tar hänsyn till den aktuella marknadssituationen, beståndets läge, ålder 

och underhållsbehov samt den risk som företaget är villig att ta. Vidare framgår det att det är 

rimligt med lägre avkastningskrav på kort sikt om åtgärderna på längre sikt förväntas medföra 

en högre avkastning. Därför bör företags avkastning bedömas på längre sikt än ett år. I prop. 

2009/10:185 framgår att avkastningskrav ska ställas på bolaget som helhet och inte på 
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enskilda investeringar. Ägarna ska ställa krav på företagsnivå och sedan ska 

företagsledningen styra verksamheten i rätt riktning beroende på företagets förutsättningar 

och marknadssituation. Därmed kan olika investeringar och satsningar ha olika 

avkastningskrav beroende på förutsättningarna på den aktuella marknaden, graden av 

långsiktighet och i vilken utsträckning som investeringarna och satsningarna kan påverka hur 

företaget uppfattas av sin omgivning eller företagets resultat. Ett visst projekt kan i sig sakna 

ekonomisk lönsamhet, men kan ändå bidra positivt till hur företaget i övrigt kan uppfylla sina 

mål. Om det visar sig att en investering inte kan generera en marknadsmässig avkastning är 

kravet istället att bolaget gör det bästa av situationen under förutsättningarna att investeringen 

har grundats på realistiska antaganden. Detta får dock inte utnyttjas som en ursäkt av företaget 

för att sätta en lägre avkastningsnivå än andra aktörer på marknaden (prop. 2009/10:185). 

 

Sammanfattningsvis ställs avkastningskrav främst på fastighetsbolaget som helhet och inte på 

enskilda investeringar. Olika investeringar kan ha olika avkastningskrav på grund av att de 

har varierande förutsättningar. Det viktigaste är att avkastningskrav på enskilda investeringar 

kan motiveras. 

3.2 Investeringar  

Fjertorp (2010) har genomfört en kvalitativ studie om investeringar i kommunal infrastruktur. 

Han beskriver investeringar med att avstå från bestämd och omedelbar nytta i utbyte mot 

förväntad framtida nytta vilket även Bejrum & Lundström (1996) gör. Fjertorp hävdar att 

begreppet investering avser tillgångar som förväntas producera nytta över en längre tid, vilket 

enligt Hofstede (1981) vanligtvis är mer än ett år. Brealey, Myers & Allen (2014) påstår att de 

investeringar vi gör idag kommer att generera framtida intäkter och kan ibland vara i 

årtionden. Ju längre tid det tar för en investering att generera intäkter desto större måste 

intäkterna vara för att motivera att investeringen ska genomföras. Investeringar som ska 

genomföras kan enligt Ljung & Högberg (1996), ur ett långsiktigt perspektiv ses som hur 

verksamheten förväntas utvecklas. Johansson & Mattson (1992) har genomfört en empirisk 

studie om investeringar i industriella marknader och marknadsföring. De beskriver begreppet 

investering som en avsättning av resurser som kan bidra med nytta i framtiden.  

 

För att sammanfatta innebär en investering att avstå från omedelbar nytta i utbyte mot 

förväntad framtida nytta. Med andra ord genomförs investeringar oftast ur ett mer långsiktigt 

perspektiv och kan ses som hur framtiden ämnar utvecklas.  

3.2.1 Olika mål med investeringar 

Ax, Johansson & Kullvén (2005) hävdar att det finns olika mål i organisationer varav vissa är 

logiskt grundade och andra mer symboliska. Enligt Fjertorp (2010) är det generella målet med 

en investering att skapa nytta över en längre tid. Författaren menar även att nyttan med 

investeringen kan vara både monetär eller icke-monetär vilket även Anthony (1965) hävdar. 

De menar på att nyttan som vissa tillgångar förväntas frambringa är svår att värdera ur ett 

monetärt perspektiv. Frenckner (1989) påstår att kommunala organisationer är 

mångfasetterade. Frenckner menar vidare att olika typer av mål ska tas i beaktande i 

kommunala organisationer, samtidigt som det finns krav på social hänsyn samt monetära 

begränsningar. Lagar ska dessutom följas vilket leder till att valmöjligheten av resursernas 

användning minskar. Fjertorp menar på att för att få en klar uppfattning om en investerings 

mål krävs det att dessa beskrivs och kategoriseras. 
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3.2.2 Kategorisering av investeringar 

Fjertorp (2010) menar på att investeringar kan göras inom olika områden och av olika syften 

vilket har bidragit till att många forskare inom ämnet har försökt göra olika typer av 

investeringar mer överskådliga genom kategorisering. Även Grönlund, Tagesson & Öhman 

(2013) menar att kategorisering skapar överskådlighet. Bierman & Smidt (1966) påstår att 

kategorisering krävs i investeringsprocessen då investeringar av olika slag kopplas samman 

med olika problem, samt är av större eller mindre betydelse för organisationen. En 

utgångspunkt för kategorisering av investeringar är att alla investeringar har olika 

förutsättningar vid bedömningen (Dean, 1951; Arwidi & Yard, 1986). Dean menar på att 

kategorisering av investeringar i vinstdrivande organisationer kan göras utifrån förväntad 

lönsamhet. Vidare syftar Dean på att olika lönsamhetskrav bör ställas på olika slag av 

investeringar och till följd kräver investeringar varierande bedömning.  

 

I en äldre studie från USA genomförd av Dean (1951) beskriver han hur investeringar ska 

kontrolleras och planeras. Han har använt kategorisering för att lättare kunna skilja på 

investeringar med olika krav på lönsamhet. Även Arwidi & Yard (1986) har använt sig av 

kategorisering i sin studie där investeringsplanering jämförs i sex svenska företag. Dean och 

Arwidi & Yard använder sig utav liknande kategorisering vid investeringar som är; 

produktinvesteringar, strategiska investeringar, expansionsinvesteringar och 

ersättningsinvesteringar. Fjertorps (2010) kategorisering är snarlik den som Dean och Arwidi 

& Yard använder sig av. Fjertorps fyra investeringskategorier är: expansionsinvesteringar, 

imageinvesteringar, reinvesteringar samt anpassningsinvesteringar. 

 

Anthony (1965) talar om icke-monetära värden i samband med investeringar i sin handbok 

om planering och kontrollsystem. Han redogör för två typer av långsiktiga investeringar där 

en typ avser investeringar som medför ett direkt identifierbart positivt kassaflöde och den 

andra typen syftar på investeringar som inte medför något direkt identifierbart positivt 

kassaflöde. Även Hägg (1992) nämner materiella och immateriella investeringar i sin studie 

som utförts i Sverige, USA och Storbritannien. Författaren menar på att immateriella 

investeringar har ökat i betydelse jämfört med materiella investeringar.  

 

Sammanfattningsvis har alla investeringar olika förutsättningar vid bedömning. 

Kategorisering är ett sätt att skapa överskådlighet för att lättare kunna skilja mellan olika 

typer av investeringar. Genom kategorisering kan vi identifiera olika typer av investeringar. 

3.3 Imageinvesteringar 

Fjertorp (2010) beskriver imageinvesteringar som investeringar vilka inte avser att 

tillhandahålla service utan istället ämnar skapa ett abstrakt värde som i sin tur innebär en 

attraktionskraft för kunden. Det handlar om att förändra människors uppfattning. Effekterna 

av imageinvesteringar är beroende av hur dessa investeringar uppfattas och tas emot av 

kommunens invånare likväl som av individer som bor utanför kommunen. Enligt Fjertorp kan 

imageinvesteringar även ha ett strategiskt syfte. Deans (1951) och Arwidi & Yards (1986) 

motsvarighet till imageinvesteringar kallas strategiska investeringar. Nyttan med strategiska 

investeringar är svåra att mäta eftersom avkastningen ofta är fördröjd, indirekt och 

immateriell (Dean, 1951). Investeringar som är av dessa slag har ett strategiskt syfte, det vill 

säga nyttan av investeringen är spridd i verksamhetens aktiviteter och sträcker sig in i 

framtiden. Kaplan & Atkinson (1998) påstår att det brukar läggas större vikt vid de mätbara 

aspekterna av investeringar jämfört med immateriella fördelar och kostnader som 
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investeringen medför. Enligt Carr, Kolehmainen & Mitchell (2010) förekommer det 

skillnader i vilken utsträckning strategiska investeringsbeslut är baserade på strategiska eller 

ekonomiska faktorer. Skillnaderna i balansen mellan ekonomi och strategi tyder på att det 

finns flera olika yttre faktorer som har betydande inflytande när beslut om investering ska tas. 

Det saknas dock teoretiskt och empiriskt stöd för att vissa faktorer är mer inflytelserika än 

andra när det gäller beslut om strategiska investeringar.  

 

Anthony (1965) nämner två slag av långsiktiga investeringar: en typ där investeringar medför 

ett direkt och identifierbart positivt kassaflöde. Detta är de typiska investeringarna som 

finansieras med kapitalfonder och påverkar inte verksamhetens operativa resultat. Den andra 

typen är investeringar som inte medför något framtida direkt identifierbart positivt kassaflöde. 

Denna typ delas sedan i sin tur i två delar varav en är “icke ekonomiskt motiverade 

investeringar” vilket exempelvis kan vara investeringar i personalrum eller omklädningsrum 

som inte genomförs för att lagen kräver det. Den andra typen av investering är den där 

investeringen inte kräver finansiering från utomstående aktörer men är en nuvarande kostnad 

och förväntas ge resultat i framtiden. Exempel på den här typen av investering är att anställa 

mer personal än nödvändigt i en detaljhandel för att skapa nöjdhet hos kunderna och på så sätt 

öka framtida försäljning. Lind & Lundström (2011) menar på att satsningar inom personal, 

kunder och samhället kan medföra att företaget skapa sig ett bättre rykte och därmed vinner 

kunder. 

 

För att sammanfatta vad imageinvesteringar kommer att innebära i denna uppsats har vi utgått 

från Fjertorps (2010) definition. Imageinvesteringar är investeringar vars mål är att skapa 

abstrakta värden i form av attraktionskraft för kunden. Effekterna av imageinvesteringar är 

beroende av hur dessa investeringar uppfattas och tas emot av intressenter. 

Imageinvesteringar kan genomföras i ett strategiskt syfte.  

3.3.2 Avkastningskrav på imageinvesteringar 

I Arwidi & Yards (1986) studie framgick det att inte lika höga avkastningskrav ställdes på 

strategiska investeringar i jämförelse med andra investeringskategorier. De menar även på att 

det vanligtvis inte ställs några definitiva avkastningskrav på strategiska investeringar. Enligt 

Renck (1966) finns det en förklaring till detta. Bland annat pekar han på det ömsesidiga 

beroendet mellan kort- och långsiktiga investeringar och Renck drog slutsatsen att kravet som 

ställs på investeringen bör variera beroende på vilken objekts kategori denna tillhör. 

 

Dean (1951) menar på att kombinationen av immateriell avkastning och ett strategiskt syfte 

med en investering, gör det orealistiskt att investeringen ska konkurrera om finansiering mot 

andra mer objektiva investeringskategorier utan någon form av förmån vad gäller 

lönsamhetskrav. Avkastningen på strategiska investeringar är svåra och nästintill omöjlig att 

mäta vilket till stor del beror på att indirekta nyttor är svåra att uppskatta. Dean påstår vidare 

att på grund av ovan nämnda problem med mätning av lönsamhet bör strategiska 

investeringar skyddas från strikta avkastningskrav och inte jämföras med andra typer av 

investeringars avkastningskrav.  

 

För att sammanfatta är det svårt att mäta avkastning på imageinvesteringar. Därför är det 

orimligt att avkastningskravet på dessa investeringar ska likställas med övriga 

investeringskategorier.  
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3.4  Analysmodell 

 

 
 

 

 

 

 

Ägardirektiv i allmännyttiga fastighetsbolag 

Allmännyttiga fastighetsbolag styrs utifrån ägardirektiv. Ägardirektiv är ett sätt för ägaren att 

påverka sitt bolag i olika frågor samt fördjupa ägaridén och mål i bolaget (Mörtlund, 2013). 

En hybridorganisation avser en organisation som befinner sig i skärningspunkten mellan 

marknaden och allmännyttans syfte (Grossi & Thomassons, 2015). Vi ser en likhet mellan ett 

allmännyttiga fastighetsbolag och en hybridorganisation då allmännyttiga fastighetsbolag 

många gånger står inför olika och motstridiga mål i form av ägardirektiv som de förväntas att 

uppnå. Bostadsociala frågor är ofta en del av ägardirektiven vilket leder oss in på kategorin 

om samhällsansvar. Ägardirektiv ställer också krav på affärsmässighet och avkastning på 

fastighetsbolaget som är de två andra kategorierna i analysmodellen. 

 



23 

Samhällsansvar 

Samhällsansvar har blivit allt viktigare i verksamheter och kan tas i fastighetsbolag genom 

samarbete med lokala aktörer och satsningar på trygghetsfrågor (Lind & Lundström, 2011). 

Företag kan välja att ta detta ansvar på olika sätt (Garriga & Melé, 2004). Allmännyttiga 

fastighetsbolag har ofta ägardirektiv om att ta ett samhällsansvar (Mörtlund, 2013) och arbetet 

med det kan ses som långsiktiga investeringar enligt Lind & Lundström. Det råder dock 

delade meningar om hur lönsamma dessa investeringar är.  

 

Affärsmässighet 

Allbolagen ställer krav på att allmännyttiga fastighetsbolag ska agera affärsmässigt. Att agera 

affärsmässigt innebär att handla utifrån det som är bäst för företaget samt att sträva efter en 

långsiktig vinst som genomsyrar företagets samtliga beslut (Lind & Lundström, 2011).  

 

Avkastningskrav 

För att fastighetsbolaget ska agera affärsmässigt ställs bland annat avkastningskrav på 

verksamheten. Allbolagen ställer förutom krav på affärsmässighhet även krav på att de 

allmännyttiga fastighetsbolagen ska ha normala avkastningskrav. Avkastningskrav ställs 

främst på bolagets resultat som helhet och inte på enskilda investeringar lönsamhet. Olika 

investeringar kan ha olika avkastningskrav på grund av att de har varierande förutsättningar 

(Prop. 2009/10:185). Det viktigaste är att avkastningskrav på enskilda investeringar kan 

motiveras (Lind & Lundström, 2011). 

 

Investeringar 

En investering beskrivs enligt Fjertorp (2010) och Bejrum & Lundström (1996) som att avstå 

från omedelbar nytta i utbyte mot förväntad framtida nytta. Johansson & Mattson (1992) 

beskriver en investering som avsättning av resurser och påstår att investeringar genomförs 

utifrån ett långsiktigt perspektiv. Enligt Fjertorp (2010) är det generella målet med en 

investering att skapa nytta över en längre tid samt att nyttan med investeringen kan vara både 

monetär eller icke-monetär. 

 

Imageinvesteringar 

De tidigare kategorierna hjälper oss att förstå hur allmännyttiga fastighetsbolag resonerar 

kring imageinvesteringar vilken är den sista kategorin i vår analysmodell. Definitionen av 

imageinvesteringar är investeringar vars mål är att skapa abstrakta värden i form av 

attraktionskraft för kunden (Fjertorp, 2010). Fokus ligger i att förändra människors 

uppfattning. De effekter som imageinvesteringar medför är beroende av hur dessa 

investeringar uppfattas och tas emot av intressenter. Imageinvesteringar kan även ha ett 

strategiskt syfte. 
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4. Empiri 

4.1 Helsingborgshem 

AB Helsingborgshem har 260 anställda och förvaltar 11 590 hyreslägenheter och 729 lokaler i 

Helsingborgs kommun. 

4.1.1 Investering som begrepp och roll vid investering 

Ekonomichefen, Marie Reinius, definition av en investering är en kostnad som syns i 

balansräkningen. Hon förklarar att de har fyra olika typer av investeringskategorier; 

nybyggnation, ombyggnation, underhåll och övrigt där bland annat IT, kontorsutveckling och 

kontorsmöbler inkluderas. 

 

Vid beslut om investeringar är ekonomichefen på Helsingborgshem ansvarig för 

kalkylmodellen som används som underlag vid beslut. Det inkluderar strukturen och 

innehållet av samtliga variabler som ingår i kalkylen som exempelvis hyra, pris och 

avkastningskrav för olika investeringar. Ekonomichefen ansvarar även för den slutliga 

kontrollen av kalkylen innan den presenteras för styrelsen som sedan tar beslut om investering 

ska genomföras eller ej.  

4.1.2 Ägardirektiv och avkastningskrav 

Ekonomichefen berättar att Helsingborgshems ägardirektiv i stora drag består av delarna 

ekonomi, socialt ansvar, bostadsförsörjning, miljö och utveckling av fastighetsbestånd i form 

av nybyggnation och ombyggnation. En del i Helsingborgshems ägardirektiv är att bolaget 

ska medverka till att uppfylla stadens vision och mål att Helsingborgsområdet ska utvecklas, 

växa och vara attraktivt att leva och verka i för människor och näringsliv. Vidare ska 

verksamheten bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl 

ekonomiskt, socialt och effektivt resursutnyttjande. Helsingborgshem ska genom att 

samarbeta med kommunen motverka segregation och främja trygghet och gemenskap i de 

olika bostadsområdena. Dessutom ska bostadssocialt ansvar tas bland annat genom samarbete 

med stadens bostadssociala program där individer med försörjningsstöd har möjlighet att få en 

bostad. 

 

Helsingborgshem har också krav på sig att agera utifrån affärsmässiga principer berättar 

ekonomichefen. I deras ägardirektiv framgår det att de alltid ska agera utifrån vad som är bäst 

på lång sikt för bolaget och att de måste skapa ett ekonomiskt utrymme för att kunna uppfylla 

stadens krav på bolaget. Ekonomichefen menar att de balanserar på en lina mellan lagen om 

affärsmässighet och ägarnas önskemål. Vidare berättar ekonomichefen att deras uppgift som 

allmännyttigt fastighetsbolag inte är att skapa stor avkastning, utan istället att göra uppdrag åt 

ägaren som är Helsingborg stad. De har som uppdrag att varje år bygga nya lägenheter, bygga 

om lägenheter samt genomföra underhåll på befintliga fastigheter. 

 

Ekonomichefen berättar att Helsingborgshem har ett avkastningskrav från ägarna på 6 % av 

eget kapital på hela bolaget. Sedan har enskilda investeringar olika avkastningskrav som beror 
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på läge och marknadsbedömning. Helsingborgshem tar hjälp av Datscha
2
 som samlar in 

information om marknadsvärde som sedan ligger till grund för avkastningskravet på 

respektive område. Exempelvis kräver en fastighet med ett högt marknadsvärde inte lika hög 

direktavkastning
3
 beroende på att värdeutvecklingen på fastigheten är hög.  

4.1.3 Investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet 

Enligt ekonomichefen genomför inte Helsingborgshem några investeringar med indirekt 

lönsamhet utan hon menar att den här typen av investeringar ses som kostnader vilket 

inkluderas i driftnettot. Helsingborgshem ser dessa kostnader som värdeskapande aktiviteter 

för att öka trivseln och tryggheten i bostadsområdena och på sikt skapa nöjdare hyresgäster. 

Helsingborgshem har bland annat byggt utomhusgym och erbjuder sina hyresgäster gratis 

simundervisning samt prova-på-aktiviteter för sina hyresgäster i samarbete med sina 

sponsringspartners för att öka trivseln. De anordnar även områdesdagar och temakvällar för  

att skapa grannsämja och öka trivseln. Ett annat sätt för att öka trivseln, menar 

ekonomichefen, är att satsa på personal som har tid att vara engagerade i hyresgästerna och 

som har stort kundfokus. 

 

Helsingborgshem har även ett projekt som heter Eget driv som syftar till att stötta 

långtidsarbetslösa hyresgäster att hitta ett arbete. Verksamheten drivs ute i bostadsområdena i 

form av individuell coaching där det är deltagarnas egen drivkraft som är nyckeln till framtida 

sysselsättning berättar ekonomichefen. De arbetar även med lokal rekrytering vilket innebär 

att de vill att deras upphandlade entreprenörer ska anställa personal bland arbetssökande 

hyresgäster från Helsingborgshems bostadsområden. Förutom satsningar för att öka trivseln i 

sina bostadsområden har de även börjat genomföra så kallade trygghetscertifieringar på sina 

fastigheter som innebär att de gör området tryggare med hjälp av bland annat bättre belysning 

i både utomhus- och inomhusmiljö samt elektroniska nyckelsystem för hyresgästerna. Detta 

medför dock en mindre hyreshöjning för hyresgästerna.  

 

Ekonomichefen berättar att det är viktigt för Helsingborgshem att synas runt om i kommunen 

för att stärka sitt varumärke. Detta görs bland annat genom att medverka i större engagemang 

i Helsingborgsstad och sponsra icke-kommersiella föreningar. De ger även bidrag till 

landsomfattande välgörenhetsorganisationer varje år. 

 

Ekonomichefen vill inte lämna ut några uppgifter om hur mycket kapital de lägger på 

värdeskapande aktiviteter. Hon menar att Helsingborgshem istället för att fokusera på 

kostnader arbetar med sitt NKI
4
 som mäts årligen för att få en uppfattning av hur deras 

hyresgäster trivs och upplever Helsingborgshem som fastighetsbolag. Ekonomichefen påstår 

att Helsingborgshem har sämre driftnetto än privata fastighetsbolag på grund av att de har valt 

att ha flera anställda som arbetar mot hyresgästerna. Helsingborgshem arbetar aktivt med 

svenskt fastighetsindex, IPD, som sammanställer en rapport med bland annat 

genomsnittshyror och kostnader. Det kan till exempel rör sig om genomsnittskostnader för 

drift och underhåll eller trygghetsservice. På det här viset kan Helsingborgshem jämföra sin 

verksamhet med andra fastighetsbolag på marknaden.   

 

                                                        
2 Informations- och analysverktyg inom fastighetsbranschen 
3 Direktavkastning - Driftnetto dividerat med marknadsvärde (Lind, 2004)  
4 Nöjd Kund Index 
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4.2 Höganäshem 

AB Höganäshem har 14 anställda och förvaltar 1381 hyreslägenheter och 130 lokaler. 

4.2.1 Investering som begrepp och roll vid investering 

Förvaltningschefen, Lena Askeroth och ekonomichefen, Magnus Nordström, definierar en 

investering som något som är ekonomiskt varaktigt eller höjer värdet på fastigheten. 

Ekonomichefen menar dessutom på att “enbart lappa och laga” inte är någon investering. 

Förvaltningschefen på Höganäshem har en viktig roll när beslut om investeringar ska tas. Hon 

har regelbunden kontakt med bovärdarna på företaget om vad som behöver åtgärdas i deras 

bostadsområden och när en investering ska göras tar förvaltningschefen in ett kalkylpris på 

investeringen. Vad gäller ekonomichefens roll vid investeringar räknar han på investeringar 

utifrån de priser som förvaltningschefen fått in och kontrollerar att de håller budget.  

4.2.2 Ägardirektiv och avkastningskrav 

 nligt respondenterna består huvudsakligen Höganäshems ägardirektiv av ekonomi, miljö, 

bosocialt ansvar, nybyggnation och ombyggnation.  gardirektivet säger även att Höganäshem 

ska förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter inom Höganäs kommun samt att det 

huvudsakliga målet för verksamheten är att tillhandahålla goda bostäder. Enligt ägardirektivet 

ska Höganäshem bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer, det vill säga att de 

ska ha samma lönsamhetskrav som andra aktörer på marknaden och samtidigt tillgodose 

kommunens krav på bolaget. Höganäshem ska även tillsammans med kommunen främja ett 

bostadssocialt ansvar. 

 

Ekonomichefen berättar att Höganäshem arbetar utifrån det totala avkastningskravet från 

ägarna på företaget. De arbetar fram sin budget utifrån sitt avkastningskrav och försöker att 

hålla sig till den. Varje månad kontrollerar de att de ligger rätt i förhållande till budgeten och 

stämmer av så att de får ihop både underhåll och investeringar. Det är främst 

underhållsåtgärder som orsakar avvikelser från budgeten. Respondenterna berättar att de har 

olika avkastningskrav på olika typer av investeringar beroende på vad investeringen avser 

men att det i slutändan är helheten som räknas i företaget. De menar att investeringar med 

högre risk behöver ett högre avkastningskrav. Ekonomichefen berättar vidare att deras 

långsiktiga avkastningskrav har ökat sedan lagen om allmännyttiga kommunala 

fastighetsbolag förändrades. Respondenterna berättar att i ägardirektiven trappas 

avkastningskravet upp varje år med genomsnittlig statslåneränta
5
 + 0,25. Målet är att den 

långsiktiga avkastningen ska vara riskfri ränta + 1 %.  

4.2.3 Investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet 

Ekonomichefen och förvaltningschefen berättar att Höganäshem gör vissa investeringar som 

medför indirekt ekonomisk lönsamhet. Det händer att beslut tas på grund av att det måste 

utföras vissa åtgärder i fastighetsbestånden fast att det inte lönar sig ekonomiskt eller att det 

tar tid för investeringarna att bli lönsamma. Höganäshem har bland annat vid två tillfällen 

genomfört investeringar som varit indirekt lönsamma för företaget då de valde att byta till 

dyrare fönster än vad det egentligen var avsett för i budgeten för att fastigheten skulle bli mer 

                                                        
5 Genomsnittlig statslåneränta 2014: 1.62% 
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estetiskt tilltalande. De har även investerat i bättre belysning på några områden för att öka 

tryggheten. I detta fall vägdes kostnaden för de nya lamporna mot fördelarna att de kommer 

skapa bättre trygghet i områdena och få nöjdare hyresgäster.  

 

Förvaltningschefen menar att det viktigaste är att företaget som helhet håller sin budget och 

på det viset kan investeringar som medför indirekt ekonomisk lönsamhet motiveras. 

Anledningen till att de gör investeringar med indirekt lönsamhet kan variera. 

Förvaltningschefen berättar att de gör vissa investeringar för att öka trivseln och tryggheten 

bland hyresgästerna som exemplet med belysningen. Det är också viktigt för Höganäshem att 

vara en attraktiv hyresvärd och ha nöjda hyresgäster. För att öka trivseln och kundnöjdheten 

försöker de vara lyhörda på förslag som kommer in från hyresgästerna under möten för 

boendeinflytande samt investera i miljö och planteringar på sina områden. En annan 

anledning till att Höganäshem gör investeringar med indirekt lönsamhet är att företaget vill 

skapa ett bra varumärke, vilket ekonomichefen beskriver som goodwill för företaget. Ett sätt 

att skapa goodwill för verksamheten är att sponsra lokala idrottsklubbar, föreningar och 

arrangemang vilket respondenterna ser som marknadsföring av företaget. Respondenterna 

berättar också att Höganäshem anställer unga sommarjobbare ifrån sina bostadsområden för 

att ta ett socialt ansvar i sin kommun. Vidare menar Höganäshem att eftersom de är ett så pass 

litet företag har de svårt att ta ett större samhällsansvar i sin kommun vid nybyggnation som 

till exempel arbete med lokal rekrytering, det vill säga ställa krav på sina entreprenörer att 

anställa Höganäshems hyresgäster när de ska utföra uppdrag åt Höganäshem.  

 

Slutligen berättar respondenterna att de inte har någon uppfattning om hur mycket kapital som 

går åt till investeringar med indirekt lönsamhet och att det inte finns någon satt budget för den 

typen av investeringar. Dock har de en satt budget för miljö och planteringar som avser att 

skapa ökad trivsel. I det stora hela menar respondenterna på att Höganäshem alltid försöker se 

investeringar ur ett mera långsiktigt perspektiv och inte enbart vad investeringarna genererar 

för stunden.  

4.3 Ängelholmshem 

AB Ängelholmshem har 27 anställda och förvaltar 2951 hyreslägenheter och 67 lokaler. 

4.3.1 Investering som begrepp och roll vid investering 

Ekonomichefen, Anders Dahl, beskriver en investering som något som generellt har en 

varaktighet på minst 3 år och överstiger ett belopp på 20 000 kr.  

 

Ekonomichefens roll vid investeringar är att arbeta fram kalkyler och analyser till 

beslutsunderlaget som sedan ligger till grund för investeringsbeslutet. När beslutet om 

investering är fattat tar ekonomichefen tillsammans med Vd:n fram en budget för 

investeringen. 

4.3.2 Ägardirektiv och avkastningskrav 

Ekonomichefen berättar att Ängelholmshems ägardirektiv i stora drag består utav ekonomi, 

bostadsutveckling, miljö och samhällsansvar. Bolaget arbetar utifrån sina ägardirektiv som 

bland annat beskriver att företaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Ekonomichefen 

berättar att Ängelholmshem i vissa fall kan tvingas göra investeringar som inte är lönsamma 
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på kommunens begäran. Det kan till exempel vara att bygga fastigheter i områden där det inte 

är attraktivt att bo och att det därmed finns risk för vakanser. Enligt ägardirektiven ska 

Ängelholmshem tillsammans med kommunen ta ett bosocialt ansvar. Det görs genom att 

främja bostadsförsörjningen inom Ängelholms kommun och säkra tillgången till goda 

boendemöjligheter för alla boendekategorier. Det finns även ägardirektiv på att 

Ängelholmshem ska arbeta aktivt med samhällsansvar samt erbjuda hyresgästerna 

boendeinflytande. För Ängelholmshem är samhällsansvar att de arbetar med aktiviteter som 

skapar mervärde och trivsel för sina hyresgäster.  

 

Ängelholmshem har inte några uttalade avkastningskrav på enskilda investeringar från sina 

ägare, utan kravet ligger i att investeringen ska vara lönsam på lång sikt. Dock sätts det internt 

ett högre avkastningskrav på de investeringar som anses vara mer riskfyllda. Om det är ett 

mindre attraktivt bostadsområde behövs det enligt ekonomichefen ett högre avkastningskrav 

för att det är högre risk för vakanser. Det är helheten som är det viktiga för Ängelholmshems 

ägare vad gäller avkastning. Kravet är att bolagets resultat som ett rullande genomsnitt under 

fyra år, ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,5 % av genomsnittligt eget kapital. 

4.3.3 Investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet 

Ekonomichefen menar på att de i vissa fall genomför investeringar med indirekt ekonomisk 

lönsamhet. Där räknar Ängelholmshem in åtgärder för trivsel och samhällsansvar. 

Ängelholmshem samarbetar och stödjer aktiviteter och organisationer som skapar mervärde 

och bidrar till Ängelholmshems och kommunens utveckling. Aktiviteter som utförs för 

Ängelholmshems hyresgäster i syfte att skapa ökad trivsel och kundnöjdhet är byggande av 

utomhusgym och sommararrangemang som exempelvis gratis simundervisning och 

finansiering av kommunens strandvakter. Att synas runt om i kommunen är ett sätt för 

Ängelholmshem att stärka sin image. Ängelholmshem förbättrar även belysningen i sina 

bostadsområden för att öka tryggheten för de boende. 

 

Ekonomichefen berättar att investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet räknas som 

kostnader för företaget. Vidare menar han att de inte vet hur mycket resurser som läggs på 

denna typ av investeringar och att det inte finns någon bestämd budget för detta. 
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5. Analys 

I detta kapitel ska empirin analyseras med hjälp av den teoretiska referensramens mest 

väsentliga delar. Likheter och skillnader klargörs. Ägardirektiv i allmännyttiga 

fastighetsbolag är den centrala utgångspunkten i modellen och påverkar resterande delar i 

analysmodellen. Analysen kommer därför inledas med en jämförelse av respondenternas 

ägardirektiv följt av hur de arbetar med affärsmässighet, samhällsansvar och 

avkastningskrav. Slutligen kommer respondenternas resonemang kring investeringar med 

indirekt lönsamhet att ställas mot varandra. 

 

5.1 Ägardirektiv för allmännyttiga fastighetsbolag 

Helsingborgshems ägardirektiv består i stora drag av delarna ekonomi, socialt ansvar, 

bostadsförsörjning, miljö och utveckling av fastighetsbestånd. Ägardirektiven i Höganäshem 

innehåller krav på ekonomi, miljö, socialt ansvar, nybyggnation och ombyggnation. Likt både 

Helsingborgshem och Höganäshem har Ängelholmshem ägardirektiv gällande ekonomi, 

bostadsutveckling, miljö och samhällsansvar. Samtliga respondenters ägardirektiv har 

liknande struktur som stämmer överens med Mörtlunds (2013) och Boverkets (2006) 

påstående att ägardirektiv innehåller nedskrivna delar om ekonomi och formalia och att de 

flesta bolag även tar upp renovering, nybyggnation samt arbete med miljö och socialt ansvar.  

Helsingborgshem, Höganäshem och Ängelholmshem har i sina ägardirektiv krav på att de ska 

medverka till att uppfylla kommunens mål vilket överensstämmer med Mörtlunds beskrivning 

av att ägardirektiv är ett sätt för ägaren att fördjupa ägaridén och mål i bolaget. Målen skiljer 

sig däremot åt mellan fastighetsbolagens ägare. Helsingborgshem ska enligt sina ägardirektiv 

vara delaktiga i att uppfylla stadens vision och mål att utvecklas, växa och vara en attraktiv 

stad att leva och verka i. Fastighetsbolaget ska drivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar 

utveckling både ekonomiskt och socialt. Helsingborgshem ska även samarbeta med 

kommunen för att ta ett bosocialt ansvar. I Höganäshems ägardirektiv anges det att 

fastighetsbolaget ska förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter inom kommunen. Deras 

huvudsakliga mål är att tillhandahålla bra bostäder och de ska även tillsammans med 

kommunen främja ett bostadssocialt ansvar. Ängelholmshems ägardirektiv ställer krav på att 

fastighetsbolaget ska främja bostadsförsörjningen inom Ängelholms kommun och säkra 

tillgången till goda boendemöjligheter för alla boendekategorier. Ängelholmshem ska även 

arbeta aktivt med samhällsansvar. De tre fastighetsbolagen har alla direktiv från sina ägare att 

främja kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder och samarbetar med sina 

kommuner för att främja bostadsförsörjningen samt ta ett bostadssocialt ansvar. Att 

respondenterna har ägardirektiv om att ta ett bosocialt ansvar och främja utvecklingen av 

kommunen kan liknas med Garriga & Melés (2004) påstående att företag kan arbeta med 

samhällsansvar genom att integrera sociala krav i sin verksamhet då de är beroende av 

samhället för sin kontinuerliga tillväxt. Precis som Garriga & Melé påstår är respondenterna 

som fastighetsbolag beroende av sina hyresgäster och samhället för att kunna verka.  

 

Helsingborgshem har också krav på sig i sitt ägardirektiv att agera utifrån affärsmässiga 

principer samt ett avkastningskrav på företagets eget kapital. I deras ägardirektiv framgår det 

att de alltid ska agera utifrån vad som är bäst på lång sikt för bolaget och att de måste skapa 

ett ekonomiskt utrymme för att kunna uppfylla stadens krav på bolaget. Likaså kräver 

Höganäshems ägare att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och har 
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angett ett avkastningskrav på verksamhetens eget kapital. Ängelholmshems ägardirektiv 

beskriver också att företaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och även här finns ett 

bestämt avkastningskrav på bolagets eget kapital. Att affärsmässighet tas upp i 

respondenternas ägardirektiv beror på lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

som innebär att kommunala fastighetsbolag ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer.  

Mörtlund (2013) menar att ägardirektiv är ett sätt för ägaren att påverka sitt bolag i olika 

frågor vilket liknar hur respondenternas kommuner styr sitt allmännyttiga fastighetsbolag 

genom avkastningskrav. Frenckner (1989) hävdar att olika typer av mål ska beaktas i 

kommunala organisationer samtidigt som det finns krav på social hänsyn samt monetära 

begränsningar. Det kan liknas med hur kommunens ägardirektiv ställer krav på 

respondenternas verksamhet i form av affärsmässighet och bosocialt ansvar. En parallell kan 

också dras till Grossi & Thomassons (2015) beskrivning av hur en hybridorganisation 

befinner sig i skärningspunkten mellan marknaden och allmännyttans syfte. André (2010) 

menar att hybridorganisationer många gånger står inför olika och motstridiga mål som de 

förväntas att uppnå vilket kan liknas hur respondenterna lyder under och försöker leva upp till 

motstridiga ägardirektiv. 

5.2 Samhällsansvar 

Som tidigare nämnt har samtliga respondenter krav i sina ägardirektiv på att de ska ta ett 

bosocialt ansvar. Helsingborgshem tar bosocialt ansvar genom samarbete med stadens 

bostadssociala program där individer med försörjningsstöd har möjlighet att få en bostad. 

Helsingborgshem samarbetar även med kommunen för att främja trygghet och gemenskap i 

olika bostadsområden samt motverka segregation. Höganäshem främjar tillsammans med 

kommunen ett bostadssocialt ansvar och Ängelholmshem tar bosocialt ansvar tillsammans 

med kommunen genom att erbjuda goda boendemöjligheter för alla boendekategorier. 

Mörtlund (2013) och Boverket (2006) påstår att kommuner styr sina allmännyttiga 

fastighetsbolag i sitt arbete med sociala frågor vilket stämmer överens med hur 

Helsingborgshem, Höganäshem och Ängelholmshem samarbetar med sin kommun. Garriga & 

Melé (2004) påstår att ett sätt att förhålla sig till samhällsansvar är att det sociala ansvaret 

genomsyrar verksamheten och att bolaget ser det som en skyldighet att delta i sociala 

samarbeten. Det stämmer överens med hur respondenterna utifrån krav från sina ägare driver 

sin verksamhet och samarbetar med sin kommun för att ta ett bosocialt ansvar. Boverket 

hävdar att ett sätt att ta socialt ansvar är att arbeta för integration och social gemenskap vilket 

Helsingborgshem gör i sitt arbete med att motverka segregation och främja gemenskap i sina 

bostadsområden. Mörtlund nämner som exempel att de allmännyttiga fastighetsbolagen ska 

erbjuda bostäder för personer som är utestängda från ordinarie bostadsmarknaden vilket 

Helsingborgshem gör när de samarbetar med Helsingborgstads bostadssociala program. Likt 

Mörtlund beskriver Boverket att fastighetsbolagen ska verka för att det ska finnas bostäder 

med rimliga kostnader att tillgå för hushåll som är mindre resursstarka. Detta gör 

Ängelholmshem när de har som mål att erbjuda goda boendemöjligheter för alla 

boendekategorier.  

 

Förutom att ta bosocialt ansvar stöttar Helsingborgshem det lokala näringslivet genom att 

sponsra icke-kommersiella föreningar och ge bidrag till landsomfattande 

välgörenhetsorganisationer varje år. Höganäshem arbetar med sponsring av lokala 

idrottsklubbar, föreningar och arrangemang. Även Ängelholmshem sponsrar lokala föreningar 

samt stödjer aktiviteter och samarbetar med organisationer som skapar mervärde och bidrar 

till utveckling av Ängelholmshem och kommunen. Samtliga respondenter stöttar lokala 

föreningar, arrangemang och organisationer i sin kommun. Lind & Lundström (2011) hävdar 
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att allmännyttiga fastighetsbolag kan ta samhällsansvar genom samarbete med lokala aktörer. 

Lind & Lundström menar även att allmännyttiga fastighetsbolag ur ett långsiktigt perspektiv 

ska ha sina nuvarande och blivande hyresgäster i åtanke gällande värdeskapande. Detta kan 

liknas med hur respondenterna skapar värde för sina intressenter genom sponsring och 

arrangemang i respektive kommun. Helsingborgshem tar även samhällsansvar genom att de 

bedriver ett projekt som heter Eget driv som syftar till att hjälpa sina långtidsarbetslösa 

hyresgäster till arbete. De arbetar också med lokal rekrytering vilket innebär att de vill att 

deras upphandlade entreprenörer ska anställa personal bland Helsingborgshems arbetssökande 

hyresgäster. Helsingborgshems arbete med att hjälpa arbetslösa liknas med Lind & 

Lundströms påstående att samhällsansvar kan ses som en del av företagets riskpolicy. Vilket 

betyder att det kan vara viktigt för företaget att lägga resurser på att minska risker som i 

framtiden kan hota företagets vinst. I detta fall kan Helsingborgshem minska risken för att 

hyresgästerna inte har möjlighet att betala sin hyra. Höganäshem menar att eftersom de är ett 

så pass litet företag har de svårt att ta ett större samhällsansvar i sin kommun som till exempel 

arbete med lokal rekrytering. Däremot anställer de unga sommarjobbare ifrån sina 

bostadsområden. Ängelholmshem ägnar sig däremot inte lika tydligt åt denna typ av 

samhällsansvar. Däremot finansierar de kommunens strandvakter på sommaren vilket kan ses 

som att de tar ett samhällsansvar. Borglund et. al. (2008) hävdar att samhällsansvar innebär att 

företaget ska identifiera viktiga frågor hos sina intressenter och sedan agera utifrån dessa. 

Detta kan liknas med hur respondenterna arbetar med att skapa fler arbetstillfällen i sina 

kommuner.  

 

Ängelholmshem ska enligt sina ägardirektiv arbeta aktivt med samhällsansvar. För 

Ängelholmshem är samhällsansvar att de arbetar med aktiviteter som skapar mervärde och 

trivsel för sina hyresgäster. Även Helsingborgshem tar upp samhällsansvar i sina ägardirektiv. 

Dock är det inte lika tydligt som i Ängelholmshems ägardirektiv då de beskriver att 

Helsingborgshem ska främja långsiktig utveckling socialt samt att de ska bidra till att 

Helsingborg är en attraktiv stad att leva och verka i. Höganäshem har inget tydligt krav på att 

ta samhällsansvar utskrivit i sina ägardirektiv, däremot arbetar fastighetsbolaget med det. 

Garriga & Melé (2004) menar att företag väljer att ta socialt ansvar kan ses på olika sätt. 

Helsingborgshem arbetar som tidigare nämnt med att hjälpa arbetslösa i sina bostadsområden 

och Höganäshem anställer unga som sommarjobbare. Lind & Lundström (2011) påstår att 

arbetet med samhällsansvar inte ökar företagets vinst på kort sikt utan att görs utifrån ett mer 

långsiktigt perspektiv för att skapa goda kundrelationer vilket kan liknas med hur 

Helsingborgshem och Höganäshem arbetar med att exempelvis hjälpa sina hyresgäster till 

arbete. SABO (2011) påstår att åtgärder för samhällsansvar kan bidra till en ökad lönsamhet 

för verksamheter på lång sikt. Däremot menar  ind    undström att det är svårt att påvisa 

direkt positiva effekter av satsningar på samhällsansvar till företagets ekonomiska resultat. Att 

ta ett samhällsansvar kan även liknas med Fjertorps (2010) imageinvesteringar då 

samhällsansvar i sina olika former bidrar med abstrakta värden för att skapa goda 

kundrelationer.   

5.3 Affärsmässighet 

Helsingborgshems, Höganäshems och Ängelholmshems ägare ställer som tidigare nämnt krav 

på att de ska verka affärsmässigt. Helsingborgshem ska agera utifrån vad som är bäst på lång 

sikt för bolaget och måste skapa ett ekonomiskt utrymme för att kunna uppfylla stadens krav 

på bolaget. Denna beskrivning kan liknas med Lind & Lundströms (2011) påstående att 

affärsmässighet innebär att bolaget ska sträva efter att få en hög långsiktig vinst som 

genomsyrar företagets samtliga beslut. Höganäshem beskriver affärsmässighet som att de ska 
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ha samma lönsamhetskrav som andra aktörer på marknaden och samtidigt tillgodose 

kommunens krav på bolaget. Detta liknar hur Allbolagen beskriver att affärsmässighet 

förutsätter normala avkastningskrav. Ängelholmshem har ingen beskrivning på hur de tolkar 

affärsmässighet utan anger enbart att deras verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Lind & Lundström hävdar att det mest centrala i ett affärsmässigt företags agerande 

beskrivs vara att handla utifrån vad som är bäst för företaget vilket stämmer bra överens med 

hur samtliga respondenter ser på affärsmässighet.  

 

Helsingborgshem menar att de balanserar på en lina mellan lagen om affärsmässighet och 

ägarnas önskemål. Ängelholmshem beskriver att de ibland tvingas att göra investeringar som 

inte är lönsamma på sin ägares begäran vilket kan liknas med Helsingborgshems beskrivning 

ovan. Det kan till exempel vara att bygga fastigheter i områden där det inte är attraktivt att bo 

och att det därmed finns risk för vakanser. Höganäshem ger inget exempel på hur olika mål 

påverkar verksamheten men de beskriver som ovan nämnt att de ska ha samma 

lönsamhetskrav som andra aktörer på marknaden samtidigt som de ska tillgodose kommunens 

krav på bolaget. André (2010) menar att hybridorganisationer många gånger står inför 

motstridiga mål som de förväntas att uppnå. Som nämnts tidigare kan detta liknas med de tre 

respondenternas motstridiga krav från sina ägare. Enligt Grossi & Thomasson (2015) kräver 

förväntningarna på att hybridorganisationer ska handla för att uppfylla sina dubbla mål ett 

system som kan tillgodose båda målen. I detta fall allmännyttans syfte och kravet på 

affärsmässighet. Grossi & Thomasson hävdar att det i en hybridorganisation förekommer två 

typer av relationer som inte finns i den offentliga sektorn; relationen mellan politikerna och 

organisationen vilket kan liknas med respondenternas relation till sina ägare, samt 

kundrelation mellan medborgarna och organisationen som liknar respondenternas relation till 

sina hyresgäster. 

5.4  Avkastningskrav 

Avkastningskrav är ett verktyg för att bibehålla affärsmässighet i verksamheter. 

Helsingborgshem har ett avkastningskrav från sina ägare på 6 % av eget kapital på hela 

bolaget. Enskilda investeringar har olika avkastningskrav som beror på läge och 

marknadsbedömning. Exempelvis beskriver Helsingborgshem att en fastighet med ett högt 

marknadsvärde inte kräver en lika hög direktavkastning beroende på att värdeutvecklingen på 

fastigheten är hög. Helsinborgshem menar dock att deras uppgift som allmännyttigt 

fastighetsbolag inte är att skapa stor avkastning, utan istället att göra uppdrag åt ägaren som är 

Helsingborg stad. Höganäshems avkastningskrav trappas upp varje år med genomsnittlig 

statslåneränta + 0,25. För 2014 var deras avkastningskrav 1,87 % av eget kapital. Målet är att 

den långsiktiga avkastningen ska vara riskfri ränta + 1 %. Höganäshem har olika 

avkastningskrav på investeringar beroende på vad investeringen avser. Investeringar med 

högre risk kräver ett högre avkastningskrav men det är i slutändan helheten som räknas i 

företaget. Ängelholmshems har ett avkastningskrav på 2,5 % av eget kapital. Ängelholmshem 

har inte några uttalade avkastningskrav på enskilda investeringar från ägarna. Kravet är att 

investeringen ska vara lönsam på lång sikt eftersom det är bolagets resultat i sin helhet som är 

det viktiga för Ängelholmshems ägare. De sätter dock internt ett högre avkastningskrav på de 

investeringar som anses vara mer riskfyllda. Som exempel behövs det ett högre 

avkastningskrav om investeringen avser ett mindre attraktivt bostadsområde eftersom att 

risken för vakanser är högre.  
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Helsingborgshem, Höganäshem och Ängelholmshem menar att investeringar med högre risk 

kräver ett högre avkastningskrav. Lind & Lundström (2011) hävdar att avkastningen för en 

viss investering måste ta hänsyn till projektets affärsrisk. Exempelvis kräver investeringar i 

glesbygd högre avkastningskrav på grund av ökad risk än investeringar i tätort gör. Det kan 

liknas med Ängelholmshems utsaga om att det krävs ett högre avkastningskrav om 

investeringen är belägen i ett mindre attraktivt bostadsområde eftersom att risken för vakanser 

är högre. Samtliga respondenter har angivna avkastningskrav i sina ägardirektiv, men hur högt 

det är skiljer sig åt mellan fastighetsbolagen. Mörtlunds (2013) beskrivning att ägardirektiv är 

ett sätt för ägaren att påverka sitt bolag i olika frågor kan liknas med Helsingborgshems 

utsaga om att deras uppgift som allmännyttigt fastighetsbolag inte är att skapa stor avkastning, 

utan att istället göra uppdrag åt ägaren. Respondenterna beskriver att olika typer av 

investeringar kräver olika avkastningskrav. I prop. 2009/10:185 anges att olika investeringar 

kan ha olika avkastningskrav beroende på förutsättningarna på den aktuella marknaden, 

graden av långsiktighet och i vilken utsträckning som investeringarna kan påverka hur 

företaget uppfattas av sin omgivning eller företagets resultat. Likt prop. 2009/10:185 menar 

Dean (1951) på att investeringar med strategiskt syfte kombinerat med immateriell avkastning 

bör ha ett lägre avkastningskrav. Både Höganäshem och Ängelholmshem ansåg att det är 

företagets avkastning i sin helhet som är det viktiga. Likt deras resonemang framgår det även i 

prop. 2009/10:185 att avkastningskrav ska ställas på bolaget som helhet och inte på enskilda 

investeringar. Det innebär att hänsyn ska tas till den aktuella marknadssituationen, beståndets 

läge, ålder och underhållsbehov samt den risk som företaget är villig att ta. Helsingborgshems 

synsätt skiljer sig däremot från Höganäshem och Ängelholmshem då de inte genomför några 

investeringar som inte är lönsamma, utan de kräver en viss avkastning på alla sina 

investeringar. 

5.5 Beskrivning av begreppet investering 

Helsingborgshems definition av en investering är att en investering ses som en kostnad som 

syns i balansräkningen. Det kan liknas med Johansson & Mattsons (1992) beskrivning av en 

investering som en avsättning av resurser. Höganäshem definierar en investering som något 

som är ekonomiskt varaktigt eller höjer värdet på fastigheten. Ängelholmshems beskrivning 

av en investering avser något som generellt har en varaktighet på minst 3 år och överstiger ett 

belopp på 20 000 kr. Höganäshems och Ängelholmshems definitioner av en investering är 

olika men båda kan liknas med Fjertorps (2010) och Bejrum & Lundströms (1996) 

beskrivning av en investering som innebär att avstå från omedelbar nytta i utbyte mot 

förväntad framtida nytta och Johansson & Mattsons påstående att investeringar genomförs 

utifrån ett långsiktigt perspektiv. 
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5.6 Imageinvesteringar 

Helsingborgshem menar att de inte genomför investeringar med indirekt ekonomisk 

lönsamhet. Istället menar de att investeringar som inte resulterar i direkt lönsamhet ses som 

kostnader och inkluderas i företagets driftnetto. Höganäshem beskriver att de genomför vissa 

investeringar med indirekt lönsamhet. Dessa investeringar motiveras med att deras 

huvudfokus är att budgeten går ihop i slutändan och därför kan dessa investeringar 

genomföras fast de inte är konkret lönsamma. Ängelholmshem genomför vissa investeringar 

med indirekt ekonomisk lönsamhet. Dessa investeringar räknas dock som kostnader för 

företaget. Anthony (1965) beskriver en typ av investering med strategiskt syfte som är lik 

Helsingborgshems och Ängelholmshems synsätt, där investeringen ses som en kostnad som 

förväntas ge resultat i framtiden. 

 

Helsingborgshem ser investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet som värdeskapande 

aktiviteter för att öka trivsel och trygghet i bostadsområdena. Höganäshem beskriver att syftet 

med denna typ av investeringar är att stärka sitt varumärke och att vara en attraktiv hyresvärd. 

Ängelholmshem berättar att deras investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet syftar till 

att skapa mervärde och bidra till kommunens och sin verksamhets utveckling. 

Helsingborgshem, Höganäshem och Ängelholmshem ser alla på investeringar med indirekt 

ekonomisk lönsamhet som något som bidrar med ett värde för företaget vilket är likt Fjertorps 

(2010) beskrivning av en imageinvestering. Imageinvesteringar är investeringar som inte 

avser att tillhandahålla service utan vars syfte är att skapa ett abstrakt värde som i sin tur 

innebär en attraktionskraft för kunden. Det handlar enligt Fjertorp om att förändra människors 

uppfattning. Dean (1951) hävdar att investeringar kan ha ett strategiskt syfte där nyttan med 

investeringen avser att vara på längre sikt. Likt Deans påstående om att nyttan med 

investeringen är långsiktig stödjer Ängelholmshem aktiviteter som skapar mervärde och som 

bidrar till att verksamheten och kommunen ska utvecklas.  

 

Helsingborgshems arbete med värdeskapande aktiviteter inkluderar satsningar i ökad trivsel 

för hyresgästerna som på sikt ämnar skapa nöjdare kunder. Exempel på aktiviteter som 

Helsingborgshem genomfört är att erbjuda sina hyresgäster gratis simundervisning och prova-

på-aktiviteter för sina hyresgäster i samarbete med sina sponsringspartners. De har också 

anordnat områdesdagar och temakvällar för hyresgästerna för att skapa grannsämja i 

bostadsområdena. Helsingborgshem har även byggt utomhusgym på några av sina 

bostadsområden för att öka trivseln. Enligt Helsingborgshem är ett annat sätt att öka trivseln 

att satsa på personal som har tid att vara engagerade i hyresgästerna. Anthony (1965) 

beskriver också detta och menar att företag som anställer mer personal än nödvändigt kan ha 

som syfte att skapa nöjdhet hos kunderna och i det långa loppet öka sin framtida vinst vilket 

kan liknas med de satsningar Helsingborgshem har gjort. Höganäshem ägnar sig inte åt denna 

typ av trivselåtgärder utan de menar att de försöker öka trivseln och kundnöjdheten bland sina 

hyresgäster genom att vara lyhörda på förslag som kommer in från hyresgästerna under 

boendemöten. Ängelholmshem arbetar med aktiviteter som skapar mervärde i form av ökad 

trivsel och kundnöjdhet genom att anordna sommararrangemang som exempelvis gratis 

simundervisning. De har också byggt utomhusgym i vissa av sina bostadsområden. 

Helsingborgshem, Höganäshem och Ängelholmshem har olika sätt att arbeta med trivsel. Det 

som är gemensamt för respondenterna är att de alla försöker att skapa ett mervärde för sina 

hyresgäster. Trivsel är ett abstrakt värde och kan liknas med vad Fjertorp (2010) beskriver 
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som en imageinvestering då han talar om abstrakta värden som innebär en attraktionskraft för 

kunden. Respondenterna menar alla att kundnöjdhet är en orsak till att trivselåtgärder utförs. 

En förklaring till detta kan enligt Ramberg (2000) vara att kundanpassning, 

marknadskunnande och ekonomi blev allt mer centrala frågor hos de allmännyttiga 

fastighetsbolagen för att kunna konkurrera på marknaden när Allbolagen infördes. Han 

menade också att hyresgästen blev ännu viktigare som kund med individuella preferenser och 

behov som bolagen ville tillgodose i högsta möjliga mån.  

 

Ett annat sätt för Helsingborgshem att arbeta med värdeskapande aktiviteter är 

trygghetsfrågor. Helsingborgshem genomför så kallade trygghetscertifieringar på sina 

fastigheter som innebär att de gör området tryggare med hjälp av bland annat bättre belysning 

i både utomhus- och inomhusmiljö samt installation av elektroniska nyckelsystem. 

Höganäshem berättar att de har investerat i bättre belysning i några bostadsområden för att 

öka hyresgästernas trygghet. Ängelholmshem förbättrar även belysningen i sina 

bostadsområden för att öka tryggheten för de boende. Samtliga respondenter arbetar med 

trygghet i sina bostadsområden men i varierande utsträckning. Precis som trivsel är trygghet 

ett abstrakt värde och kan liknas med en imageinvestering. Enligt prop. 2009/10:185 kan ett 

visst projekt i sig sakna ekonomisk lönsamhet, men det kan ändå bidra positivt till hur 

företaget i övrigt kan uppfylla sina mål. Detta kan liknas med hur satsningar i trivsel och 

trygghet genomförs hos respondenterna för att skapa kundnöjdhet. Det kan också vara en 

förklaring till hur de motiverar åtgärder för samhällsansvar då de genomför investeringar som 

saknar konkret lönsamhet men bidrar till att annan nytta och att andra mål uppfylls i 

verksamheten. Lind & Lundström (2011) påstår att satsningar på bland annat trygghetsfrågor 

är ett sätt att ta samhällsansvar i fastighetsbolag. Åtgärderna för att skapa trygghet i 

bostadsområdena hos respektive respondent kan precis som Lind & Lundström beskriver ses 

som att ta ett samhällsansvar.  

 

Som tidigare nämnt arbetar respondenterna med olika värdeskapande aktiviteter i form av 

samhällsansvar, sponsring och rekrytering. Helsingborgshem arbetar med lokal rekrytering 

och hjälper sina långtidsarbetslösa hyresgäster tillbaka till sysselsättning. De stöttar också 

olika föreningar genom sponsring och förklarar att de vill synas i samband med större 

engagemang i Helsingborg. Dessa aktiviteter är viktiga delar i att stärka deras varumärke. 

Höganäshem arbetar också med sponsring av föreningar och arrangemang samt anställer unga 

sommarjobbare ifrån sina bostadsområden. För Höganäshem är det viktigt att synas runt om i 

kommunen eftersom att det är ett sätt för fastighetsbolaget att marknadsföra bolaget och skapa 

ett bra varumärke. Även Ängelholmshem stödjer aktiviteter och samarbetar med 

organisationer som skapar mervärde och bidrar till utveckling av Ängelholmshem och 

kommunen. De finansierar också kommunens strandvakter på sommaren. Enligt 

Ängelholmshem är att synas runt om i kommunen ett sätt för verksamheten att stärka sin 

image. Respondenterna har gemensamt att de vill synas i kommunen de verkar i för att stärka 

sitt varumärke eller sin image vilket kan liknas med Fjertorps (2010) beskrivning av 

imageinvesteringar som avser att skapa ett abstrakt värde som i sin tur innebär en 

attraktionskraft för kunden. Fjertorp menar att det handlar om att påverka människors 

uppfattning då effekterna av imageinvesteringar är beroende av hur intressenterna uppfattar 

dessa investeringar. Vidare menar han på att imageinvesteringar kan ha ett strategiskt syfte. 

Enligt Dean (1951) är nyttan med strategiska investeringar svåra att mäta eftersom 

avkastningen ofta är fördröjd, indirekt och immateriell. Arbetet med samhällsansvar kan som 

tidigare nämnts liknas med en imageinvestering då samhällsansvar medför abstrakta värden. 

Lind & Lundström (2011) påstår att arbetet med samhällsansvar inte ökar företagets vinst på 

kort sikt utan att görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv för att bygga ett starkt varumärke.  
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Helsingborgshem vill inte lämna ut några uppgifter om hur mycket kapital de lägger på 

värdeskapande aktiviteter. Helsingborgshem beskriver att de istället för att fokusera på 

kostnader arbetar med sitt NKI som mäts årligen för att få en uppfattning av hur deras 

hyresgäster trivs och upplever Helsingborgshem som fastighetsbolag. Helsingborgshem 

hävdar att de har ett sämre driftnetto än privata fastighetsbolag på grund av att de har valt att 

ha flera anställda som arbetar mot hyresgästerna. Likt Helsingborgshems utsaga om att de har 

ett lägre driftnetto på grund av satsningar på kundnöjdhet menar Anthony (1965) att vissa 

åtgärder som genomförs med långsiktiga och strategiska avsikter kan leda till att nuvarande 

vinster blir mindre än de annars skulle ha varit. Höganäshem har inte någon uppfattning om 

hur mycket kapital som går åt till investeringar med indirekt ekonomisk lönsamhet och att det 

inte finns någon satt budget för den typen av investeringar. Höganäshem försöker alltid att se 

sina investeringar ur ett mera långsiktigt perspektiv och inte enbart vad investeringarna 

genererar för stunden. Ängelholmshem kan inte svara på hur mycket resurser de lägger på 

denna typ av investeringar och har inte heller någon budget som är avsett till just detta. 

Kaplan & Atkinson (1998) påstår att det brukar läggas större vikt vid de mätbara aspekterna 

av investeringar jämfört med de immateriella fördelarna som investeringen medför. Detta 

stämmer inte överens med hur Helsingborgshem, Höganäshem och Ängelholmshem ser på 

imageinvesteringar. Helsingborgshem arbetar med NKI istället för att fokusera på kostnader 

medan varken Höganäshem eller Ängelholmshem lägger någon större vikt på kostnaderna för 

denna typ av investering. Enligt Carr et. al. (2010) kan skillnaderna i balansen mellan 

ekonomi och strategi tyda på att det finns flera olika yttre faktorer som har betydande 

inflytande när beslut om investering ska tas.  

 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över vilka imageinvesteringar som genomförs i 

respektive fastighetsbolag. Dessa imageinvesteringar kan medföra abstrakta värden och 

attraktionskraft för fastighetsbolagen i form utav ökad trivsel och kundnöjdhet.  

 

 

Imageinvesteringar 
 Trivsel- och 

trygghetsåtgärder 

 

Samhällsansvar 

 

 

 

Helsingborgshem 

 

Områdesdagar, simskola, 

utomhusgym, prova-på-

aktiviteter, 

trygghetscertifiering 

 
 

Lokal rekrytering, coaching 

för arbetslösa, sponsring 

 

Höganäshem 

 
Belysning, lyhörda inför 

hyresgäster 

 
Unga sommarjobbare, 

sponsring 

 

Ängelholmshem 

 

Simskola, utomhusgym, 

belysning 

 

Finansiering av badvakter, 

sponsring, 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

Under vår undersökning betonade Helsingborgshem att imageinvesteringar ses som kostnader 

för företaget och inte som investeringar. Detta kan bero på att vi har intervjuat ekonomichefen 

på Helsingborgshem och att hon troligtvis ser redovisningsmässigt på frågan. Det kan även 

appliceras på intervjun med ekonomichefen på Ängelholmshem som också menade att 

imageinvesteringar ses som kostnader. Huruvida det är en kostnad eller en investering beror 

helt på synsätt. Vi menar att imageinvesteringar befinner sig i en typ av gränsland då de rent 

formellt är en kostnad men medför en framtida nytta precis som en investering gör. Troligtvis 

redovisas imageinvesteringar på samma sätt hos Höganäshem trots att detta inte framgick 

under intervjun.  

 

Vi anser att våra respondenter fungerar som hybridorganisationer eftersom att de balanserar 

mellan att verka som ett vinstdrivande företag samtidigt som de ska leva upp till 

allmännyttans syfte. Samtliga av våra respondenters ägardirektiv ställer krav på både 

affärsmässighet och bosocialt ansvar vilket vi ser som motstridiga mål. Det vill säga att 

generera vinst och samtidigt ta ett samhällsansvar som saknar ett tydligt samband med 

lönsamhet. Dessa mål är ägarnas sätt att styra och ställa krav på bolaget och formuleras som 

ägardirektiv. Våra respondenters ägardirektiv påminner mycket om varandra vilket vi anser 

kan bero på att alla allmännyttiga fastighetsbolags ägardirektiv är uppbyggda på ett liknande 

sätt. Då våra respondenters kommuner är belägna nära varandra kan även detta vara en orsak 

till att ägardirektiven är lika. Våra respondenters ägare använder sina ägardirektiv för att styra 

sitt fastighetsbolag i den riktning de vill utvecklas som kommun. Exempelvis gör Helsingborg 

detta när de ställer krav på att Helsingborgshem ska arbeta för att göra staden attraktiv att leva 

och verka i. Samtliga respondenter har också ägardirektiv om i vilken omfattning de ska 

bygga nya bostäder vilket vi anser visar på hur kommunen vill utvecklas.  

 

I vår studie framgick det att ägardirektiv om samhällsansvar endast fanns hos två av våra 

respondenter. Det är tydligt att Höganäshem saknar denna typ av ägardirektiv då de inte ägnar 

sig åt värdeskapande aktiviteter i samma utsträckning som Helsingborgshem och 

Ängelholmshem. Att Höganäshem inte har ett lika stort ansvar för detta i sin kommun kan 

bero på att kommunen är förhållandevis liten och att det inte finns samma efterfrågan och 

konkurrens på marknaden som i större kommuner. Däremot sponsrar samtliga respondenter 

lokala föreningar och arrangemang för att synas i sin kommun och till följd stärka sitt 

varumärke. Vi menar att respondenterna försöker att skapa sig ett abstrakt värde, en image, 

vilket kan vara en motivationsfaktor till varför imageinvesteringar genomförs i 

fastighetsbolagen.  

 

Det förkommer också en betydande skillnad i hur stora satsningar som görs på trivsel- och 

trygghetsåtgärder för fastighetsbolagens hyresgäster. Höganäshem arbetar inte med 

trivselåtgärder mer än att de är lyhörda inför sina hyresgästers förslag. Det kan bero på att 

Höganäshem inte anser att satsningar i trivselåtgärder ger en tillräcklig konkurrensfördel 

jämfört med övriga fastighetsbolag i kommunen. Både Ängelholmshem och Helsingborgshem 

har byggt utomhusgym och erbjuder gratis simundervisning för sina hyresgäster i syfte att öka 

trivseln. Helsingborgshem är det fastighetsbolag som utför mest trivselåtgärder då de även 

anordnar områdesdagar och olika typer av aktiviteter för sina hyresgäster. Helsingborgshem 

är även det fastighetsbolag som ligger i framkant vad gäller trygghetsåtgärder med sin 
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trygghetscertifiering. Vi anser att trivsel och trygghet kan uttryckas som samhällsansvar och 

även kan ses som en attraktionskraft för kunden. Dessutom kan dessa åtgärder på sikt bidra 

till att annan nytta och att andra mål uppfylls i verksamheten. Åtgärder för samhällsansvar 

kan förutom att vara ett ägardirektiv ha ett strategiskt syfte för fastighetsbolaget. Vi menar på 

att åtgärder för att ta samhällsansvar kan ses som imageinvesteringar eftersom att effekterna 

av att ta samhällsansvar i de flesta fall handlar om att stärka sin image och sitt varumärke, 

vilket i sin tur har ett långsiktigt strategiskt syfte. Dock är fastighetsbolagen beroende av hur 

dessa satsningar uppfattas av sina intressenter. Vi menar på att en imageinvestering som inte 

resulterar i en attraktionskraft för kunden är meningslös ur bolagets perspektiv. Det vill säga 

om inte hyresgästerna eller samhället har ett engagemang och känner för de värdeskapande 

aktiviteter som fastighetsbolaget genomför bidrar det inte heller till att stärka verksamhetens 

varumärke. 

 

Investeringar som har ett strategiskt syfte har ofta en fördröjd och immateriell nytta. 

Effekterna av de abstrakta värdena som imageinvesteringar medför, exempelvis kundnöjdhet 

är svåra att mäta. Trots att nyttan är svår att greppa visar vår studie på att de tre 

fastighetsbolagen genomför denna typ av investeringar då de vill stärka sin attraktionskraft. 

De tre fastighetsbolagens vilja att stärka sitt varumärke tyder på att de har ett intresse av att 

skapa attraktionskraft för att säkra sin position på marknaden. Genom att omge sig av nöjda 

hyresgäster och vara en attraktiv hyresvärd på marknaden kan de på sikt minska risken för 

vakanser och därigenom öka företagets lönsamhet. Helsingborgshem ville inte prata om hur 

mycket kapital som går till imageinvesteringar utan hänvisade istället till kundnöjdhet och 

NKI. Detta tyder på att den ekonomiska aspekten vid imageinvesteringar inte väger tyngst 

utan att det även finns flera olika yttre faktorer som har betydande inflytande när beslut om 

denna typ av investering ska tas. En av dessa yttre faktorer anser vi vara just att skapa 

attraktionskraft hos kunden och på marknaden. Vi ställer oss frågan; Om NKI är högt för 

Helsingborgshem innebär det indirekt att det läggs relativt mycket kapital på 

imageinvesteringar? Troligtvis mäter och använder samtliga respondenter NKI men det är 

inget som har framgått i vår undersökning.  

 

Det råder delade meningar om hur lönsamma imageinvesteringar är. Vår studie visar på att 

fastighetsbolag har fördelar att vinna med satsningar på imageinvesteringar i form utav 

abstrakta värden men det är samtidigt en kostnad som inte genererar en konkret vinst. Därför 

kan det vara svårt att motivera varför imageinvesteringar ska genomföras. Höganäshem och 

Ängelholmshem motiverade kostnaderna för sina imageinvesteringar med att det viktiga är 

företagets resultat och avkastning som helhet. De menar därför att de kan genomföra 

imageinvesteringar utan direkt lönsamhet på grund av att de har andra medel som genererar 

vinst. Detta anser vi kunna bero på att de inte har lika högt avkastningskrav på sina 

verksamheter som Helsingborgshem och därför kan de genomföra fler investeringar som 

medför lägre avkastning. Att Helsingborgshem kräver en viss avkastning på alla sina 

investeringar kan bero på deras marknadssituation, det vill säga att de verkar på en mer 

konkurrenskraftig marknad då Helsingborg stad är avsevärt större än Ängelholm och 

Höganäs. En fråga som vi också ställer oss är om satsningar på imageinvesteringar blir 

viktigare på en mer konkurrenskraftig marknad då imageinvesteringar förekommer i större 

utsträckning hos Helsingsborgshem än hos övriga respondenter.  
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6.2 Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att beskriva och jämföra vad imageinvesteringar kan innebära för 

allmännyttiga fastighetsbolag utifrån ledningens perspektiv. Vidare ville vi undersöka vilka 

imageinvesteringar som genomförs och hur de motiveras. Vår problemställning formulerades 

enligt följande; 

 

”Vad kan imageinvesteringar innebära för allmännyttiga fastighetsbolag?” 

 

Vad imageinvesteringar kan innebära för de tre allmännyttiga fastighetsbolagen vi har 

intervjuat ser olika ut. Det finns tecken som tyder på att Helsingborgshem är väldigt medvetna 

om vad de vill uppnå med sina imageinvesteringar då ekonomichefen vi intervjuade var så 

pass tydlig med att hänvisa till NKI. Vi drar därför slutsatsen att kundnöjdhet är en av 

motivationsfaktorerna för imageinvesteringar hos Helsingborgshem. Dessutom framgår det att 

imageinvesteringar genomförs för att stärka Helsingborgshems varumärke. Höganäshem 

reflekterade inte över kundnöjdhet som ett mål med imageinvesteringar utan angav att deras 

motivationsfaktor var att stärka sitt varumärke. För Ängelholmshem var 

motivationsfaktorerna för imageinvesteringar ökad trivsel bland hyresgästerna och att stärka 

sin image. Med andra ord var att stärka sitt varumärke en gemensam motivationsfaktor för 

våra respondenter vid imageinvesteringar. Att arbeta för att stärka sitt varumärke är ett sätt att 

på lång sikt säkra sin vinst. Ett annat sätt för fastighetsbolagen att motivera sina 

imageinvesteringar är att de ska agera utifrån sina ägardirektiv. I Ängelholmshems 

ägardirektiv stod det uttryckligen att bolaget skulle arbeta med samhällsansvar. Satsningar i 

samhällsansvar har vi som tidigare nämnt tolkat som en typ av imageinvestering eftersom att 

åtgärder för samhällsansvar kan göras för att stärka sitt varumärke. Även Helsingborgshem 

har ägardirektiv som ställer krav på samhällsansvar då de ska främja en långsiktig utveckling 

socialt samt att de ska bidra till att Helsingborg är en attraktiv stad att leva och verka i. Både 

Helsingborgshem och Ängelholmshem genomförde imageinvesteringar för att skapa 

kundnöjdhet. De allmännyttiga fastighetsbolagen kan genom att omge sig med nöjda kunder 

och vara en attraktiv hyresvärd minska risker för vakanser och på så vis öka företagets 

lönsamhet på lång sikt. Avslutningsvis vill vi poängtera att effekterna av imageinvesteringar 

är beroende av hur de upplevs av bolagets intressenter. 

 

Sammanfattande slutsatser om vad imageinvesteringar kan innebära för allmännyttiga 

fastighetsbolag: 

 

 Imageinvesteringar befinner sig i en typ av gränsland då de rent formellt ses som en 

kostnad men medför en framtida nytta precis som andra investeringar gör.  

 

 Vissa imageinvesteringar görs för att de allmännyttiga fastighetsbolagen vill leva upp 

till sina ägardirektiv. 

 

 Två av de allmännyttiga fastighetsbolagen resonerade om att det är företagets resultat 

och avkastning som helhet som är det viktiga och därför kan imageinvesteringar 

genomföras trots att de saknar en konkret ekonomisk lönsamhet. 

 

 Ett syfte med imageinvesteringar var att de allmännyttiga fastighetsbolagen ville skapa 

attraktionskraft i form utav trivsel, trygghet och kundnöjdhet. 
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 Ett annat mål med imageinvesteringarna var att de allmännyttiga fastighetsbolagen 

ville synas i kommunen genom engagemang och sponsring i samhället, det vill säga ta 

ett samhällsansvar. Det bidrar till ett starkare varumärke. 

 

 En orsak till att imageinvesteringar genomfördes var att fastighetsbolagen på lång sikt 

ville stärka sitt varumärke och sin image. Det föreligger alltså ett strategiskt syfte 

bakom imageinvesteringarna. 

 

 

 
 

Med bilden ovan vill vi visa på att attraktionskraft och abstrakta värden uppkommer genom 

att de allmännyttiga fastighetsbolagen genomför imageinvesteringar. Dessa abstrakta värden 

uppstår i form av trivsel- och trygghetsåtgärder samt åtgärder för samhällsansvar vilka bidrar 

till att de tre allmännyttiga fastighetsbolagens varumärke stärks.  

6.3 Vidare forskning 

I vår studie har vi tittat närmre på vad imageinvesteringar kan innebära för allmännyttiga 

fastighetsbolag. Vi har utifrån tre allmännyttiga fastighetsbolag kommit fram till att 

imageinvesteringar genomförs för att skapa attraktionskraft och stärka företagets varumärke. 

De genomförs även för att det förekommer direktiv från ägarna om samhällsansvar i olika 

former. 

 

I framtida studier hade det varit intressant att undersöka vad imageinvesteringar innebär för 

privata fastighetsbolag. Vi anser att det hade varit intressant att undersöka då privata 

fastighetsbolag inte verkar som en hybridorganisation och därför inte har samma motstridiga 

mål som allmännyttiga fastighetsbolag, det vill säga att de både ska uppfylla allmännyttans 

syfte och samtidigt vara affärsmässiga.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

1. Namn på fastighetsbolaget 
 

2. Storlek på fastighetsbolaget 

a. Antal förvaltade bostadsfastigheter 

 

3. Vilken roll har du när beslut om investering ska tas? 

 

4. Vad är en investering för er? 

 

5. Hur ser era ägardirektiv ut? 

 

6. Har ni några avkastningskrav från era ägare på de investeringar som ni gör?  

a. Har ni samma avkastningskrav på alla era investeringar? 

 

7. Gör ni investeringar som medför indirekt ekonomisk lönsamhet för företaget?  

a. Vilka typer av investeringar är det? 

b. Hur motiverar ni dessa investeringar? 

c. Ungefär hur mycket kapital går till detta per år? 

d. Har ni någon bestämd budget för att kunna göra den här typen av 

investeringar? 
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