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Förord 
 

Detta är en magisteruppsats inom ämnet företagsekonomi, skriven vid Linköpings 

Universitet under vårterminen - 2016. Skapandet av denna uppsats har varit en 

intressant, intensiv och lärorik resa. En resa som ej hade varit möjlig utan bidrag från 

vissa nyckelpersoner. Vi vill därför tacka vår handledare vid Linköpings Universitet, 

Robert Jonsson, för hans värdefulla handledning under arbetets gång.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner för deras tid och bidrag till 

den empiriska datainsamlingen. Det har varit mycket givande och lärorikt att få ta del av 

deras erfarenheter och utan intervjupersonernas medverkan hade inte denna uppsats 

kunnat formas.  

 

Det som studien ämnar belysa är ett samhällsaktuellt ämne och vi hoppas att du som 

läsare finner uppsatsen intressant och får en förståelse för det kunskapsbidrag vi 

författare önskar förmedla.   

 
 

Linköping 2016 - 05 - 29  

 

Philip Blomdahl    Rebecca Pettersson 

 

________________    ________________ 
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Sammanfattning 
 
Titel  Allmännytta kontra affärsmässighet i kommunala 

bostadsbolag – samspel mellan individer och institutioner 
Författare  Philip Blomdahl och Rebecca Pettersson 

Handledare  Robert Jonsson 
Nyckelord  Samhällsansvar, affärsmässighet, individ, institution 

Bakgrund  Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska enligt lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
verka i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga 
principer. Det saknas enhetliga beskrivningar om vad 
begreppen allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer 
innebär vilket leder till att tolkningsföreträde finns. 
Varierande tolkningar inom organisationer så som 
Hyresgästföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) förekommer vilket gör det intressant att gå ett steg 
längre och undersöka individers tolkningar inom kommunala 
bostadsbolag. Lag (2010:879) ses i denna studie som en 
nationell institution, medan ägardirektiven representerar 
lokala institutioner, där lokala tankegångar är närvarande. 
Otydligheten i lagen ligger således till grund för att 
undersöka samspelet mellan nationell/lokal institution och 
individer inom bolagen. 

Syfte Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag hanterar 
komplexiteten och förhållandet mellan begreppen 
affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte. Samspelet 
mellan individ och institution kommer att vara i fokus. 

Metod Denna kvalitativa studie utgår från en abduktiv ansats med 
ett hermeneutiskt synsätt. Den kvalitativa undersökningen 
har genomförts genom en fallstudie med två deltagande 
kommunala bostadsbolag. Sex semistrukturerade intervjuer 
har genomförts med VD, CFO och styrelseordförande från 
respektive bolag. 

 
Slutsats Studien visar att samspelet mellan individ och institution är 

väl fungerande på så sätt att ett styrande finns hos båda 
parter. Individerna följer den nationella institutionen, 
samtidigt som de formar den genom det stora 
tolkningsföreträdet. Långsiktighet är bolagens största 
argument för att uppfylla lagens båda begrepp. 
Avslutningsvis menar vi att lagen sätter käppar i hjulen för 
bolagen då ett byggande i ytterområden är svårt att förena 
med affärsmässiga principer.  
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Abstract 
 

Title “Allmännytta” vs. “affärsmässighet” in municipal housing 
companies – An interaction between individuals and 
institutions 

Authors Philip Blomdahl and Rebecca Pettersson 

Supervisor Robert Jonsson 
Key words Samhällsansvar, Affärsmässighet, individuals, institutions 

Background  Swedish municipal housing companies should by the law: 
lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag operate in a charitable (allmännyttigt) 
purpose and according to businesslike (affärsmässiga) 
principles. There is a lack of unified explanations of what 
these concepts mean which in turn leads to preferential right 
of interpretation. Varying interpretations within 
organisations like Hyresgästföreningen, and Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) exists which lead this study 
to go a step further and investigate interpretations made by 
individuals working within Swedish municipal housing 
companies. The law (2010:879) is seen as a national 
institution in this study, while regulatory documents 
(ägardirektiv) represent local institutions, where local ideas 
are present. This vagueness within the law is the basis to 
investigate the interaction between national/local institutions 
and individuals within the companies.  

Purpose The purpose of this study is to provide an understanding of 
how municipal housing companies manage the complexity 
and the relationship between the concepts affärsmässiga 
principer and allmännyttigt syfte. The interaction between 
the individuals and institutions will be the central focus.  

Method This qualitative study is based on an abduktiv approach, with 
a hermeneutic perspective. The qualitative analysis has been 
made with a case studie where two municipal housing 
companies participated. Six semi-structured interviews have 
been made with CEO, CFO and chairman from the involved 
companies.  

Conclusion   The study shows that the interaction between the individuals 
and the institutions are well functioning in such way that 
both parts are leading and driving. The individuals follow the 
national institution, in the same way they are shaping it 
through the wide preferential rights of interpretation. Long-
term thinking is the companies’ main argument to meet the 
concepts of the law (2010:879). Finally, we believe the law 
puts a spoke in the wheels of the companies, as construction 
in suburban areas is difficult to reconcile to business like 
principles.  
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1 Allmännytta kontra affärsmässighet 
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska enligt Lag (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag verka i ett allmännyttigt syfte och enligt 

affärsmässiga principer. Vid en första anblick bör detta inte vara problematiskt. Börjar 

vi däremot fördjupa oss i vad det betyder ser det inte lika självklart ut. Vad menas 

egentligen med att verka i ett allmännyttigt syfte? Och vilka är de affärsmässiga 

principerna? Lind och Lundström (2011) behandlar hur de anser att tolkningar av 

begreppen bör göras medan Boverket (2015) genom en uppföljningsrapport av lagen 

förklarar att det inte är lätt att bedöma om de kommunala bostadsbolagen driver 

verksamheten enligt affärsmässiga principer eller ej. Boverket (2015) utvecklar genom 

att belysa att en mätning av vad som är affärsmässigt eller inte är svårt att göra, då för få 

rättsavgöranden har gjorts.  

 

Affärsmässiga principer är ett nytt begrepp som introducerades i svensk lagstiftning i 

och med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) som 

framöver i uppsatsen benämns som: den nya allbolagen. Begreppet definieras inte 

konkret i lagen medan propositionen (Prop. 2009/10:185) ger några få öppna exempel 

på vad det innebär, vilket leder till att tolkningar görs. Lind och Lundström (2011) 

definierar det som detsamma som vinstmaximering. Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO) har en annan tolkning då de anser att sammanhanget spelar roll 

i tolkningen. SABO anser att affärsmässighet framför allt handlar om ett 

förhållningssätt. “Bolaget ska alltid utgå från vad som är bäst för bolaget och endast 

vidta åtgärder och göra investeringar som bedöms bli lönsamma. Det handlar då om 

lönsamhet på lång sikt, inga krav finns på kortsiktig lönsamhet.” (SABO, 2011, s. 3). 

SABO påpekar även att definitionen ej betyder att bolagen måste agera precis som 

privata hyresvärdar utan att det viktiga är att det inte sker några större avvikelser vad 

gäller underprissättning av hyror (SABO, 2011). Affärsmässiga principer är således ett 

begrepp som är intressant av den anledningen att tolkningar varierar och leder till olika 

slutsatser trots att många uppfattningar är liknande. 
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Vad gäller det andra begreppet, allmännyttigt syfte, definieras det på följande vis i 

regeringens proposition: “Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt 

bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis 

att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med särskilda 

behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att 

tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika 

hyresgäster” (Prop. 2009/10:185. s. 40). 

 

Dessa två krav skall alltså enligt lag uppfyllas samtidigt vid drift av allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag, vilket har legat som grund för diskussioner kring 

huruvida de är svåra att uppnå samtidigt i vissa fall. Är det till exempel affärsmässigt att 

hyra ut till en individ som kräver ekonomisk hjälp istället för att hyra ut till en individ 

med full betalningsförmåga? Lind och Lundström (2011) påpekar att vissa privata 

bostadsbolag idag säger nej till hushåll som inte kan betala för sig. Här skiljer sig de 

offentligt ägda bostadsbolagen från de privata då de enligt den nya allbolagen via 

propositionen skall tillgodose bostadsbehov för alla olika hyresgäster och har därför 

också hyresgäster med betalningssvårigheter eller ekonomiskt stöd (Prop. 2009/10:185). 

En annan aktuell fråga kopplat till problematiken är om utförsäljning av äldre delar av 

bolagens bestånd till fördel för att ha möjlighet att genomföra nybyggnationer där 

hyrorna blir högre än i det äldre beståndet, är förenligt med de båda begreppen. Detta 

skriver Salonen och Westerdahl (2016) om så sent som i april i år, där de diskuterar 

läget i Landskrona. Problematiken för den del av befolkningen som är svagast på 

bostadsmarknaden är väl omskrivet även det. En debattartikel i Svenska Dagbladet 

uttrycker att den nya allbolagen gjort det möjligt för de allmännyttiga bolagen att rusta 

upp hyresrätter till nybyggnationsstandard, vilket försvårar för denna grupp människor 

att bo kvar då hyrorna höjs (Axelsson m.fl. 2015). Det är således ett samhällsaktuellt 

ämne som innehåller många olika diskussioner där alla är kopplade till den nya 

allbolagen. 

1.1 Problematisering 
Den växande komplexiteten som uppkommit i och med den nya lagen, och faktumet att 

begreppen är utformade så att tolkningar kan göras, gör det intressant och relevant att 

undersöka tolkningarna och hanterandet av begreppen i olika roller i kommunala 
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bostadsbolag. Lind och Lundström (2011) ifrågasätter vad som menas med att företag 

ska agera enligt affärsmässiga principer och menar att begreppet inte har någon klar 

definition. Samma författare diskuterar olika möjliga tolkningar av begreppen 

affärsmässiga principer samt allmännyttigt syfte i samverkan och förklarar att 

organisationer så som Hyresgästföreningen, SABO och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) har varierande tolkningar av hur begreppen ska uppfyllas samtidigt. 

De menar att till exempel hyresgästföreningen har åsikter som går i linje med den 

generella uppfattningen innan den nya allbolagen infördes, att affärsmässigheten (på 

lång sikt) kan få mindre fokus om handlingar kan bidra till allmännyttigt syfte, vilket 

inte stämmer överens med tolkningen från SKL (Lind & Lundström, 2011).  

 

Vidare angående begreppet allmännyttigt syfte menar Windell (2015) att företag, i och 

med den nya lagen, har en förändrad inställning till hur de ska arbeta med sitt sociala 

ansvar. Windell (2015) talar om detta sociala ansvar och drar kopplingar till begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR). Windell (2015); Kotler och Lee (2005); EU-

kommissionen (2016) förklarar att CSR har att göra med att ta ett ansvar som går utöver 

lagstiftningens krav. Svenskt Näringsliv (2008) menar även att det förekommer 

oklarheter och olika tolkningar gällande begreppet och talar om tolkningar som görs 

utanför Sveriges gränser. Jamali och Mirshak (2008) menar att det världskända 

begreppet CSR med tiden får mer och mer uppmärksamhet vilket även leder till att ett 

utökat arbete kring begreppet krävs. Fombrun (2005) beskriver hur företag i Europa 

försöker stärka sitt rykte kring CSR genom att ta hänsyn till de internationella normerna 

för hur CSR uttrycks. Svenskt Näringsliv (2008) menar på att den amerikanska synen på 

CSR i det stora hela handlar om relationen mellan företaget och dess anställda medan 

den europeiska diskussionen anses mer enhetlig och har ett hållbarhetstänk som 

innefattar miljöfrågor samt sociala rättigheter.  

 

Även om allmännyttigt syfte beskrivs och tolkas av Windell (2015) som närliggande till 

begreppet CSR, saknas enhetliga förklaringar och beskrivningar över vad både 

allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer innebär (SABO, 2011).  

 
Hur begreppen är utformade ser vi ofta i ägardirektiven som kommunerna lagt fram till 

bolagen. Ägardirektiv är ett av redskapen som ingår i kommunernas styrning av de 
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kommunala bostadsbolagen (SABO & SKL, 2013). Tydligheten och specifikationen i 

dessa direktiv är mycket varierande beroende på bolag. Johansson (2015) beskriver 

genom en rapport av Sveriges kommuners ägardirektiv till deras bostadsbolag, att 

endast hälften tar upp förhållandet mellan allmännytta och affärsmässighet. Detta tyder 

på att bolagen och deras ägare arbetar med tidigare nämnda begrepp på varierande vis.  

 

Som ovan klarlagts, finns således en problematik kring att begreppen allmännyttigt 

syfte och affärsmässiga principer är otydliga och därför tolkas olika. Att organisationer 

som helhet tolkar begreppen olika, gör det därför intressant för oss att undersöka hur 

individer inom kommunala bostadsbolag tolkar samma begrepp. Brorström och Siverbo 

(2001) talar i sin studie om individer och institutioner och de relationer som 

förekommer däremellan. Dessa relationer handlar till stor del om att antingen individen 

eller institutionen har ett relativt övertag över den andre och på så sätt påverkar varandra 

i olika grad (Brorström & Siverbo, 2001). Själva begreppet institution tolkas även det på 

olika sätt (Scott, 1987). Eriksson-Zetterquist (2009); Jepperson (1991) beskriver det 

som handlingar i form av procedurer, regler och förhållningssätt. DiMaggio och Powell 

(1991) talar om att begreppet även kan handla om händelser som sker i vårt vardagliga 

liv, så som handskakningar och äktenskap. Brorström och Siverbo (2008); North (1990) 

talar om att informella spelregler, där det till exempel förklaras hur organisationer ska 

framföras för att uppnå särskilda mål, uppkommer inom företag och kan benämnas som 

institutioner.  

 

Jonsson och Arnell (2006) har en syn på begreppet institution som kommer att prägla 

denna uppsats mer än andra definitioner. De beskriver att det inom kommuners 

organisering förekommer två “världar” som benämns lokal institution samt nationell 

institution. De beskriver hur kommunallagen ses som en väl utbredd nationell institution 

då inga lokala föreställningar förekommer. Lokala institutioner är istället motsatsen till 

nationella institutioner, då just lokala föreställningar så som idéer om hur 

kommunledning ska genomföras förekommer (Jonsson & Arnell, 2006). Samma 

författare beskriver även möten mellan administrativ och politisk logik då 

ledningsarbeten inom kommuner innehåller en politisk idévärld samt en administrativ 

idévärld. Dessa två möts och får olika mycket uppmärksamhet inom organisering 
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beroende på vilken kommun som undersöks (Jonsson & Arnell, 2006). Dessa två 

logiker samt de tidigare beskrivna världarna ses alltså som institutioner inom kommunal 

verksamhet enligt Jonsson och Arnell (2006) vilket gör att vi i denna studie låter dessa 

definitioner få större utrymme. Detta då vår studie undersöker kommunala bostadsbolag 

där dessa institutioner rimligtvis bör återfinnas då styrelsen är politisk medan ledningen 

driver företag. 

 

Utifrån Jonsson och Arnells (2006) beskrivning av institution och Brorström och 

Siverbos (2001) beskrivning av förhållandet mellan institution och individ har vi 

utformat en egen modell (se figur 1) som beskriver problematiseringen där de 

individuella tolkningarna kommer från både nationella och lokala institutioner. Vidare 

förklarat är nationella institutioner i vårt fall den nya allbolagen samt propositionen till 

lagen innehållande begreppen affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte. Lokala 

institutioner representeras av bolagens ägardirektiv som delvis är en lokal tolkning av 

den nya allbolagen, alltså den nationella institutionen. Dessa ägardirektiv är en del i vår 

empiri då de hämtats in från bolagen under studiens gång. Direktiven presenteras dock 

inte i sin helhet i empiri-avsnittet då bolagen har valts att hållas anonyma. Den större 

delen av vår empiriska datainhämtning innehåller de intervjuade individernas tolkningar 

av begreppen affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte, vilket är det steg som 

tolkar de nationella samt lokala institutionerna. Utifrån dessa tre nämnda steg, ska vi 

med stöd av tidigare befintlig forskning och teorier formulera strategier för hur bolagen 

samt individerna hanterar begreppen för att möjliggöra en efterföljning av lagen.  

 

Teori som är av intresse är exempelvis Erlingsson m.fl. (2014) som beskriver att tydliga 

ägardirektiv möjliggör tydligare tolkningar vilket i modellen har att göra med relationen 

mellan de lokala institutionerna (ägardirektiven) och individuella tolkningar (empirin). 

Som vi tidigare nämnde finns relationer mellan individer och institutioner enligt 

Brorström och Siverbo (2001); North (1990); Hodgson (2007), vilka kommer att visa 

sig i detta steg då vi kommer att analysera de individuella tolkningarna i relation till de 

nationella och lokala institutionerna. De slutgiltiga strategierna kommer att vara en del 

av analysen längre fram i uppsatsen. Ytterligare internationell teori som behandlas är till 

exempel social housing, vilket är av intresse då det ger vår studie ett djup och 
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perspektiv som inte kunnat uppnås annars. Detta då Sverige är unikt då begreppet social 

housing ej används för att de kommunala bostadsbolagen har ett vinstintresse.  Följande 

är en visualisering av beskriven modell: 

 

 
Figur 1. Modell av problematik. Egenarbetad efter Jonsson och Arnells (2006, s. 185 ) 

studier om institutionella världar 

 

Det vi vill tydliggöra med problematiseringen genom ovan nämnda modell är att 

begreppen allmännyttigt syfte samt affärsmässiga principer är otydliga i både de 

nationella samt lokala institutionerna. Detta leder till att varierande tolkningar görs av 

individerna (medarbetare i kommunala bostadsbolag). Frågor att ställa kan vara: Anser 

ledningen att de genom företagets styrning uppfyller de båda begreppen som ställs i den 

nya allbolagen på bästa sätt, eller är det något utav begreppen som förbises? Stämmer 

individernas tolkningar och hanteringar överens med ägardirektivens samt lagens 

tolkningar och hanteringar, eller finns det en skillnad i hur styrningen utförs med 

hänsyn till komplexiteten i de tidigare nämnda begreppen? Ämnet är samhällsaktuellt 

där olika åsikter finns närvarande, vilket gör det intressant att studera. Detta kommer 

utvecklas i följande stycke där kunskapsbidraget presenteras.  
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1.2 Studiens kunskapsbidrag 
 
“Det är naturligt att det idag pågår en diskussion bland berörda aktörer om hur den 

nya lagen skall tolkas och tillämpas” (SABO, 2011, s. 3).  

 

Det studien avser att undersöka är således aktuellt och ytterligare ett exempel på det är 

forskningsprojektet “Nyttan med allmännyttan” som Sveriges allmännyttiga 

bostadsorganisation (SABO) genomförde tillsammans med Salonen (2015) där 

komplexiteten i den nya lagen samt dess begrepp behandlas. Vår studies akademiska 

kunskapsbidrag blir således en djupare förståelse för hur kommunala bostadsbolag samt 

dess individer med nyckelpositioner1 tolkar och hanterar begreppen affärsmässiga 

principer och allmännyttigt syfte. Samspelet mellan individer och institutioner vad 

gäller dessa begrepp är i fokus, där relationen mellan individ och institution lyfts fram 

och förklaras med hjälp av institutionell teori. Vi bidrar således med en ökad förståelse 

även gällande relationen och samspelet mellan institution och individ i kommunala 

bostadsbolag. För att tydliggöra problemet och bidraget använder vi oss av en egen 

framarbetad modell där de bakomliggande problemen, vad gäller olika tolkningar av 

den nya allbolagens begrepp åskådliggörs. Till sist mynnar de olika tolkningarna av hur 

begreppen skall efterföljas parallellt, ut i strategier för att hantera just detta samt hur 

bolagen på så vis följer den nya allbolagen. Dessa strategier är våra tolkningar av hur 

bolagen väljer att hantera svårigheterna med lagen. Strategierna inspireras främst av den 

empiriska datan men styrks av tidigare forskning och teorier. 

 

Resultatet är av relevans främst för kommunala bostadsbolag och dess nyckelpersoner 

men även för framtida förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

 

 

 

 

                                                

1 VD, ekonomichef/finanschef (CFO), styrelseordförande 



 8 

1.3 Syfte  

 

Utifrån problemformulering och syfte kommer vi besvara följande forskningsfrågor: 

1.3.1 Forskningsfrågor 
• Hur hanterar och tolkar nationella samt lokala institutioner begreppen 

affärsmässiga principer samt allmännyttigt syfte? 

• Hur hanterar och tolkar de individer med starka positioner inom bolagen samma 

begrepp och stämmer de överens med institutionernas tolkningar? 

• Vilka strategier har bolagen för att uppfylla den nya allbolagens begrepp? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie avser att undersöka den nya allbolagens begrepp affärsmässiga principer 

och allmännyttigt syfte. Det har gjort att vi valt att studera tolkningar inom 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Genom att fokus ligger på samspelet 

mellan individer och institutioner har medarbetare på höga positioner intervjuats och 

representerar individerna i studien. Intervjuobjekten inom bolagen är således VD, 

styrelseordförande och ekonomichef/finanschef (CFO). Därmed tas inte samtliga 

individer inom bolagens tolkningar hänsyn till då alla inte har samma inflytande på 

bolagens styrning, struktur och rutiner och därför inte är relevant.  Den begränsade 

tidsramen har gjort att studien omfattar endast två bostadsbolag för empirisk 

undersökning vilket vi anser är tillräckligt för att få en djup förståelse för det som 

studien ämnar att belysa. 

  

Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag hanterar komplexiteten och förhållandet mellan 

begreppen affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte. Samspelet mellan 

individer och institutioner kommer att vara i fokus. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 
Individ: Begreppet individ uttrycks flertalet gånger i uppsatsen. När vi talar om 

individer menar vi de personer som intervjuats i studien. Dessa är VD, CFO samt 

styrelseordförande hos de två medverkande bolagen. 

 

Institution: Begreppet institution är ett svårdefinierat begrepp, vilket även uttrycks i 

studien. I denna uppsats tolkar vi begreppet institution främst som nationell och lokal 

institution. Nationella institutionen beskrivs i studien som den nya allbolagen 

(2010:879) inklusive propositionen (Prop. 2009/10:185). Lokal institution tolkas som de 

ägardirektiv som kommunen tar fram till de kommunala bostadsbolagen.  

 

Den nya allbolagen: Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

är den som vi i uppsatsen nämner som den nya allbolagen. Lagen säger att ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska verka i ett allmännyttigt syfte men 

också enligt affärsmässiga principer.  

 

Prop (2009/10:185): En proposition föreslår ett förslag till en nya lag vilken regeringen 

sedan lämnar över till riksdagen. Denna proposition är således ett första “utkast” till det 

som ovan blev lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

 

SABO: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag - Är en bransch- och 

intresseorganisation som agerar som en kunskapskälla och mötesplats för Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag (SABO, 2016).  

 

SKL: Sveriges Kommuner och Landsting - Är en arbetsgivar- och intresseorganisation 

för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. Deras uppgift är likt SABO att 

fungera som ett nätverk men här gällande för Sveriges alla kommuner, landsting och 

regioner (SKL, 2016).  
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Hyresgästföreningen: Är en organisation som aktivt arbetar för alla hyresgästers bästa. 

De har över en halv miljon medlemmar och hanterar alla sorter av bostadsfrågor, stora 

som små (Hyresgästföreningen, 2016). 

1.6 Disposition 
 

Ø I studiens andra kapitel redogörs fallstudie som forskningsdesign samt det 

metodologiska tillvägagångssätt studien utgått från.  

 

Ø Tredje kapitlet behandlar studiens teoretiska referensram vilket är uppdelat i två 

delar. Den första delen belyser teorier inom samhällsansvar kontra 

affärsmässighet samt styrning i kommunala bostadsbolag. Den andra delen 

behandlar institutionell teori och inleds med en rad definitioner på begreppet 

institution som leder in till teorier om samspelet mellan individ och institution. 

 

Ø I fjärde kapitlet beskrivs den empiriska undersökningen av de medverkande 

bolagen, bolag A och bolag B.  Materialet redovisas med hjälp utav de tematiker 

intervjuguiden är utformad efter. I slutet av kapitlet finns en sammanställning 

över det viktigaste att med in i analyskapitlet. En sammanställande matris över 

empirin finns att tillgå i bilaga 1 under rubrik 8.1. 

 

Ø Kapitel fem behandlar analysen, vilken är uppdelad i tre delar (utifrån 

forskningsfrågorna) där den första delen representerar institutionella tolkningar 

och hanteringar av begreppen. Andra delen belyser individernas tolkningar och 

hanteringar av begreppen. Sista delen beskriver förhållandet mellan individ och 

institution och avslutas med de strategier vi anser att bolagen använder för att 

hantera komplexiteten i de tvetydiga begreppen.  

 

Ø I det avslutande sjätte kapitlet presenteras slutsatser och bidrag baserat på den 

analys som förts. Här besvaras forskningsfrågorna och en diskussion kring 

resultatet förs. Här kommer även förslag till fortsatt forskning redovisas. 
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2 Metod 
2.1 Synsätt 
För att genomföra studien och svara på våra forskningsfrågor krävs ett synsätt som 

utgångspunkt (Patel & Davidson, 2011). Vår studie utgår från det hermeneutiska 

synsättet som enligt Patel och Davidson (2011) handlar om att studera, tolka och 

försöka förstå sig på ett forskningsobjekt. Precis som att tolkningar är väsentligt för vår 

studie menar Gummesson (2000) att det är det som hermeneutismen i grund och botten 

handlar om. Vidare beskriver Saunders, Lewis och Thornhill (2015) hur situationer ofta 

är komplicerade och på så sätt blir unika då de speglar olika former av händelser under 

en viss tid. Utifrån vår studie använder vi således det hermenutistiska synsättet på grund 

av att vi vill tolka och förstå hur kommunala bostadsbolag hanterar de svårtolkade 

begreppen i den nya allbolagen. Samspelet mellan individ och institution kommer vara i 

fokus där vi genom det hermeneutiska synsättet vill förstå bådas tolkningar, och utifrån 

det presentera strategier för att följa lagen.  

2.2 Abduktiv ansats 
Förutom att ta hänsyn till det synsätt som genomsyrar studien har vi även utgått från en 

vetenskaplig ansats. Patel och Davidson (2011) talar om vetenskaplig ansats utifrån 

förhållandet mellan teori och empiri. Denna relation menar Patel och Davidson (2011) 

kan tolkas ur de tre begreppen deduktion, induktion och abduktion. Bryman och Bell 

(2013) beskriver den deduktiva ansatsen som den vanligast förekommande gällande 

sambandet mellan teori och empiri. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) den 

deduktiva ansatsen som att forskarna, utifrån den empiriska undersökningen testar en 

eller flera hypoteser vilka baseras på tidigare kunskap inom ämnet som behandlas. 

Deduktiv ansats innebär således att forskare använder sig av redan befintlig teori som 

till slut leder till resultat (Bryman & Bell, 2013). Det induktiva angreppssättet å andra 

sidan behandlar först observationer/resultat som därifrån leder till teori (Bryman & Bell, 

2013). Vid användandet av en induktiv ansats är det vanligt förekommande att forskarna 

vill samla in ytterligare information under studiens gång. Detta sätt att samla in ny 

information och gå mellan data och teori kallas för en iterativ process och är således en 

blandning utav deduktiv och induktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). Patel och 

Davidson (2011) talade även de om kombinationen mellan deduktiv och induktiv ansats 
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men istället för den iterativa processen beskriver de kombinationen mellan föregående 

ansatser som en abduktiv ansats. Patel och Davidson (2011) tolkar alltså abduktion 

liknande som Bryman och Bell (2013) vilken är den process som förekommer mellan 

teori och empiri där forskare till en början har studerande fall eller händelse som sedan 

under studiens gång utvecklas till ett första teoriutkast och därefter testas på nya fall för 

att slutligen utvecklas till en mer fördelaktig teori. Även Alvesson och Sköldberg (2008) 

talar om abduktion och beskriver ansatsen likt Patel och Davidson (2011) då de menar 

att forskarna under studiens gång hela tiden bearbetar ny kunskap som de sedan har 

möjlighet att addera till studiens olika delar under själva utvecklingsförloppet av 

uppsatsen. 

 

I och med att vi författare successivt under studiens gång arbetar fram förståelse och 

kunskap anser vi abduktion passande för vår studie. Vi anser att abduktion är den 

operation vilken ger oss ny kunskap under studieprocessen. Utifrån Bryman och Bell 

(2013); Patel och Davidson (2011); Alvesson och Sköldberg (2008) anser vi därför att 

studien använder sig av en abduktiv ansats, vilket bygger på en iterativ process. 

Forskningsfrågorna i studien har utgångspunkt både i teori och empiri vilket gör att den 

abduktiva ansatsen ses som bäst lämpad. Detta då studien inte endast utgår från teori 

(deduktiv) eller empiri (induktiv), utan således är en kombination mellan dessa. 

 

Vi anser även att kopplingar förekommer mellan den abduktiva ansatsen och det 

tidigare nämnda hermeneutiska synsättet. Då ansatsen innebär att röra sig emellan teori 

och empiri utökas på så sätt kunskapsområdet för studien och förståelsen för fenomenet 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). 

2.3 Sanning som mening 
Ytterligare en syn som anknyter till det hermeneutiska synsättet är synen på sanningen 

och dess innebörd. Alvesson och Sköldberg (2008) delar upp sanningsbegreppet i tre 

delar vilka är korrespondens, användning och mening. Dessa tre begrepp beskriver på 

olika sätt hur sanning förstås. Eftersom vi använder oss utav det hermeneutiska synsättet 

där vi vill tolka och förstå, kopplas detta ihop med motsvarigheten hos Alvesson och 

Sköldberg (2008), sanning som mening. Sanning som mening och hermeneutiken 
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försöker inte att beskriva den absoluta sanningen som en kvantitativ studie där 

statistiska resultat är i fokus, utan ifrågasätter istället detta. Vår empiriska data 

innehåller fakta som har levererats av individer genom deras tolkningar av 

institutionella tolkningar. Detta är per definition ingen absolut sanning utan handlar 

istället om att lyfta fram mening och som Alvesson och Sköldberg (2008, s. 48) påpekar 

“en djupare mening än den omedelbart evidenta”. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) belyser även att det många gånger finns inslag av flera 

sanningskoncept även om ett har en större betydelse. Detta är någonting vi ser i vår 

studie då även sanning som användning (Alvesson & Sköldberg, 2008) kan återfinnas, 

då vi bidrar med förståelse för hur kommunala bostadsbolag hanterar begreppen i den 

nya allbolagen. Till vilken grad sanning som användning finns är dock upp till läsaren 

beroende på om de vill tolka resultaten pragmatiskt eller ej. 

2.4 Kvalitativ metod 
Vid utförandet av en företagsekonomisk studie beskrivs alltid det tillvägagångssätt som 

använts genom uppsatsen och här skiljer man på kvantitativ och kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013). Då studien är inriktad på samspelet och de tolkningar som görs 

mellan individ och institution snarare än kvantitativ data gör att en kvalitativ metod är 

att föredra. Syftet med denna metod är enligt Jacobsen (2002) att belysa de olika 

komponenterna i den empiriska undersökningen vilket är viktigt för en ökad förståelse 

för det som studien ämnar belysa. Justesen och Mik-Meyer (2012) fortsätter på samma 

spår och menar att en kvalitativ metod är fördelaktigt då studien ämnar skapa förståelse 

samt ökad kunskap inom det specifika forskningsområdet. 

 

Efter att valet av forskningsstrategi är gjort, leder det oss in på hur den kvalitativa 

undersökningen utförts, nämligen den forskningsdesign som valts. Detta redovisas i 

nästkommande avsnitt. 
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2.5 Fallstudiedesign 
Vid utförandet av en empirisk undersökning förekommer alltid en typ av 

forskningsdesign (Yin, 2007). Den forskningsdesign vi anser passar bäst för det som 

studien avser att undersöka, är fallstudier. Gustavsson (2004) förklarar fallstudier som 

att studera ett eller flera verkliga fall som underlag till den empiriska undersökningen. 

Samma författare nämner också att denna typ av forskningsdesign vanligen används då 

kunskap inom ett visst område saknas (Gustavsson, 2004). Vi anser att det fattas 

kunskap gällande individer och institutioners tolkningar av begreppen allmännyttigt 

syfte och affärsmässiga principer och samspelet dem emellan, vilket är en av 

anledningarna till varför fallstudier nyttjats.  

 

Bryman (2009) talar om longitudinella fallstudier och menar att om författarna samlat in 

empiriskt material vid minst två tillfällen under studiens gång, kan man tala om 

fallstudier som longitudinella. Valet av longitudinella fallstudier ger oss möjlighet att 

kunna sätta oss in i det sammanhang som undersöks, vilket för oss är de intervjuade 

bolagens tolkningar. Denna omgivning att undersöka anser (Yin, 2007) ha stor 

betydelse för studien. Genom att sätta oss in i det sammanhang som undersöks vill vi få 

en förståelse för hur olika tolkningar görs av individer i företag kontra hur tolkningarna 

ser ut i själva institutionerna. En fallstudiedesign anser vi därför gör det möjligt att 

upprätthålla helheten för att få en förståelse för det meningsfulla i det vi ämnar att 

undersöka. Om en surveyundersökning istället använts hade möjligheterna att studera 

kontexten varit begränsad medan en fallstudie i form av kvalitativa intervjuer gör det 

möjligt för oss att få en mer specifik, djupare förståelse för gränserna mellan företeelse 

och kontext (Yin, 2007). Förutom möjligheten till ett större djup i forskningen bidrar en 

fallstudiedesign även till att läsaren tenderar att få en bättre kännedom och ökad 

förståelse vid detaljerad kunskap om specifika exempel (Denscombe, 2004). Vidare 

klarlägger Denscombe (2004) att en fallstudie gör det möjligt att fokusera på ett fåtal 

fall, som för oss blir två kommunala bostadsbolag, som valts ut till studien på grund av 

dess kvaliteter. Även Eisenhardt (1989) talar om valet av dessa speciella fall för att 

underlätta samt klargöra forskningens tillvägagångssätt.  
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Detta fokus på ett eller fåtal specifika fall att undersöka är även något som Stake (1994) 

talar om. Han beskriver instrumentell samt multipel instrumentell fallstudie. Vid en 

instrumentell fallstudie läggs inte det huvudsakliga fokuset på ett specifikt fall utan 

intresset ligger i att få en förståelse för ett problemområde (Stake, 1994). Vi anser därför 

att denna studie är en instrumentell fallstudie då vi vill bidra med ökad förståelse för hur 

kommunala bostadsbolag hanterar komplexiteten och förhållandet mellan de två 

begreppen i den nya allbolagen.  

 

Något vi författare vill förtydliga för läsaren är att studien inte använder sig av en 

multipel instrumentell fallstudie bara för att två bolag studeras, utan det handlar istället 

om en enskild instrumentell fallstudie. Resonemanget kring detta är då syftet med 

undersökningen inte är att göra en jämförelse mellan de två fastighetsbolag som 

studerats utan istället få en djupare förståelse för det som studien ämnar belysa. Att i 

den empiriska undersökningen behandla två bolag istället för ett, ansåg författarna 

behövligt för att få det djup som behövdes i studien.  

 

Utifrån ovanstående resonemang använder studien således instrumentell, longitudinell 

fallstudie som forskningsdesign. Detta då specifika fall studeras samtidigt som de 

representerar det större problemområdet som handlar om kommunala bostadsbolags 

hanterande av den nya allbolagens begrepp. 

2.6 Insamling av data 

2.6.1 Primärdata 
Uppsatsens empiriska del har som tidigare nämnts genomförts med hjälp av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod. Insamlingen av primärdata har gjorts genom intervjuer 

med personer från olika nyckelpositioner inom de studerande företagen. Ytterligare en 

del i insamlingen handlar om de två bolagens ägardirektiv som inhämtades i samband 

med intervjuerna.  

 

Bryman och Bell (2013) anger att den kvalitativa forskningsmetoden vid vissa tillfällen 

blivit kritiserad på grund av att forskningen har en tendens att bli alldeles för subjektiv. 
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Med detta menas att intervjufrågorna ibland utformas efter forskarnas egna 

föreställningar och intressen istället för vad som är relevant (Bryman & Bell, 2013). 

Denna svårighet har författarna hanterat genom att använda semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuformen fungerar på så sätt att intervjun i första hand sker enligt 

fastställda huvudfrågor men där det även ges utrymme för respondenterna att utveckla 

sina svar och utforma dem på ett mer personligt sätt och på så vis mer kompletta 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012). Detta är en viktig aspekt för vår empiriska 

undersökning då vi är ute efter en förståelse för respondenternas egna tolkningar och 

perspektiv, vilket styrks av Bryman och Bell (2013). 

 

Intervjupersonerna har alla fått samma öppna frågor att reflektera över, även om de 

följdfrågor som använts inriktat sig mer på den individ som intervjuats. Intervjuerna 

gjordes med tre individer från respektive bolag, VD, CFO samt styrelseordförande. 

Detta på grund av att alla tre individer har betydelsefulla roller i bolaget där de har stort 

utrymme att påverka beslut och agerande. Båda bolagen var intresserade att ta del av 

intervjufrågorna innan intervjuerna, vilket avböjdes på grund av att det ansågs kunna 

bidra till ett sämre resultat i undersökningen. Individerna hade då haft möjlighet att 

innan intervjuerna gå igenom frågorna tillsammans för att möjliggöra så homogena svar 

som möjligt, vilket inte var önskvärt. Med det sagt menar vi inte att bolagen 

nödvändigtvis hade gjort det, utan att risken för det hade funnits. 

2.6.2 Sekundärdata 
Insamlingen av sekundärdata har främst skett genom sökningar via internet samt 

publicerad litteratur. Bryman och Bell (2013) beskriver sekundäranalys som data 

insamlad och analyserad av någon annan forskare eller person där meningen med 

forskningen är av ett annat ändamål än den aktuella studien. Lagtexter, aktuella 

debattartiklar samt artiklar och rapporter som behandlar forskning om allmännyttiga 

bostadsbolag och offentliga verksamheter har behandlats för att fördjupa vår förståelse 

inom ämnet. Mycket av den genomgångna sekundärdatan är nyligen genomförda studier 

vilket styrker samhällsaktualiteten i ämnet. Jacobsen (2002) menar att den här typen av 

insamlad kvalitativ sekundärdata går under benämningen texter, då forskarna tolkar och 

tar del av befintlig fakta. 
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2.6.3 Urval av företag samt respondenter 
Vid valet av företag för studien sökte författarna kommunala bostadsbolag, då studien 

ämnar undersöka just dessa. Hänsyn togs till bestånd, omsättning samt antal anställda då 

urvalet bestämdes. Liknande bolag avseende dessa faktorer valdes då undersökningen 

inte är ute efter en jämförelse utan snarare en djupare studie av hur bolag av just denna 

typ agerar. Bolagen vi valde är verksamma i tillväxtkommuner där beståndet ligger 

mellan 10 000 till 20 000 lägenheter. Denna typ av bolag valdes då position på 

marknaden var ytterligare en viktig faktor. Precis som Grander (2015) säger har ett 

bolag med mindre påverkan på marknaden och i mindre storlek förmodligen det svårare 

att motivera sociala projekt, vilket leder till att det blir svårare för bolag med svaga 

finanser att hantera lagens krav på affärsmässighet. Därför valdes två bostadsbolag som 

har de förutsättningar som krävs för att hantera begreppen och dess komplexitet. 

Bolagsnamnen skrivs ej ut på grund av att vi valt att hålla bolagen anonyma. Mer om 

anonymiteten under avsnitt 2.7 om studiens kvalitet.  

 

Valet av respondenter övervägdes noga för att få en balanserad bild av hur bolagen 

agerar. Intervjupersonerna har valts ut med hänsyn till deras starka position i företaget 

där både bred kunskap, erfarenhet samt engagemang finns. Som nämndes under 

avsnittet om primärdata (2.6.1) utfördes intervjuer med tre respondenter från varje 

företag. Initial kontakt med intervjupersonerna togs via telefon och/eller email. Efter en 

första kontakt och positiv respons från företagen skickades en noggrann beskrivning av 

undersökningens syfte samt beskrivning av hur intervjuerna skulle gå till. En mer 

detaljerad beskrivning av genomförandet av den empiriska undersökningen redovisas 

under avsnitt 2.8.  

2.7 Studiens kvalitet 
Vid en kvalitativ studie krävs det att forskarna riktar hänsyn till studiens kvalité 

(Eriksson, 2014). För att säkerställa god kvalité i studien har beaktande riktats till 

forskningsetiska aspekter utifrån Vetenskapsrådet (2011) huvudprinciper. Att ha detta 

etiska förhållningssätt handlar om att ingen fysisk eller psykisk skada skall riktas till de 

deltagande (Bryman & Bell, 2013). De fyra etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet 

(2011) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet vilka kommer presenteras nedan. 
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Informationskravet innebär att de som deltar i studien tydligt ska bli informerade om 

deras roll i studien samt de villkor som gäller för att delta (Vetenskapsrådet, 2011). Det 

är även av betydelse att informera deltagarna om studiens syfte samt det bidrag studien 

ämnar att bidra till (Bryman & Bell, 2013). Detta har tydligt redovisats för de 

deltagande i hopp om att de ska känna sig väl informerade i vad de deltar i. 

Samtyckeskravet liknar tidigare krav på så sätt att det är av betydelse att för deltagarna 

tydliggöra att deltagandet i studien skedde på frivillig basis (Bryman & Bell, 

2013).  Konfidentialitetskravet är det krav som präglat uppsatsen mest. Att ta hänsyn till 

konfidentialiteten i en undersökning innebär att den data som identifierar 

respondenterna inte kommer avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Då denna kvalitativa 

fallstudie kan komma att synas offentligt menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är 

av stor betydelse att ta hänsyn till intervjupersonernas privata integritet. Därav 

bestämdes det att företagen skulle hållas anonyma på grund av att vissa delar kan 

uppfattas som känsliga. Det kan vara sensibelt på så sätt att meningen med studien inte 

är att belysa eventuella problem med företagens styrning eller peka ut problem med 

kommunikationen mellan företagens individer, utan snarare skapa en förståelse för hur 

och varför det ser ut som det gör.  

 

Anonymiteten kommer med både för- och nackdelar, så även i vår studie. Nackdelarna 

är att det försvårar framställandet av vår empiri samt att replikering av studien kan anses 

som svårare att göra då de exakta företagen inte nämns. Replikeringen hanteras genom 

att vi presenterar bolagen inom intervall för att läsaren ska få en överblick av vilken typ 

av bolag studien behandlar. Fördelarna med att hålla företagen anonyma i vår studie är 

att vi förväntar oss mer sanningsenliga svar av intervjupersonerna samt att de kan 

uttrycka sig utan att tänka på hur de föreställer företaget. Detta är någonting som även 

bekräftades av ett antal intervjupersoner då de poängterade hur trovärdigheten skulle 

öka genom att hålla företagen anonyma. 

 

Slutligen har nyttjandekravet beaktas genom att det forskningsmaterial som nyttjats i 

studien efter behandling av materialet raderats. Detta på grund av att materialet endast 

var avsett att användas för just denna studie och inte användas ur andra icke-

vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2011).   
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2.8 Bearbetning och analys av data 
Vi intervjuade samtliga deltagare från respektive bolag under samma dagar. Detta ansåg 

vi underlättade för företagen men även för oss då vi direkt efter dagens slut kunde 

sammanställa hela intervjumaterialet. Jacobsen (2002) talar om denna sammanställning 

som en analysprocess där han menar att forskarna bör ta hänsyn till olika områden vid 

analys av kvalitativ data vilka är beskrivning, systematisering, kategorisering samt 

kombination. 

 

Direkt efter att intervjuerna var färdiga började vi skapa en beskrivning av 

intervjumaterialet som gjordes genom transkribering av de inspelade samtalen. En sådan 

löpande bearbetning av materialet menar Patel och Davidson (2011) är positivt genom 

att forskarna under bearbetningen kan upptäcka eventuella förbättringar till nästa 

intervjutillfälle. Efter beskrivning av materialet är följande steg i processen att 

systematisera samt kategorisera den data som samlats in (Jacobsen, 2002). 

Systematiseringen går till på så sätt att onödig information sållas bort och bara det 

väsentliga för studien behålls. Då semistrukturerad intervjuform användes och det fanns 

utrymme för följdfrågor samt diskussioner var det viktigt att systematisera vårt 

intervjumaterial för att få ut det mest relevanta. Därefter kategoriseras datan för att få en 

tydligare överskådlighet över materialet.  

 

Precis som Alvesson och Sköldberg (2008) uttrycker sig kan det vid kvalitativ forskning 

vara svårt att hantera den mängd olika material forskarna har att göra med. Att de 

intervjuade företagen hålls anonyma har även det gjort empirin mer utmanande att 

kategorisera och tydliggöra. Detta har lösts genom att företagen först och främst 

kategoriseras som bolag A och bolag B. De intervjuade positionerna kommer sedan att 

skrivas ut eftersom att företagsnamnen ej nämns. Jacobsen (2002) förklarar vidare 

kategorisering av data som att avskilja det insamlade materialet och dela in i grupper för 

att tydligt urskilja likheter och olikheter av materialet. Detta gjordes i studien genom att 

först kategorisera materialet utifrån de tematiker (Kvale, 1997) intervjuguiden var 

utformad från för att sedan göra det möjligt för tolkningar och finna likheter/olikheter 

genom dessa kategorier (Jacobsen, 2002). Användandet av tematiker motiveras genom 
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att studiens viktigaste del ligger i individernas tolkningar. För att göra dessa tolkningar 

så tydliga som möjligt för läsaren används därför detta.   

 

Slutligen talade Jacobsen (2002) om kombination som en sista del av analysprocessen 

och med det menade han för forskarna att hitta ett samband genom den tidigare 

kategoriserade datan. Detta genomförde vi genom att utöver tematiker, presentera 

empiri-avsnittet med underrubriker, där återkommande samband från intervjusvaren låg 

till grund.  För att sedan underlätta för läsaren och veta vad som tas med till nästa 

kapitel finns i slutet en sammanställning av det mest väsentliga från den empiriska 

undersökningen att ta med till analysen. Hur analysen genomförs beskrivs tydligt i 

ingressen till analysavsnittet. Detta på grund av att vi författare vill att läsaren ska ha 

analysens struktur färskt i minnet när avsnittet läses. 

2.9 Generalisering av kvalitativa resultat  
Vid utförande av kvalitativa studier pratas det ofta om möjligheten till generalisering, 

vilket Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar som sambandet mellan teori och 

verklighet. En närmare förklaring av begreppet gör Denscombe (2004) som menar att 

generalisering vid kvalitativa undersökningar innebär att utgå från det empiriska resultat 

som tagits fram genom särskilda fall, och därifrån dra slutsatser samt göra påståenden 

om hela kategorins egenskaper och kvaliteter. Detta är något som ofta ifrågasätts vid 

kvalitativa fallstudier. Även om det ifrågasätts och är vanligare med generalisering vid 

kvantitativa studier, finns en möjlighet till generalisering vid kvalitativa studier 

innehållande endast ett eller ett fåtal fall (Denscombe, 2004). Vidare menar samma 

författare att huruvida en generalisering kan ske eller inte är upp till forskarnas 

motivering. Kan forskarna visa på att de enheter som ingår i studien är typiska enheter 

för populationen finns en möjlighet till generalisering (Denscombe, 2004). Då de 

undersökta bolagen i denna studie är verksamma i tillväxtkommuner, ses populationen 

därför som bolag i tillväxtkommuner. Genom detta möjliggör vi en generaliserbarhet till 

just liknande kommunala bostadsbolag. Att se samtliga Sveriges kommunala 

bostadsbolag som populationen skulle vara svårare då bolagen skiljer sig åt, framförallt 

vad gäller storlek på bestånd, fastighetsvärde och efterfrågan på bostäder. 
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Överförbarhet är ett begrepp som det talas mycket om gällande generalisering av 

kvalitativa resultat. Då både överförbarhet och generaliserbarhet behandlar möjligheten 

att tillämpa forskning på ett mer generellt sätt, är det viktigt att skilja dessa åt 

(Denscombe, 2004). Begreppet överförbarhet innebär förenklat uttryckt att det sker en 

“överföring” av det relevanta resultat som tagits fram i undersökningen, till andra 

situationer där det går att tillämpa denna funna information. Till skillnad från 

generalisering handlar överförbarhet mer om en intuitiv process där meningen är att 

läsaren ska kunna använda resultaten i andra sammanhang (Denscombe, 2004). För att 

möjliggöra denna överförbarhet krävs det att läsaren får tillräckligt adekvat, detaljerad 

och kunskapsrik information om studien för att kunna göra en enskild bedömning av 

forskningens vidare relevans. För att denna studie ska bidra med så fulländad 

information som möjligt har intervjuer skett med totalt sex individer från två olika 

bostadsbolag. Denna information har kompletterats med anteckningar från intervjuerna 

samt teoretiskt material, detta för att belysa de förutsättningar som är betydelsefulla för 

eventuella fortsatta studier angående begreppen allmännytta och affärsmässighet i 

kommunala bostadsbolag med fokus på samspelet mellan individ och institution. 

2.10 Motivering av valda teorier  
Som det i problemformuleringen nämns förekommer en aktuell diskussion kring det 

som studien ämnar belysa. I och med den nya allbolagen som trädde i kraft 2011 har 

inställningen till begreppen fått en allt större innebörd. Detta har lett till att det idag 

finns mycket teori att ta del av så som artiklar, rapporter och andra vetenskapliga studier 

som belyser komplexiteten i begreppen allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer, 

som exempelvis Windell (2015) i Salonens; nyttan med allmännyttan; Lind och 

Lundström (2011); Boverkets rapporter (2013 & 2015); Johansson (2015) med flera. Vi 

har i studien använt oss mycket utav denna befintliga teori som vi anser är i relation 

med det som syftet ämnar belysa, nämligen att bidra med förståelse för hur 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag hanterar komplexiteten och förhållandet mellan 

begreppen.  

 

Begreppet corporate social responsibility (CSR) kopplas vanligen ihop med ett företags 

samhällsansvar, både nationellt och internationellt. Detta är värt att belysa för att få ett 
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större djup i studien. Även begreppet social housing kommer förklaras då det vanligen 

är den engelska översättningen av allmännyttan och således är av intresse. 

 

Då forskningsfrågorna behandlar hanterandet av begreppen och då teori även säger att 

begreppen är beroende av varandra (se, Windell, 2015) gör det intressant att studera 

kombinationen mellan begreppen. Lind och Lundström (2011) beskriver dels tolkningar 

av begreppet affärsmässighet men även dilemman som kan uppstå då begreppen skall 

uppfyllas vilket är av stor relevans då vi vill undersöka just förhållandet och 

komplexiteten mellan dessa begrepp. 

 

Jensen (2002); Ax m.fl. (2009) talar om intressent-modellen vilken är relevant i studien 

på grund av att modellen tar hänsyn till omgivningen i ett företag (intressenterna). Detta 

är av intresse för kommunala bostadsbolag då de har många intressenter att ta hänsyn 

till. 

 

Teorier inom styrning är av betydelse då vi är intresserade av att få en förståelse för hur 

kommunala bostadsbolag styrs i förhållande till de lagar och bestämmelser som finns. 

Ägarstyrningen visar sig vanligen genom kommunens ägardirektiv och dessa direktiv är 

av intresse att studera då endast hälften av Sveriges kommuners ägardirektiv tar upp 

förhållandet mellan affärsmässighet och allmännytta (Johansson, 2015). 

 

Då syftet i studien beskriver att samspelet mellan individ och institution kommer vara i 

fokus krävs en beskrivning av begreppet institution. Flertalet definitioner och tolkningar 

av begreppet behandlas för att ge läsaren en förståelse av innebörden av begreppet, samt 

en förståelse för hur vi tolkar och använder begreppet i studien. Eriksson-Zetterquist 

(2009); Jepperson (1991); DiMaggio och Powell (1991) är bara några forskare som 

definierar begreppet institution. För att få ett djup i studien kommer den institutionella 

teorin även gå in på skillnader mellan institutioner och organisationer som North (1990) 

utförligt förklarar i en artikel. 
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Detta leder oss in på Hodgson (2007) och hans teori om begreppet social structures som 

ligger till grund för samspelet mellan individer och institutioner. Detta samspel är 

väsentligt då vi vill få en förståelse för hur relationen och kommunikationen ser ut och 

fungerar inom bolagen. 

 

Brorström och Siverbo (2001) förklarar tre egenskaper inom kommuner som 

institutioner. Dessa är rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet vilka är av intresse för 

vidare analys då kopplingar till begreppen affärsmässighet och allmännyttan kan göras.  

 

Slutligen och kanske viktigaste teorin angående samspelet mellan individ och institution 

är Jonsson och Arnells (2006) studie om institutionella världar. Författarna talar om 

mötet mellan nationella och lokala institutioner som de nämner som ett möte mellan två 

världar. Denna teori om de olika världarna bidrog till utvecklingen av en egenarbetad 

modell som presenterades i problemformuleringen.  Denna teori var även behövlig då 

vår första forskningsfråga behandlar nationella och lokala institutioner och deras 

tolkningar av begreppen.  

 

Den andra forskningsfrågan behandlar också affärsmässiga principer och allmännyttigt 

syfte. Istället för institutionernas tolkning är det de intervjuade individernas tolkningar 

som är av betydelse. Denna fråga kan vi således svara på med hjälp utav den empiriska 

undersökningen tillsammans med teori om begreppen. 

 

Som förklarat ovan är mycket av den valda teorin i relation till syfte och 

forskningsfrågor. Vissa teorier är mycket värdefulla i sig själva och behövs för en stark 

grund att stå på till analysen medan vissa teorier kan kombineras. Genom att öka 

förståelsen för hur samspelet ser ut mellan individ och institution gällande begreppen 

affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte, bidrar vi med kunskap som utökar det 

befintliga kunskapsområdet inom ämnet.  
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2.11 Summering av metodkapitel  
Då syftet med studien är att bidra med förståelse för hur allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag hanterar komplexiteten och förhållandet mellan begreppen affärsmässiga 

principer och allmännyttigt syfte, har det hermeneutiska synsättet används. Förutom att 

få en ökad förståelse för det som studien ämnar belysa handlar synsättet enligt 

Gummesson (2000) även om tolkningar, vilket vi kommer lägga stor vikt vid i studien 

då individers och institutioners tolkningar av begreppen kommer studeras.  

 

Den vetenskapliga ansats som präglat studien är den abduktiva. Denna ansats handlar 

enligt Patel och Davidson (2011) om att ny kunskap under studiens gång bearbetas och 

adderas till studien. Genom att röra sig mellan teori och empiri där kunskapsområdet 

utökas och då även förståelsen för det fenomen som studeras, kopplas den abduktiva 

ansatsen ihop med det hermeneutiska synsättet (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

En kvalitativ metod är att föredra då studien ämnar skapa förståelse samt ökad kunskap 

inom det specifika forskningsområdet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Den kvalitativa 

undersökningen har genomförts genom longitudinella instrumentella fallstudier. 

Longitudinell på grund av att empiriskt material samlats in vid två tillfällen (Bryman, 

2009). Instrumentell innebär enligt Stake (1994) att fokus inte ligger på ett specifikt fall 

utan där intresset ligger i att få en förståelse för ett problemområde vilket för oss är hur 

kommunala bostadsbolag hanterar komplexiteten och förhållandet mellan de två 

begreppen i den nya allbolagen. 

 

Den kvalitativa datainsamlingen har med fallstudier som forskningsdesign genomförts 

genom semistrukturerade intervjuer med två kommunala bostadsbolag. Dessa två 

företag är relativt lika till bestånd, omsättning samt antalet anställda. Tre respondenter 

från varje bolag intervjuades och dessa intervjupersoner valdes ut med hänsyn till deras 

starka position i företaget. De individer som deltog var VD, CFO samt 

styrelseordförande från båda bolagen.  
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Som ovan nämndes genomfördes intervjuer vid två olika tillfällen. Bearbetningen av det 

insamlade empiriska materialet började så snart intervjuerna var färdiga. Denna 

analysprocess skedde först genom transkribering av det insamlade materialet. Därefter 

systematiserades datan för att sålla bort oväsentlig information. Sedan kategoriserades 

datan utifrån de tematiker intervjuguiden var utformad från för att finna 

likheter/olikheter samt göra tolkningar av materialet. Slutligen försökte samband hittas i 

den kategoriserade datan (Jacobsen, 2002). Förutom att använda tematiker för att 

underlätta för läsaren finns en sammanfattning i slutet av kapitlet. 
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3 Teori 
3.1 Samhällsansvar kontra affärsmässighet samt 

styrning i kommunala bostadsbolag 
3.1.1 Samhällsansvar  
Synen på företagens samhällsansvar har med tiden utvecklats (Windell, 

2015).  Samhällsansvaret har från att i början av 2000-talet förknippats med idéer som 

inte hade med företagsamhet att göra, till att idag ha en betydande roll i företagsamhet 

där flertalet varierande tolkningar av begreppet finns men där det stående syftet är att ett 

företags samhällsansvar både ska leda till ökat ekonomiskt värde samt en ökad 

samhällsnytta (Windell, 2015); (Grander, 2015). I och med den förändrade inställningen 

till begreppet har företag på senare tid börjat fokusera mer på den interna 

kommunikationen i företaget och hanteringen av sitt sociala ansvar, vilket även går 

under begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) (Windell, 2015). Att arbeta med 

samhällsansvar på detta vis innebär i första hand hantering av frågor kring företagets 

sociala samt miljömässiga ansvar. Det handlar också om att det idag för företag ses som 

en självklarhet att lägga mer pengar och resurser på ett ökat samhällsansvar än vad det 

tidigare varit (Windell, 2015). Kotler och Lee (2005); EU-kommissionen (2016) 

förklarar CSR som att ta ett bredare samhällsansvar än vad lagen kräver och menar 

samtidigt att  företag inte endast bör göra det som förväntas av bolaget. Windell (2015) 

fortsätter på samma spår och menar att företag i grund och botten är överens att ett 

bredare samhällsansvar bör tas och förklarar  att det på lång sikt bör gynna företagets 

ekonomi. Vad som sedan skapar svårigheter är hur företag skall komma överens kring 

hur långt detta samhällsansvar sträcker sig (Windell, 2015).  

 

Samhällsansvar och affärsmässighet i samspel 

Vidare talar Porter och Kramer (2011) i en omdiskuterad artikel om de båda begreppen 

CSR och delat värde (shared value).  De menar att det borde finnas en balans eller ett så 

kallat delat värde mellan ekonomisk framgång och social nytta. Fortsättningsvis 

samspråkar forskarna om att företag inte borde se samhällsansvaret som en kostsam, 

besvärlig handling utan att istället se företagandet ur nya perspektiv (Porter och Kramer, 

2011). Exempelvis handlar det om att se bortom kortsiktiga mål och istället ha 
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långsiktiga perspektiv samt att verkligen försöka förstå de sociala problem och behov 

som förekommer för att på så sätt bidra till utveckling som i sin tur leder till ökad 

effektivitet som därifrån leder till möjliga vinster vilket resulterar i ökat värde för fler i 

samhället (Porter och Kramer, 2011). Alltså bör ett företags sociala ansvar enligt Porter 

och Kramer (2011) både skapa ekonomiskt värde och ett ökat samhällsansvar. Något 

som skiljer sig från denna argumentation är uppkomsten av så kallade sociala 

entreprenörer som idag blir allt fler (Borglund m.fl. 2012). Att vara social entreprenör 

handlar om att den största vikten läggs vid det sociala ansvaret i företaget, snarare än det 

ekonomiska värdet (Windell, 2015). Det som utmärker sociala entreprenörer är att 

vinsten endast går till det sociala ansvaret och uppfyllelsen av dessa mål, till skillnad 

från Porter och Kramers (2011) tolkning om att det sociala ansvaret ska leda till både 

ekonomisk nytta och ökat samhällsansvar.  

 

Vidare förklarar Grafström, Göthberg och Windell (2015) att de argument som idag 

förekommer i form av ett samspel mellan samhällsansvar och affärsnytta inte bara 

handlar om att förbättra företagets ställning utan även hantering av kunder och rekrytera 

personal som exempel. En ytterligare tolkning Grafström, Göthberg och Windell (2015) 

gör på begreppet samhällsansvar handlar om de val företag väljer att göra som antingen 

minimerar skadan på samhället eller bidra med positiv utveckling för samhället. 

Antingen undviker man handlingar för att minska skadan på samhället eller väljer man 

handlingar som i sin tur maximerar nyttan för samhället (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015). Givetvis hanterar och tolkar företag begreppet samhällsansvar olika 

beroende på vilken bransch det är men Windell (2015); Grander (2015) menar att i det 

stora hela innebär att driva ett företag enligt affärsmässiga principer, även handlar om 

att ta hänsyn till samhällsnyttan i företaget.  

 

Corporate social responsibility (CSR) 

Som ovan nämndes presenterar flertalet företag idag sitt samhällsansvar som CSR och 

precis som Windell (2015) beskrev hur företag ofta pratar om CSR som deras 

samhällsansvar, översätter även Lind och Lundström (2011) svenska begreppets 

samhällsansvar med engelskans Corporate social responsibility (CSR).  
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Svenskt Näringsliv (2008); Grafström, Göthberg och Windell (2015) beskriver CSR 

som ett mycket omtalat begrepp där företag i grund och botten pratar om samma 

begrepp men beskriver det olika. Det som ofta diskuteras är ett företags relation eller 

samband mellan CSR och dess finansiella prestationer (McWilliams & Siegel, 2000); 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Det sägs att ett företags sociala ansvar både 

har positiv, negativ samt neutral inverkan på dess finansiella prestationer. Denna 

inkonsekvens beror ofta på bristfällig empirisk och teoretisk analys (McWilliams & 

Siegel, 2000). Det stora problemet ligger i att när studier inom detta görs, utelämnas 

variabler som har visats sig vara viktiga faktorer för företagets ekonomiska lönsamhet. 

Ett exempel på det är ett företags forsknings- och utvecklingsinvesteringar (McWilliams 

& Siegel, 2000). McWilliams och Siegel (2000) menar således att det saknas samband 

mellan socialt ansvar och ekonomisk prestation medan andra studier så som 

Quisenberry (2012); Blomé, (2012) menar att det finns ett positivt samband.  

 

Att flertalet variationer angående innehållet i begreppet CSR förekommer, visas tydligt i 

globala opinionsundersökningar som visar att länders olika företagskulturer spelar roll 

när begreppet tolkas (Svenskt Näringsliv, 2008). Den amerikanska synen på CSR 

handlar till stor del om relationen mellan företaget och dess anställda medan den 

europeiska synen utgår från ett hållbarhetsperspektiv där hänsyn riktas till frågor inom 

sociala rättigheter och miljö (Svenskt Näringsliv, 2008). Vidare sägs också att hur 

företag väljer att ta ett samhällsansvar handlar till stor del om företagens egna 

förutsättningar och prioriteringar (Svenskt Näringsliv, 2008). Hediger (2010); Heal 

(2008) utvecklar då de påpekar att CSR kan hjälpa företags långsiktiga vinst och på så 

vis vara affärsmässiga samtidigt som de minimerar konflikter mellan företagen och 

samhället. Heal (2008) nämner även att denna positiva effekt kan orsakas av många 

olika saker så som att företagets image förbättras, riskutsattheten minskas samt att en 

högre medarbetarmoral infinner sig.  

 

Hur samhällsansvaret tolkas förblir en oklarhet eftersom det ännu inte finns en enhetlig 

definition av begreppet och dess omfattning (Windell, 2015). Samma författare 

konstaterar även att det i dagens läge inte finns några specifika mått på avkastning 

gällande om kommunala bostadsbolag drivs affärsmässigt eller inte. Det finns inte 
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heller någon klar definition av hur samhällsansvaret samspelar med affärsmässighet. 

Windell (2015, s. 126) klarlägger att “begreppets vaghet är också begreppets styrka” 

och med det menas att företag har en handlingsfrihet som innebär att de fritt kan skapa 

egna tolkningar och på så sätt anpassa begreppet till vad som anses passa bolaget och 

vilken typ av samhällsengagemang som resulterar till positiva effekter på lång sikt 

(Windell, 2015) se även Lind och Lundström (2011) samt Boverket (2013).  

 

Social housing - internationell syn på allmännytta  

Social housing är ett begrepp som inte förekommer i Sverige (Scanlon, Arrigoitio & 

Whitehead, 2015) utan här används istället det begrepp vi använt oss av genom hela 

studien, nämligen allmännyttan. Lind (2014), se Scanlon, Arrigoitio & Whitehead 

(2015, s. 4) förklarar att begreppet social housing inte förekommer för kommunala 

bostadsbolag i Sverige då dem har ett vinstdrivande syfte.  

 

Scanlon, Arrigoitia och Whitehead (2015) har skrivit en artikel som behandlar social 

housing i Europa där de visar hur olika uthyrningen av sociala och/eller allmännyttiga 

bostäder ser ut mellan länder. De beskriver att Sveriges kommunala bostadsbolag 

genom sitt vinstdrivande syfte är ett unikt fall att studera. Utöver Sverige nämner de 

även Nederländerna som unikt då landet använder sig av ett annorlunda 

uthyrningssystem jämfört med övriga europeiska länder. Det som gör det speciellt är att 

fastigheter i Nederländerna som håller liknande kvalité har centralt reglerade hyror 

oavsett om de är sociala eller privata bostäder. Ett allmännyttigt bostadsbolag i Sverige 

har reglerade hyresfastigheter och hyrorna sätts genom förhandlingar mellan 

hyresvärdar och hyresgästföreningen (Scanlon, Arrigoitia & Whitehead, 2015).  

 

Vidare nämner Elsinga och Lind (2013) i en studie om de båda länderna att de blivit 

pressade från EU att hålla sig borta från de tidigare förhållningssätten för att undvika en 

snedvriden konkurrens på marknaden. Detta ledde till att det i Nederländerna infördes 

inkomsttak för hyresgästerna så att just boendegrupper med låg inkomst skulle 

fokuseras på. I Sverige valdes en annan väg för att lösa problemet från EU, vilket blev 

att införa en ny lag, vilken är den nya allbolagen där bolagen ska agera enligt 

affärsmässiga principer, och på så sätt få en rättvis marknad (Elsinga & Lind, 2013). 
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Många europeiska länder där social housing fungerar på ett annat sätt än allmännyttan i 

Sverige, visar på hyror som är lägre än de privata hyresvärdarna, vilket skiljer sig från 

Sveriges sätt att reglera hyrorna (Scanlon, Arrigoitia & Whitehead, 2015). Den största 

skillnaden mellan Sveriges allmännytta och de andra ländernas social housing, är 

således hyressättningen, inkomsttak för hyresgäster, samt det vinstdrivande syfte som 

finns hos de svenska kommunala bostadsbolagen men inte hos bolagen inom social 

housing (Scanlon, Arrigoitia & Whitehead, 2015). 

3.1.2 Affärsmässighet 
Att agera affärsmässigt på bostadsmarknaden blev inte aktuellt förrän mitten på 1990-

talet då bostadspolitiken lades om vilket ledde till en del ändringar jämfört med tidigare 

(Lind & Lundström, 2011). Nu hade de allmännyttiga bostadsbolagen lika 

förutsättningar som de privata bolagen och denna ändring ledde till att många 

allmännyttiga bostadsbolag fick det tufft. Det var en tid med ökad konkurrens på 

marknaden tillsammans med dålig ekonomi (Lind & Lundström, 2011). Ett exempel på 

tolkning av begreppet affärsmässighet under 1990-talet var enligt Lind och Lundström 

(2011, s. 6) “Att man ekonomiskt stod på egna ben” Detta innebar att inga subventioner 

till byggande kunde ges ut och inte heller kunde bolagen förvänta sig ekonomiska 

bidrag av ägaren i kommunen (Lind & Lundström, 2011).  

 

Vidare till dagens tolkning av begreppet affärsmässighet vilket enligt Lind och 

Lundström (2011) innebär att ett kommunalt bostadsbolag skall agera likt ett långsiktigt 

privat bostadsbolag. Att sträva efter så hög långsiktig vinst som möjligt påverkar alla 

beslut som tas i bolaget (Lind & Lundström, 2011). Detta skiljer sig mot tolkningen 

innan den nya allbolagens införande, då man såg bortom det som idag är väsentligt, att 

sträva långsiktig vinst (Lind & Lundström, 2011). Samma författare nämner att i och 

med den nya lagen som säger att alla allmännyttiga bostadsbolag skall agera 

affärsmässigt, leder till att det bostadspolitiska ansvaret läggs på stat och kommuner. De 

menar att jämfört med hur det var under 1990-talet då allmännyttiga bolag skulle börja 

agera likt privata bolag är det idag inte sunt att särskilda sociala krav ska läggas på 

kommunala bostadsbolag.  
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Vidare nämner samma författare att det som till en början bör göras från kommunens 

sida är att se över “vilka generella stödåtgärder som kan behövas för att nå olika 

bostadspolitiska mål i kommunen” (Lind & Lundström, 2011, s. 25), vilket även styrks 

av Windell (2015). Ett problem kan vara nedgångna områden som inte alltid är värt att 

rusta upp utan kanske istället bör tvångsförsäljas så att hyresgäster slipper bo där (Lind 

& Lundström, 2011). Blomé (2010) gjorde en studie angående MKB fastighets AB 

storsatsning på det nedgångna området Herrgården i Rosengård i Malmö där resultatet 

inte visat sig vara ekonomiskt lönsamt men där det däremot kan ses som 

samhällsekonomiskt lönsamt. Minskade kostnader för polisutryckningar kan här ses 

som en ekonomisk förbättring och samtidigt allmännyttigt menar Lind och Lundström 

(2011). Då sådana här genomgripande insatser inte ses som ekonomiskt lönsamt är det 

svårt för företag som skall agera affärsmässigt att genomföra dessa menar Lind och 

Lundström (2011).  

 

Ett annat dilemma är hur hänsynen bör riktas till hyresgäster med särskilda behov. Vid 

sådana här tillfällen menar Lind och Lundström (2011) att det inte för alla kommunala 

bostadsbolag alltid är så enkelt att agera affärsmässigt, vissa måste säga nej av rent 

ekonomiska skäl. Här behövs det tydliga regler för hur detta agerande skall ske 

beroende på de olika förutsättningar kommunerna besitter vilket även styrks av Windell 

(2015).  

 

Strävan efter tydliga regler är något som även Kalbro, Lind och Lundström (2009) talar 

för då de menar att en effektiv och flexibel bostadsmarknad kräver långsiktiga stabila 

spelregler som är rimliga ur bostadsaktörernas perspektiv och förutsättningar. De 

belyser även att möjligheten att nå stabila spelregler inte bara beror på de aktörer i 

bostadsbranschen, utan har även med politik att göra (Kalbro, Lind & Lundström, 

2009).  

 

Marknadsmässiga avkastningskrav 

Vad gäller konkreta mål så ska till exempel marknadsmässiga avkastningskrav gälla för 

kommunala bostadsbolag i och med att de ska verka enligt affärsmässiga principer 

(Prop. 2009/10:185). Marknadsmässiga avkastningskrav är inget begrepp som per 
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definition betyder samma sak i alla tillfällen samt för alla företag utan det handlar om 

att enligt Prop (2009/10:185) ha liknande avkastningskrav som ett likvärdigt privat 

bostadsbolag på samma marknad. Vidare beskriver propositionen att inget krav på att de 

kommunala bolagen ska generera vinst vid alla tillfällen finns utan ett agerande likt 

privata aktörer är det som gäller. Det finns alltså ingenting enligt lag eller bestämmelser 

som beskriver ett exakt avkastningskrav, vilket leder till att kraven kommer se olika ut. 

 

Lind och Lundström (2011) formulerar ett antal kriterier för hur ett marknadsmässigt 

avkastningskrav kan och bör se ut. Om de ser till ägarens perspektiv så avser 

avkastningskravet eget kapital efter skatt. Det egna kapitalet beräknas förenklat, “som 

aktuellt marknadsvärde för fastigheterna minus låneskuld och latent skatt” (Lind och 

Lundström 2011, s. 12). De påpekar även att på lång sikt måste avkastningskravet på det 

egna kapitalet  vara högre än räntekostnaden för lånat kapital. Detta betyder att ett antal 

riktlinjer om hur kraven bör se ut och hur det i praktiken ser ut är så nära vi kan komma 

“sanningen”. Nordlund (2012) menar att en fastighet kan ge avkastning på två sätt. 

Antingen genom en löpande inkomst vilket definieras som driftnetto eller genom 

värdeförändring som även kallas värdestegring. Samma författare nämner också 

begreppet direktavkastning som han kopplar ihop med driftnetto och definierar som 

kvoten mellan driftnetto och marknadsvärde (Nordlund, 2012).  

 

Lind och Lundström (2011) argumenterar för att det viktigaste för huruvida 

avkastningskraven är affärsmässiga eller ej, är hur företagen motiverar sina 

investeringar, och om det som ska styras är förenligt med dessa investeringar på ett 

logiskt sätt. I dagsläget finns alltså ingen exakt mätning av affärsmässighet i 

kommunala bostadsbolag (Boverket, 2015). En rapport från Boverket (2013) visar dock 

på att ett långsiktigt perspektiv ska antas och att avkastningskraven bör utgå från 

bolagens egna förutsättningar och den aktuella marknadens tillstånd. Avslutningsvis 

skriver Boverket (2015) genom att det inte hunnit komma tillräckligt många 

rättsavgöranden angående ämnet, finns inga etablerade metoder. 
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3.1.3 Intressent-modellen 
Jensen (2002) beskriver intressent-modellen som en modell som tar hänsyn till 

omgivningen. Vidare förklarar han att modellen utgår från att alla intressenters behov 

skall tillgodoses när strategiska beslut fattas. Intressenter kan vara kunder, anställda, 

samhällen och kommuner (Jensen, 2002). Vidare beskriver Ax m.fl. (2009) det som att 

företaget vill uppnå en jämvikt i förhållandet till sin omgivning på så sätt att 

intressenterna på lång sikt kan påverka företagets välfärd och framgång. Windell (2015) 

menar att både intressentmodellen och aktieägarmodellen i grund och botten strävar 

efter att företaget ska gå med vinst men trots det har modellerna olika tillvägagångssätt 

på hur de ska nå detta gemensamma mål. Ur aktieägarperspektivet talar Windell (2015) 

om hur fokusering på samhällsansvaret snarare minskar chanserna till ökad vinst än ger 

en ökning. Intressentmodellen å andra sidan hanterar samhällsansvaret betydligt bättre 

då modellen syftar till att kombinera vinstmaximering och samhällsnytta på ett 

likvärdigt sätt. Problemet menar Jensen (2002) ligger i att de olika intressenterna ofta 

har olika mål som kan vara svåra att uppfylla samtidigt. Dilemmat ligger således i att 

veta var fokus ska läggas för att maximal nytta ska uppnås för samtliga intressenter 

samtidigt. Avslutningsvis påpekar Jensen (2002) att struktur och tydliga instruktioner 

för ledare och anställda är essentiellt för att få intressentmodellen att fungera så bra som 

möjligt. Finns inte detta är risken stor att varken vinstmaximering eller samhällsnytta 

uppnås (Jensen, 2002). 

 

3.1.4 Styrning i kommunala bostadsbolag 
De kommunala bostadsbolagen är ägda av kommuner vilket gör att de faller under 

kommunallagen (SFS 1991:900). Då de förutom kommunallagen även ska följa lagen 

gällande allmännyttan för de kommunala bostadsaktiebolagen (SFS 2010:879), skiljer 

de sig från resterande kommunala bolag. De står genom (SFS 2010:879) utanför 

kommunallagens självkostnadsprincip samt kommunallagens förbud mot kommunalt 

vinstdrivande syfte, då de enligt (SFS 2010:879) ska bedriva verksamheten enligt 

affärsmässiga principer samt ha marknadsmässiga avkastningskrav. Viss teori om 

styrning i kommunala bostadsbolag tas upp i denna uppsats då bolagen som sagt ägs av 

kommuner som enligt Lind och Lundström (2011) har ett bostadspolitisk ansvar. Enligt 

Boverkets hemsida ser vi att kommunerna bland annat använder de allmännyttiga 
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bostadsbolagen för att främja bostadsförsörjningen (Boverket, 2016) och behöver 

således styra bolagen i rätt riktning, vilket gör att ägarstyrning är av högt intresse.  

 

Vad gäller bolagens finansiella styrning, påpekar Chan och Xiao (2009) att finansiell 

styrning i offentlig verksamhet på senare tid har förändrats, framför allt genom synen på 

vad som är bra finansiell styrning. Samma författare förklarar hur en mer entreprenuriell 

syn har antagits vilket har lett till att om vi kopplar an till intressentmodellen, har 

offentliga organisationer börjat se samhällsmedborgarna som kunder, där ett betydligt 

större kostnadsfokus är närvarande (Chan & Xiao, 2009). Den ökade entreprenuriella 

synen samt övergången till att se medborgarna som kunder stämmer även Box (1999) in 

i. Denna övergång började redan på 1980-talet där arbetssätt och tankegångar 

överfördes till offentliga verksamheter från den privata sektorn, där målet var ökad 

effektivitet (Hood, 1995). Även Lundquist (1992) talar om en övergång för offentliga 

verksamheter, där de påverkas av privatiseringsidéer så som NPM (New Public 

Management). NPM är ett samlingsbegrepp som kom till då en gemensam term för 

skiftet i offentlig styrning innehållande till exempel dessa tankegångar, ansågs 

nödvändigt (Hood, 1995).  

 

Ägarstyrning 

Ägarstyrningen för de kommunala bostadsbolagen visar sig bland annat  genom 

ägardirektiv från kommunen (Boverket, 2016). Enligt en rapport som Johansson (2015) 

gjort genom Länsstyrelsen har de kartlagt Sveriges kommuners ägardirektiv till deras 

bostadsbolag, där det tydliggörs att direktiven är mycket olika till sin karaktär. De flesta 

direktiv tar upp saker som ekonomi, miljöfrågor samt bolagets roll i 

bostadsförsörjningen. Endast hälften tar upp förhållandet mellan allmännytta och 

affärsmässighet. Detta betyder att stora skillnader finns i hur specifika direktiven är 

angående hur företagen bör förhålla sig till affärsmässighet och allmännytta, om det 

beskrivs över huvud taget (Johansson, 2015). Erlingsson m.fl. (2014) beskriver hur 

dessa ägardirektiv är en viktig del för att säkerställa ansvarsutkrävande, om de är tydliga 

med bolagets syfte och olika mål. Är ägardirektiven tydliga finns en större chans för 

ägare att utkräva ansvar från ledningen än om målen skulle vara otydliga. Är målen 

otydliga är det svårt att följa upp samt utvärdera arbetet som företaget och ledningen 
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gjort (Thomasson 2009; 2013 se Erlingsson m.fl. 2014, s. 26). En aktiv ägare där 

direktiv och andra bestämmelser justeras och är aktuella, är alltså viktigt i denna typ av 

styrning. Att som ägare lägga sig i för mycket eller för lite är en svår balansgång. 

Exempel finns då kommuner i egenskap av ägare krävt så låga hyror och avgifter att 

möjligheten för bostadsbolaget att täcka kostnader för underhåll och investeringar har 

begränsats (Mattisson & Thomasson, 2011, se Erlingsson m.fl. 2014, s. 26). Värt att 

nämna är att inget krav finns på att ett ägardirektiv ska finnas hos de kommunala 

bostadsbolagen. Alternativ till direktiven får användas, men majoriteten av bolagen har 

ägardirektiv enligt Boverket (2015). 

 

Olika områdens roll 

Kommunala bostadsbolag har ett bestånd med varierande lägen, från centrala områden 

till ytterområden beroende på vilket bolag man kollar på (Grander, 2015). Boverket 

(2015) förklarar i sin rapport som följer upp lagändringen 2011, att det under 2013 

såldes drygt 10 000 allmännyttiga bostäder. Motiven för försäljningarna bland bolagen 

skiljer sig åt, men det vanligaste motivet var att effektivisera förvaltningen, att 

möjliggöra nyproduktion och ge ett ökat ekonomiskt utrymme för underhåll och 

renovering (Boverket, 2015). Vidare antyder Boverket (2015) att om bolagen skall 

kunna agera affärsmässigt enligt lagen kan dessa motiv indikera att det inte längre är 

affärsmässigt att behålla vissa delar utav bestånden. Detta styrks av Grander (2015) då 

han beskriver att majoriteten av nybyggnationer och investeringar inte görs för 

befolkningsgrupper med låga eller normala inkomster.  

 

Enligt Boverket (2015) visar det sig att vissa kommuner har ett avkastningskrav på det 

kommunala bostadsbolaget som är noll procent. Detta anser Boverket (2015) vara 

rimligt då bolagen agerar på olika marknader där förutsättningarna kan se mycket olika 

ut. Även om så är fallet spelar bolagens avkastningskrav på nyproduktioner stor roll då 

dessa krav ser olika ut beroende på hur attraktivt det aktuella området är. Grander 

(2015) talar om A, B och C-områden där A-områden är attraktiva medan C-områden är 

mindre attraktiva. C-områden bedöms ha en högre risk vilket leder till att 

avkastningskraven i ett sådant område är högre jämfört med A och B-områden. Att nå 

lönsamhet i C-områden är därför svårare trots att produktionskostnaden många gånger 
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är densamma i alla områden. Detta leder till att många kommunala bostadsbolag 

genomför nyproduktioner i A-områden (Grander, 2015).  

3.2 Institutionell teori 
3.2.1 Institution: ett begrepp med många definitioner 
 

“The beginning of wisdom in approaching instituional theory is to recognize that there 

is not one but several variants” (Scott, 1987, s. 493). 

 

Begreppet institutionell teori innehåller en rad olika definitioner och citatet av Richard 

Scott (1987) ovan visar tydligt att så också är fallet. 

 

I ett närmare försök att enkelt förklara begreppet institution menar Eriksson-Zetterquist 

(2009) att institutioner ursprungligen handlar om människors vardag och hur de själva 

styr utformningen av dess sociala liv. Då det ännu inte finns någon enhetlig definition 

på vad en institution är förekommer det en rad olika användningar av begreppet. 

Jepperson (1991) beskriver en användning som att idén institution i mångt och mycket 

innefattar sättet att handla i form av procedurer följt av ett antal regler. Eriksson-

Zetterquist (2009) fortsätter inom samma spår och talar om institutionell teori som hur 

organisationer förhåller sig till förändringar och hur de hanterar nya idéer. 

 

DiMaggio och Powell (1991) talade för att en institution inte alltid behöver anse att 

olika saker sker utan även symbolisera olika företeelser såsom allt ifrån handskakningar 

till äktenskap. Samma ovan nämnd forskare talade också för att begreppet institution 

även kan ses ur ekonomisk eller politisk synvinkel, då regler istället baseras på 

ekonomiska/politiska grunder. Martin (2004) talar likt DiMaggio och Powell (1991) om 

institution som fenomen och beskriver begreppet social institution som är ett mer 

övergripande begrepp och syftar på en mängd olika definitioner. Det kan exempelvis 

handla om universitet, religion, socialism eller samhälle. 
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Berger och Luckmann (1966) talar i sin bok om kunskapssociologi, hur institutioner 

uppstår och nämner begreppet habitualisering. Habitualisering kan sammanfattas som 

att agera enligt ett givet mönster och innebär vidare att handlingen som utförs kan 

utföras på samma sätt, med samma ekonomiska medel i framtiden. Därmed sagt menade 

Berger och Luckman (1966) att institutioner växer fram ur habitualisering samt att varje 

handling som upprepas kan utföras enligt ett visst mönster. 

 

Huruvida en institution tolkas som begreppen ovan eller inte är upp till var och en och 

skiljer sig från fall till fall (Scott, 1987). En generalisering av vilka värden vi lägger i 

begreppet är dock behövligt för att senare i vårt arbete veta vad vi menar med 

institution. Brorström och Siverbo (2008) förklarar hur det i en organisation över tid 

formas informella spelregler för hur organisationen bör framföras för att uppnå särskilda 

organisatoriska och strategiska mål. Dessa informella spelregler kan ibland benämnas 

som institutioner. De skriver även att “institutioner är rådande frågeställningar om 

verkligheten och värderingar inom en organisation som är styrande för aktörernas 

beslut och handlingar” (Brorström och Siverbo, 2008, s. 14). Då denna studie behandlar 

organisationer samt dess individer kommer därför fokus att ligga på institutioner på 

organisations- eller marknadsnivå då det som Greenwood m.fl. (2008) beskriver det, är 

mest intressant när organisatorisk institutionalism studeras. Nationella samt lokala 

institutioner (Jonsson & Arnell, 2006) är två exempel på detta som behandlas i stycke 

3.2.5 om institutionella världar. 

 

3.2.2 Institutioner vs. organisationer 
North (1990) talar likt Brorström och Siverbo (2008); Hodgson (2007) om institutioner 

som spelregler i ett samhälle men beskriver även att begreppet institution har att göra 

med utformningen och skapandet  av interaktionen mellan människor. Vidare går North 

(1990) in och beskriver den skillnad han anser förekommer mellan en institution och en 

organisation. North (1990) antyder att båda begreppen är komponenter som har att göra 

med den mänskliga interaktionen men det betyder inte att dem tolkas lika. Han menar 

på att alla institutioner skapas och förändras av oss människor. Institutioner är spelregler 

medan organisationerna är spelarna. Detta sammanfattas som “ the purpose of the rules 

is to define the way the game is played” (North, 1990, s. 4). Vidare beskrivet är 

organisationer grupper med individer som arbetar för ett gemensamt mål och har 
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gemensamma intressen och exempel på det är skolor, kyrkor och politiska partier. North 

(1990) beskriver även organisationer som en agent för institutionell förändring där 

fokus ligger på samspelet mellan reglerna (institutionerna) och spelarna 

(organisationerna). Det handlar således om att det är samspelet mellan reglerna och 

spelarna som skapar och förändrar institutioner. Detta samspel handlar om de val som 

görs, menar North (1990). Dessa val grundas ofta på kostnader och fördelar. Människor 

gör ständigt val som bygger på bristfällig information och de resulterade institutionella 

förändringar leder till oavsiktliga konsekvenser som inte alltid är det optimala valet för 

att förbättra den ekonomiska välfärden i företaget (North, 1990). De val människor gör 

är däremot helt och hållet beroende av relationer och interaktioner dem emellan 

(Hodgson 2007). 

 

Selznick (1996) utvecklar genom att belysa betydelsen av kopplingen mellan företag 

och institution och menar att företag borde visa större intresse till sina medarbetare och 

dess intressen. Att se på företag ur detta perspektiv kan också innefatta hur man ser på 

företagets ansvarstagande och då även ifrågasätta om företagets mål är att maximera 

dess vinst eller avkastning (Selznick, 1996). Ur detta perspektiv kan man se företaget 

och dess aktieägare som en del i en institutionell omgivning (Selznick, 1996) vilket 

även tidigare nämnd intressent-modell förespråkar. 

 

3.2.3 Samspel mellan individ och institution 
 
Social structures 

På tal om interaktioner mellan individer har Hodgson (2007) skrivit en artikel som tar 

upp just samspelet mellan institutioner och individer. Detta samspel menar författaren i 

grund och botten har att göra med social structures vilket definieras som de sociala 

relationer som förekommer mellan individer. Social structures kopplas ihop med 

institutioner på så sätt att institutioner beskrivs som de regler som ligger till grund för 

individers sociala interaktioner och dessa sociala interaktioner menar Hodgson (2007) 

således är social structures. Kommunikation är en social interaktion mellan individer 

och det menar Hodgson (2007) förutsätter någon form av struktur som ligger till grund 

för denna relation. Författaren förklarar sedan något som kallas för methodological 

individualism  vilket innebär att strukturer, institutioner och organisationer skall 
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förklaras utifrån individer och relationen mellan dessa (Hodgson, 2007). Sociala 

strukturer, institutioner samt organisationer har alltså alla ett samband (Hodgson, 2007). 

 

Tre relationer mellan individ och institution 

Eriksson-Zetterquist (2009) talar även hon om sambandet mellan individer och 

institutioner i sin bok om institutionell teori där hon beskriver hur människor och dess 

tankar ligger till grund för de institutioner som skapas. Brorström och Siverbo (2001) 

utvecklar teorier om interaktionen mellan individ och institution och tydliggör tre 

relationer som förekommer. 

 

Den första relationen handlar om hur individen följer de institutionella arrangemang 

som finns och skapar värde genom att föra dessa tankar och tolkningar vidare. Den 

andra beskriver hur individen istället blir betydelsefull genom att ha en mer utmanande 

eller utvecklande inställning till de redan befintliga ramarna. Den tredje och sista 

relationen beskrivs som den mest extrema. Här stämmer inte individens föreställningar 

överens med institutionens, eller en feltolkning av institutionens föreställningar görs av 

individen. Detta kan ske medvetet, eller genom att de institutionella ramarna är otydliga 

och därför svårtolkade (Brorström & Siverbo, 2001).  

 

Relationer mellan individer och institutioner är närvarande i de flesta fall men kan alltså 

se olika ut. På ena sidan är institutionen övertygande och formar individen, medan 

individen är styrande och formar institutionen på den andra sidan. Mellan dessa två 

extremer finns så klart ett spektrum av situationer då antingen individen eller 

institutionen har ett relativt övertag över den andre (Brorström & Siverbo, 2001). 

 

3.2.4 Rättvisa, kostnadseffektivitet samt öppenhet 
Brorström och Siverbo (2001) talar förutom de tre relationerna även om institutioner 

som speciella egenskaper och beskriver de tre olika faktorerna rättvisa, 

kostnadseffektivitet samt öppenhet. Dessa tillämpningar tolkas av Brorström och 

Siverbo (2001) som institutioner och de anser att samtliga tre begrepp förekommer i 

tillväxtkommuner, såsom de två bolag vi i denna studie valt att studera. Rättvisa menar 
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författarna har att göra med fördelningen av de problem eller dilemman som 

förekommer i en kommun, att de ska vara rättvist fördelade. Vidare talar de för 

tillämpningen som att “alla ska ha lika mycket" (Brorström & Siverbo, 2001, s. 114). 

Rättvisebegreppet belyser även det vitala med att ha en god ekonomi för att 

fördelningen ska fungera och att det handlar om att ta hänsyn till framtiden och 

kommande generationer, och därför ha en bra ekonomisk grund att stå på.  

 

Kostnadseffektivitet är den andra tillämpningen Brorström och Siverbo (2001) tolkar. 

Begreppet i sig har att göra med att vara kostnadseffektiv och försiktig genom att 

försöka uppnå så stor total nytta som möjligt för hela kommunen. Förutom det menar 

författarna även att det handlar om samarbetslösningar där beslutsfattande helst ska ske 

med så många parter som möjligt. Detta för att slippa höga förhandlingskostnader till 

exempel (Brorström & Siverbo, 2001).  

 

Kostnadseffektivitet handlar således enligt Brorström och Siverbo (2001) om att rättvisa 

existerar mellan alla kommuninvånare. Precis som att Windell (2015); Boverket (2013) 

talar om långsiktighet i förhållande till affärsmässigt agerande gör även Brorström och 

Siverbo (2001) kopplingar till långsiktighet. De menar att så länge kommuner har de 

kvalifikationer som krävs är det inga problem att vara effektiv då förändringar i 

omgivningen sker. Så länge kommuner både på kort och lång sikt har de förutsättningar 

som krävs för att kunna anpassa sig till omgivningens förändringstakt, är det inga 

problem att vara produktiv. Ett allt för stort fokus på långsiktig kostnadseffektivitet kan 

dock innebära att kommuner får svårare att anpassa sig till omgivningen och dess 

förändringar (Brorström & Siverbo, 2001).  

 

Tredje institutionen är öppenhet och beskrivs genom att kommuner styrs demokratiskt. 

Att dokument och lagar finns offentligt tillgängliga gör att en öppenhet skapas vilket 

krävs för att studier och granskningar ska kunna göras av kommunala verksamheter 

(Brorström & Siverbo, 2001). 
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3.2.5 Institutionella världar 
De definitioner av institutioner som präglar denna uppsats mest finner vi i en bok av 

Jonsson och Arnell (2006), där de beskriver hur olika kommuner är organiserade samt 

hur ledning av kommuner har genomgått en förändring genom åren. Jonsson (2003) se 

Jonsson och Arnell (2006, ss. 154-155) antyder att ett bredare perspektiv har antagits 

där olika politiska ideologier får allt mindre utrymme medan större fokus läggs på 

samförstånd för att kommunen som helhet ska gynnas. Jonsson och Arnell (2006) pekar 

på att en centralisering av åsikter kan vara en av orsakerna till detta. Författarna 

konkluderar på så vis att det som de kallar administrativ logik har tagit överhanden i 

relation till den politiska. Vad det handlar om är att det finns en strävan efter att uppnå 

en handlingsrationalitet som hittas i den administrativa logiken i kommuners 

organisering (Jonsson & Arnell, 2006). 

 

Politisk logik i denna kontext handlar om en osäkerhet över att komma överens till följd 

av ideologier och åsikter med mera. Författarna påpekar att det läggs stor vikt vid att gå 

från prat till beslut. Den administrativa logiken å andra sidan handlar om att med 

säkerhet känna att ett beslut kommer att uppnås och tas även om olika intressen och 

värderingar finns närvarande. Författarna visar på hur logiken grundas i att det finns en 

bästa lösning som kommer från stor erfarenhet och praxis (Jonsson & Arnell, 2006).  

 

Ytterligare två förhållningssätt som möts i kommuners organisering och verksamhet är 

vad Jonsson och Arnell (2006) kallar för ett möte mellan nationella och lokala 

institutioner. De beskriver hur kommunallagen ses som en typisk nationell institution då 

det är en beskrivning över hur kommuner ska agera, enligt lag. Det är därför lätt att 

argumentera för att lokala idéer och tankar inte förekommer, då det är en lag (Jonsson & 

Arnell, 2006). Lokala institutioner beskriver de istället som organiseringsidéer och ideal 

som är lokalt präglade.  
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Figur 2. Institutionella världar. Egenarbetad efter Jonsson och Arnells modell (2006, s. 

185) 

 

I figuren ovan beskriver Jonsson och Arnell (2006) hur de har observerat de kommuner 

de har undersökt och hur de styrs. Möten mellan de fyra olika institutionerna (nationell, 

lokal, administrativ, politisk) visualiseras i figuren. Kommunerna i studien tenderade 

enligt författarnas tolkning att befinna sig i den högra övre halvan av figuren, där den 

administrativa logiken var dominerande samt att denna administrativa logik var 

nationellt präglad. Å andra sidan belyser de hur de dominerande tankegångarna i 

kommunal verksamhet under åren präglats mer och mer av lokala institutioner, vilket 

tyder på att positionen i figuren tycks vara på väg nedåt från nationella till lokala 

institutioner (Jonsson & Arnell, 2006).  

 

De olika institutionella världarnas möten beskrivet i denna modell och dess komplexitet 

ligger som inspiration till vår egenutvecklade modell som beskrivs i studiens 

problemformulering.  
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3.3 Summering av teorikapitel 
 

3.3.1 Samhällsansvar kontra affärsmässighet samt styrning i 
kommunala bostadsbolag 

 

Företagens samhällsansvar har idag en betydande roll och det förekommer många olika 

tolkningar på vad begreppet egentligen innebär. Flertalet studier så som Windell (2015); 

Grafström, Göthberg och Windell (2015); Svenskt näringsliv (2008) är överens om att 

vad företag har för förutsättningar, prioriteringar samt affärskultur har att göra med hur 

man väljer att hantera begreppet. 

 

Windell (2015) menar att arbeta med samhällsansvar innebär hantering av företagets 

sociala samt miljömässiga ansvar. Vidare sägs det idag bli allt vanligare att begreppet 

kopplas ihop med engelskans Corporate social responsibility (CSR) (Lind & Lundström 

(2011); Windell (2015). Det som ofta diskuteras här är sambandet mellan CSR och ett 

företags finansiella prestationer (McWilliams & Siegel, 2000); (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015). McWilliams och Siegel (2000) menar att det sociala ansvaret har olik 

effekt på ett företags finansiella prestationer och denna inkonsekvens beror ofta på 

bristfällig empirisk samt teoretisk analys. CSR hanteras och tolkas även olika i Europa 

jämfört med USA. I Europa hålls ett hållbarhetstänkt medan den amerikanska synen 

fokuserar på relationen mellan de anställda i företaget (Svenskt Näringsliv, 2008).  

 

En internationell syn på allmännytta är begreppet social housing som inte förekommer 

för kommunala bostadsbolag i Sverige då dem har ett vinstdrivande syfte (Lind, 2014) 

se (Scanlon, Arrigoitio & Whitehead, 2015, s. 4). Det allmännyttiga systemet Sverige 

har är dock någonting som fortfarande ifrågasätts av EU enligt Elsinga och Lind (2013). 

 

En tolkning av begreppet affärsmässighet gör Lind och Lundström (2011) som menar 

att ett kommunalt bostadsbolag ska agera likt ett långsiktigt privat bolag.  Denna 

skillnad att sträva efter långsiktig vinst jämfört med hur det var i början av 1990-talet 

har gjort att förändringar inom bolaget skett eftersom detta långsiktiga “vinsttänket” 

påverkar alla beslut som tas (Lind & Lundström, 2011). Samma författare samt Windell 
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(2015) menar även att i och med den nya lagen då alla kommunala bostadsbolag ska 

agera affärsmässigt läggs ett stort ansvar på stat och kommuner. Det viktiga för 

kommunerna blir då att se över vilka åtgärder som kan tänkas behövas för att hjälpa 

bolagen att nå de bostadssociala mål som skall uppnås (Lind & Lundström, 2011). 

 

Samspelet mellan samhällsansvar och affärsmässighet menar Windell (2015); Porter 

och Kramer (2011) går hand i hand. Porter och Kramer (2011) talar om balansen mellan 

ekonomisk framgång och samhällsnytta och menar på att för företag att få en balans 

mellan begreppen krävs ett långsiktigt tänk. De menar att företag måste se över vilka 

sociala problem som förekommer för att bidra med utveckling som är lönsamt både för 

samhället och för företaget på sikt. 

 

Marknadsmässiga avkastningskrav skall enligt Prop (2009/10:185) gälla för kommunala 

bostadsbolag som krav i och med att de ska agera enligt affärsmässiga principer i och 

med den nya allbolagen. Boverket (2013) menar på att avkastningskraven dock skall 

utformas efter ett företags egna villkor, förutsatt att avkastningen är marknadsmässig 

utifrån den risk som förekommer. Lind och Lundström (2011) argumenterar för att det 

viktigaste för huruvida avkastningskraven är affärsmässiga eller ej, är hur företagen 

motiverar sina investeringar, och om det som ska styras är förenligt med dessa 

investeringar på ett logiskt sätt. 

 

Ägarstyrning för de kommunala bostadsbolagen visar sig bland annat genom 

ägardirektiv från kommunen. Dessa direktiv är enligt Johansson (2015) väldigt olika till 

sin karaktär. Vanligtvis innehåller direktiven ekonomi, miljöfrågor samt vilken roll 

bolagen har på marknaden men endast hälften av Sveriges kommuners ägardirektiv tar 

upp förhållandet mellan begreppen allmännytta och affärsmässighet (Johansson, 2015). 

Detta betyder att stora skillnader finns i hur bolagen hanterar och tolkar begreppen 

(Johansson, 2015). 
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3.3.2 Institutionell teori 
Institution är ett begrepp med många definitioner (Scott, 1987). Eriksson-Zetterquist 

(2009) menar att institutioner ursprungligen handlar om människors vardag och 

utformningen av det sociala livet. Martin (2004) samt DiMaggio och Powell (1991) 

följer samma spår och talar om institution som olika sociala företeelser med allt ifrån 

handskakningar till religion. Jepperson (1991); Brorström och Siverbo (2008); Hodgson 

(2007) samt North (1990) talar alla om institutioner som spelregler i ett samhälle. North 

(1990) utvecklar det resonemang och menar likt Eriksson-Zetterquist (2009) att 

institutioner har att göra med skapandet av interaktionen mellan människor. North 

(1990) beskriver institutioner som spelregler och organisationer som spelarna där han 

menar att samspelet mellan dessa regler och spelare är essentiell och är det som skapar 

och förändrar institutioner. Hodgson (2007) talar även han om detta samspel mellan 

individ och institution men menar att begreppet social structures är det som ligger till 

grund för individers sociala interaktioner. 

 

Brorström och Siverbo (2001) nämner tre relationer mellan individ och institution där 

det underliggande handlar om att att relationer mellan individer och institutioner ofta är 

närvarande men ser väldigt olika ut. På ena sidan är det institutionen som formar 

individen medan det är vice versa på andra sidan och mellan dessa relationer dyker olika 

situationer eller händelser upp som gör att den ena sidan får övertag över den andre. 

 

Samma författare talade även om tre speciella egenskaper som alla beskrivs som 

institutioner vilka är rättvisa, kostnadseffektivitet samt öppenhet. Rättvisa som 

institution handlar om att de dilemman som uppstår i en kommun ska fördelas rättvist 

mellan invånarna. För att rättvisa ska ske krävs också en god ekonomi att stå på för att 

ha ett långsiktigt perspektiv. Detta leder oss in på kostnadseffektivitet som den andra 

tillämpningen vilken har med affärsmässighetstänket att göra. Med denna institution 

menar författarna att det vid för stort fokus på långsiktig kostnadseffektivitet kan 

försvåra för kommuner vid förändringar i omgivningen. Slutligen beskriver författarna 

öppenhet som hur kommuner styrs demokratiskt. Att dokument och lagar finns 

offentligt tillgängliga gör att en öppenhet skapas vilket krävs för att studier och 

granskningar ska kunna göras av kommunala verksamheter (Brorström och Siverbo, 

2001). 
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Sista delen i teorin handlar om Jonsson och Arnells (2006) beskrivning om 

institutionella världar. Jonsson (2003) se Jonsson och Arnell (2006) antyder att ett 

bredare perspektiv har antagits där olika politiska ideologier får allt mindre utrymme 

medan större fokus läggs på samförstånd för att kommunen som helhet ska gynnas. 

Utifrån detta menar Jonsson och Arnell (2006) att den administrativa logiken har tagit 

överhanden i relation till den politiska. Förutom mötet mellan politisk logik och 

administrativ logik pratar författarna även om mötet mellan nationella och lokala 

institutioner (Jonsson & Arnell, 2006). 
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4 Empiri 
4.1 Bakgrund bolag A och bolag B 
 

En nackdel med att hålla bolagen anonyma är att en grundlig och bred beskrivning av 

företagen är svår att göra. För att kunna ge en överblick av bolagen i studien trots 

anonymiteten har vi därför valt att visa nyckelinformation i en tabell som kan ses nedan, 

där värdena är beskrivna i intervall.  

 
De båda bolagen är verksamma i tillväxtkommuner där efterfrågan på boende generellt 

sett är mycket hög. Bolagen verkar i två studentorter samt ägs till 100 procent av 

respektive kommun. 

 

Tabell 1. Bakgrund bolag A och Bolag B. Egenarbetad med fakta från bolagens 

årsredovisningar (2015) 

 Bolag A Bolag B 

Omsättning 1 mdkr – 1,4 mdkr 1 mdkr – 1,4 mdkr 

Antal anställda 100-200 st 100-200 st 

Bestånd (antal lgh) 10000-20000 st 10000-20000 st 

Res efter fin. poster 100-300 mkr 100-300 mkr 

4.2 Intervjuresultat företag A 
4.2.1 Individernas tolkningar av den nya allbolagens omtalade 

begrepp 
 

Affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte 

Att agera enligt affärsmässiga principer tolkar individerna på likvärdiga sätt med olika 

synvinklar. VD anser att begreppet är otydligt, mest vad gäller tidsaspekten då en 

investering ska vara affärsmässig på sikt, men hur lång sikt det handlar om beskrivs ej. 

Det finns alltså ingen gräns att förhålla sig till. Generellt sett beskriver hen hur bolaget 

ser det på tre till fyra års sikt utan att det ska leda till nedskrivning. VD kommenterar 
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även att bolag på marknader med olika förutsättningar tolkar lagen olika, då ett bolag på 

en mindre fungerande marknad kan genomföra projekt med höga avkastningskrav utan 

att det leder till nedskrivningsbehov. Detta utan att ifrågasättas av någon. CFO har en 

tydligare tolkning vad gäller samma begrepp, då det för hen handlar om att varje 

investering ska bära sig vilket skiljer sig åt mot innan allbolagen, då en större 

investering i en stadsdel kunde beröra hela beståndet då hyreshöjningen delades 

kollektivt. 

 

En bredare och mer generell tolkning står ordförande för, då hen beskriver det som att 

bolaget ska drivas på ett sunt sätt och undvika ekonomisk skada. Hen påpekar att syftet 

inte är att generera pengar till ägaren utan att försörja kommunen med bostäder, det 

bostadspolitiska är alltså av vikt. Detta går hand i hand med individens tolkning av 

begreppet allmännyttigt syfte, där hen menar att det ska finnas bostäder till alla i 

kommunen, vilket inkluderar samtliga befolkningsgrupper. CFO:s tolkning av 

allmännyttigt syfte stämmer överens med såväl ordförande som VD, då VD utvecklar 

resonemanget genom att det gäller att finna en balans i bostadsskapandet. Bolaget ska 

finnas till för allmännyttan, men bara i den mån det är lönsamt. Det sistnämnda påpekar 

VD är svårare i en mindre kommun där marknaden inte är densamma. 

 

Dilemma som kan uppstå då begreppen kombineras 

När dessa två begrepp kombineras anser alla tre individer att det skapas ett dilemma. 

Ordförande börjar dock med att påpeka att det egentligen inte förekommer, för att sedan 

närma sig de andras åsikter. Samtliga individer nämner problematiken i att de som står 

längst från bostadsmarknaden är dem som får det svårast när bolaget ska vara 

affärsmässigt, då hyreshöjningar krävs. VD utvecklar genom att säga att byggandet av 

fler bostäder inte per automatik leder till att denna grupp av människor får bostad, då 

forskning visar att denna grupp har mindre disponibla resurser. Det kan därför leda till 

att denna grupp växer menar VD. Denne individ påpekar också att detta är ett problem 

som alla tillväxtkommuner står inför. De som har råd kommer istället att köpa bostad 

medan de som inte har råd att köpa kanske inte heller har råd att hyra, vilket är en 

synpunkt som även ordförande har. Det viktiga är att politikerna förstår problematiken 

med detta och funderar på hur denna grupp ska få bostäder menar VD.  
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Ordförande påpekar även skillnader nu jämfört med innan lagändringen. Då var det 

lättare att genomföra stora upprustningar och så vidare, då man som bolag inte var 

tvungna att visa lönsamhet på varje enskilt projekt menar hen. Trots att alla individer är 

överens om att ett dilemma finns, är detta någonting de aktivt jobbar med. Samtliga 

nämner det viktiga i att arbeta med bo-sociala frågor, så som sponsring. CFO beskriver 

hur kommunen genom pengar från bolaget bland annat genomför sociala projekt så som 

läxhjälp och andra ungdomsprojekt, vilket i sin tur leder till mindre klotter och så 

vidare. Det viktiga är att ge mycket tillbaka till ungdomar samt hyresgäster, avslutar 

hen. VD samt ordförande poängterar även det essentiella med att vara kostnadseffektiv. 

Till exempel genom att när nya projekt startas upp eller upprustningar görs, genomföra 

"mindre" åtgärder för att så många hyresgäster som möjligt ska ha råd att bo kvar. Att 

som vissa bolag i andra kommuner gör, i upprustning av miljonprogram till exempel 

genomföra så stora insatser att hyreshöjningen blir så hög att människor inte har råd att 

bo kvar, är inte den väg vi valt avslutar VD. 

4.2.2 Kommunikation och ägarstyrning 
 

Kommunikationen mellan styrelse och ledning 

Vad gäller kommunikationen mellan styrelsen och ledningen påpekar VD att 

partitillhörighet inte är lika viktigt som personlighet. Då en tät kommunikation sker med 

speciellt ordförande är det viktigt att personligheterna fungerar väl ihop och förstår sin 

roll. Styrelseordförande beskriver också den täta kontakten med VD, där kontakten inte 

behandlar strategier och så vidare, utan snarare mål, pågående projekt och huruvida 

ägardirektiven följs. Utöver denna löpande kontakt mellan VD och styrelseordförande 

sker månatliga styrelsemöten där CFO nämner att såväl strategifrågor som mål och 

ekonomirapporteringar normalt tas upp. Kopplat till VDs kommentar om att 

partitillhörighet spelar mindre roll, poängterar CFO viktigheten i att styrelsen är 

medvetna om att de sitter för bolagets bästa mer än för politisk skull. 

 

Ägardirektivens utformning 

Vidare beskriver VD, förutom att förstå sin roll inom styrelsen är det även viktigt att 

veta att det är ägardirektiven som tolkas och att alla värnar bolaget. VD anser att 

ägardirektiven varken är för svåra eller för detaljerade till sin karaktär, utan att de ger 
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företaget tolkningsföreträde. Just utrymme för tolkningar vad gäller ägardirektiven 

påpekar samtliga tre individer är av vikt. VD utvecklar genom att beskriva att en för 

hård ägarstyrning är hämmande, samt att bolagets direktiv stämmer väl överens med de 

rapporteringsmallar företaget använder sig av. CFO poängterar att ägardirektiven hålls 

på en bra nivå, tack vare att de sätts tillsammans med ledningen. Vidare anser CFO att 

det blir en balansgång då direktiven ställer krav på bolaget vid till exempel 

investeringar. Då kräver bolaget ofta någonting tillbaka eller är tydliga med vilka 

konsekvenserna blir. Avkastningsmålen som finns formulerade i direktiven menar CFO 

förmodligen inte skulle vara närvarande om den nya allbolagen inte tillkommit. 

Samtliga individer svarar ja på frågan om begreppen affärsmässiga principer och 

allmännyttigt syfte finns med i ägardirektiven. De påpekar dock att det inte är på 

detaljnivå, några konkreta beskrivningar på vad det verkligen är finns inte, utan de är 

utformade på så sätt att de ska följa lagen men återigen ge utrymme för tolkning. 

4.2.3 Bolagets agerande samt begreppens komplexitet 
 

Svårare att agera affärsmässigt på mindre attraktiva områden 

Alla tre individer är överens om att det är svårare att agera affärsmässigt på mindre 

attraktiva områden. VD belyser svårigheten med att agera affärsmässigt på en icke 

fungerande marknad och menar att en ostabil marknad har ett överskott på vanliga 

bostäder, men invånare som knappt har råd att bo kvar. Styrelseordförande stämmer in i 

detta då hen kommenterar att nybyggnationer i områden som detta blir svåra då högre 

avkastningskrav samt nedskrivningar kan komma att krävas. Samtliga tre individer 

utvecklar sedan med att belysa problematiken med att kommunicera komplexiteten med 

olika avkastningskrav på olika områden till hyresgästerna. Att förklara varför en tvåa i 

ett ytterområde kräver en högre hyra än en liknande tvåa i mer centrala delar, då 

ytterområdet kräver högre avkastning om företaget ska agera affärsmässigt, är inte en 

lätt uppgift. Styrelseordförande beskriver att samma problem kan uppstå när äldre 

hyresgäster vill ha trygghetsboende, men skulle då behöva få höjda hyror. 

 

Begreppens komplexitet 

Hur företaget hanterar och tolkar de tidigare nämnda begreppens komplexitet menar 

CFO är olika beroende på vem man frågar. Hen påpekar dock att ledningen har liknande 
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tolkningar medan övriga kan dras mer åt det bostadssociala hållet där mindre fokus 

ligger på den ekonomiska biten. Detta märkte vi under intervjuerna var en svårtolkad 

fråga, vilket kan ha lett till att vi fått skilda svar. VD beskriver hur det viktiga ligger i att 

hitta en balans mellan affärsmässighet och allmännytta, detta stämmer även CFO in på 

då hen poängterar essensen i att tolkningar av just dessa begrepp stämmer överens inom 

organisationen. VD beskriver att när lagen kom kunde det vara lätt att agera försiktigare 

än vad som egentligen krävdes. Tar företaget däremot hänsyn till den värdeutveckling 

som sker på fastighetsmarknaden kan fler projekt genomföras utan att tumma på 

affärsmässigheten, vilket hen anser att många bolag gör mer eller mindre i dagsläget. 

Att projekt inte kan genomföras med en medveten förlust för en direkt nedskrivning 

påpekar styrelseordförande är en skillnad mot innan lagen. Kostnadseffektivitet är 

därför av stor vikt för att kunna genomföra så bra och många projekt som möjligt 

avslutar ordförande. 

 

Arbetet med begreppen i bolaget 

CFO utvecklar resonemanget om att det ibland kan vara svårt att balansera de två 

begreppen. Hen nämner att vissa projekt som finns i Sverige kanske inte hade blivit av 

om man inte "tummat" på de ekonomiska bitarna en del. Balansgången är därför svår då 

framtiden är oviss. Argumenten för att genomföra ett projekt som inte bär sig kan vara 

att det på sikt gör området mer attraktivt, vilket i sin tur sänker avkastningskravet. Hen 

påpekar dock att detta är svårt och mycket komplext. Ordförande anser att bolaget 

arbetar med begreppen på ett bra sätt, att det handlar om att göra det som går inom de 

ramar som i dagsläget finns. VD anser att nyttan med allmännyttan är ett begrepp som 

de diskuterar mycket, vilket de också ska göra då det är ett viktigt SABO-begrepp. VD 

nämner dock att möjligheter till att arbeta med begreppen mer eller på annat sätt finns. 

Genom att marknaden har gått från en ytterlighet till en annan där det för några år sedan 

stod ett stort antal tomma lägenheter till att i dagsläget nästan inte ha några tomma alls 

samt tusentals personer i bostadskö, kan kraven de då satte på hyresgästerna, idag 

behövas se över. Att till exempel säga nej till andrahands-uthyrning om det inte är 

längre än sex månader är någonting bolaget genom tiderna har gjort, men som i denna 

tid av bostadsbrist borde ses över. Detta då bolaget har ett ansvar för att människor ska 

få tak över huvudet. Detta är också någonting som VD beskriver att bolaget jobbar med 

just nu, olika värderingsdiskussioner där begreppen inkluderas. 
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Detta leder oss in på frågan om hur de olika begreppen uppmärksammas i bolaget och 

styrelseordförande anser här att de båda begreppen får lika mycket uppmärksamhet men 

poängterar även att det beror på vem man frågar. Hen menar att vissa parter kan föredra 

den ena före den andra men de flesta är medvetna om att begreppen inte kan separeras 

utan måste uppfyllas. Styrelseordförande menar även att politisk uppfattning kan spela 

roll i hur tolkningar görs. Vidare förklarar CFO att det är komplexa begrepp som 

bolaget aktivt arbetar med för att skapa en balans och göra så att tolkningar stämmer 

överens i organisationen. CFO påpekar även att det från början var mer ekonomiskt tänk 

med fokus på affärsmässighet men där det idag har utvecklats och blivit mer fokus på 

den sociala nyttan vilket är positivt. Slutligen klargör VD om hur det väsentliga ligger i 

att medarbetare har kännedom om de perspektiv och mål som förekommer hellre än att 

ha koll på begreppet affärsmässighet. Hen avslutar och säger att det inte ska behöva 

vara en vardag för alla. 

4.3 Intervjuresultat företag B 
4.3.1 Individernas tolkningar av den nya allbolagens omtalade 

begrepp 
 

Affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte 

Individerna uttrycker sig aningen olika vad gäller tolkningar av begreppen 

affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte. Så som i bolag A finns en liknande 

grundtanke, men de utvecklar sina resonemang utifrån individuella tolkningar. VD och 

CFO beskriver ett så kallat helikopterperspektiv, där fokus ligger på en överblick av 

verksamheten. VD beskriver att utgångspunkten är att driva företaget, med avkastning 

som en privat aktör med motsvarande bestånd. VD utvecklar genom att påpeka att ett 

långsiktigt perspektiv är viktigt om företaget vill utveckla en stadsdel till exempel. Det 

är då svårt att förvänta sig avkastning på investeringar direkt, vilket betyder att det får 

ses under en längre tidsperiod. Om en investering genomförs på ett bra sätt kommer 

företaget på sikt kunna få lägre kostnader, möjliggöra högre hyror, minska risken vilket 

i sin tur leder till att ett högre fastighetsvärde är möjligt. Hur lång sikt beskrivs dock 

inte. CFO beskriver hur det viktiga ligger i att inte "klumpa" ihop dåliga affärer med bra 

affärer, för att på så sätt dölja de dåliga. Särredovisning av vad företaget gör och varför 
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de gör det är viktigt för att kunna visa på att ibland kanske det inte kan räknas hem i 

kronor direkt, men det finns en långsiktighet som gör det lönsamt. Individen påpekar 

även att det billigaste alternativet inte alltid är bäst, utan att ibland får företaget ta en 

högre kostnad för att kunna få bättre effekter av det som genomförs. Samtliga 

intervjuade individer belyser att begreppet är oklart och styrelseordförande utvecklar 

genom att ställa hypotetiska frågor så som: Är det tillåtet att ha 10% avskrivning? Kan 

man se det som affärsmässigt om det ger svarta siffror inom 2 år? 

 

Styrelseordförande beskriver sin generella åsikt angående affärsmässiga principer så 

som att projekt inte ska subventioneras. Alla hyresgäster ska heller inte känna av en 

hyreshöjning för att en investering inte kan bära sina egna kostnader. Alla projekt ska 

därför bära sina kostnader och stå för sina gäster. Styrelseordförande ansluter sig även 

till VDs beskrivning av långsiktighet. En affärsmässig bedömning kan ibland vara svår 

att göra från dag ett, vilket gör att företaget får se det på längre sikt. Företagets ägare 

kan ibland göra andra bedömningar gällande affärsmässighet påpekar hen. Individen 

avslutar med att poängtera att genom att de är ett långsiktigt fastighetsbolag, anser de att 

även sociala insatser är affärsmässiga, då de påverkar värdet på fastigheterna på längre 

sikt. Även här beskrivs inte hur lång sikt. 

 

Vad gäller begreppet allmännyttigt syfte påpekar styrelseordförande skillnaden i stora 

tillväxtkommuner där bolagen går bra, och små kommuner där bolagen är svagare. De 

svagare bolagen har svårt att göra mycket för allmännyttan. Vi å andra sidan har 

möjlighet att göra mycket för staden påpekar hen. Samtliga belyser att det allmännyttiga 

syftet handlar om att utveckla staden bolaget verkar i, de ska verka för stadens bästa. 

VD utvecklar resonemanget genom att påpeka att uppdraget för allmännyttiga bolag har 

blivit större och bredare. Staden ska utvecklas så att det blir en bättre stad att leva i, i 

alla kundsegment. 

 
Dilemma kan uppstå då begreppen kombineras 

VD fortsätter på styrelseordförandes spår där det är skillnader mellan stora och små 

kommuner vad gäller om det finns ett dilemma när de två begreppen affärsmässiga 

principer och allmännyttigt syfte ska uppfyllas samtidigt. I det egna bolaget anser VD 
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inte att ett dilemma finns, då marknaden har en god efterfrågan, men belyser att det är 

skillnader på vilka förutsättningar bolagen har beroende på om de verkar i 

tillväxtkommuner eller inte. Styrelseordförande anser inte heller att ett dilemma finns då 

hen anser att de båda begreppen förutsätter varandra ur ett långsiktigt perspektiv. 

Exempelvis om de satsar mycket på social och miljömässig hållbarhet, då måste en 

affärsmässig grund finnas att stå på.  

 

CFO lämnar däremot ett svar som skiljer sig lite åt de tidigare två. Hen anser att ett 

dilemma kan uppstå. Individen börjar med att beskriva ordet sponsring som hen anser 

bryter mot lagen, då det inte kräver några motprestationer. Istället för sponsring arbetar 

de istället med samarbeten, där de till exempel ger pengar till en idrottsförening så kan 

de komma och spela med barn och ungdomar i bostadsområdena. Ett dilemma kan 

också uppstå då en insats är positiv för staden, alltså allmännyttigt, men vara svårt att 

räkna hem för företaget i kronor, alltså affärsmässigt. Ytterligare en åsikt som individen 

har är att miljömässiga investeringar ibland kan luta sig mer mot det allmännyttiga. 

Ibland kan det krävas att man borde tänka om och göra en annan miljömässig 

investering än den som kostar mer, för att på så sätt se helheten och få med båda 

begreppen. 

 

I frågan om hur begreppen kombineras i verksamheten återkommer CFO till just 

idrottsklubbar/föreningar och hur företaget kräver någonting tillbaka. Detta gäller även 

andra saker så som konst och IT-kunskap för barn. Det företaget kräver tillbaka riktar 

sig oftast till hyresgästerna men även staden som helhet. VD påpekar att företaget 

arbetar mycket med att vara mer närvarande vid ett antal ytterområden. Detta genom att 

ha lokala kontor och anställda som bor i områdena som arbetar för en stabilare miljö för 

att på så sätt utveckla stadsdelarna som då blir positivt för staden, men även 

affärsmässigt på sikt för företaget. Detta beskriver även styrelseordförande, då hen 

menar att det allmännyttiga leder till affärsmässighet då hyresgästerna känner att de kan 

bidra och påverka mer. 
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4.3.2 Kommunikation och ägarstyrning 
 

Kommunikationen mellan styrelse och ledning 

Gällande hur kommunikationen ser ut mellan styrelsen och ledningen beskriver VD och 

styrelseordförande en nära relation dem emellan samt med vice ordförande. De båda 

förklarar att utöver styrelsemöten, har de kontakt flera gånger i veckan. I huvudsak är 

det framförallt strategiska frågor som tas upp men ibland även känsligare ämnen som 

exempelvis den aktuella flyktingkrisen. Frågor av sistnämnda karaktär stämmer VD och 

ordförande av enskilt då styrelseordförande menar att bolaget har en viktig roll 

gentemot kommunen och då är det viktigt att gå in mer på detaljnivå. CFO beskriver att 

styrelsen har bra förståelse för verksamheten och att kommunikationen inte är speciellt 

politisk. Detta nämner styrelseordförande själv då hen anser att uppdraget som 

ordförande är mer att värna för bolagets bästa, snarare än politiskt. Det bostadspolitiska 

kommer snarare från ägardirektiven. Individen påpekar även att genom att styrelsen är 

relativt stor jämfört med privata aktörer blir en löpande diskussion med samtliga i 

styrelsen svår. Kommunikationen får snarare en informationsutlämnande karaktär vad 

gäller styrelsemötena. CFO belyser även den utökade kommunikationen mellan 

styrelseordförande, vice ordförande och VD som är av vikt för att kommunicera mer 

information än vad som kan tas upp på de ordinarie mötena. 

 

Ägardirektivens utformning 

Vidare angående de frågor som rör ägardirektiven och hur individerna samt företaget 

förhåller sig till dessa fick vi exemplifierande och relativt liknande svar. Generellt sett 

anser samtliga individer att ägardirektiven är bra och att det ger företaget en grund att 

stå på. Styrelseordförande belyser den nära kontakt hen har med ägaren vid 

framtagandet och bearbetningen av direktiven. Styrelseordförande är noga med att 

direktiven tar upp vad ägarna vill med företaget. Inte hur saker ska göras, utan endast 

vad som ska göras. Hur saker ska genomföras är bolagets uppgift att arbeta fram. 

Individen påpekar även att ägardirektiven är ett levande dokument som genomgår 

många steg innan förändringar sker. Avslutningsvis menar ordförande att det gör det 

lättare för företaget att följa upp och utvärdera verksamheten tack vare att till exempel 

antal nya projekt uttrycks i antal istället för endast löpande text.  
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VD samt CFO påpekar båda att det finns en tendens att direktiven fylls på med nya 

punkter utan att vissa tas bort eller skrivs om, vilket gör att vissa punkter är snarlika. 

Detta är någonting som de båda beskriver som ett förbättringsområde för direktiven. 

CFO utvecklar genom att belysa att genom att skriva om och sätta vissa punkter i ett 

kluster skulle kunna göra det tydligare och mer strukturerat vad som ska uppnås. Ingen 

av individerna anser direktiven vara svåra att följa, utan snarare att det är bra att de finns 

och ger företaget riktlinjer. VD och styrelseordförande kommenterar även någonting 

som de kallar ägardialoger där de träffas tillsammans med vice ordförande och ägarna, 

där de går igenom verksamheten. Mindre möten kan också ske vid specialtillfällen så 

som vid till exempel flyktingfrågor. VD beskriver även ett dokument företaget tar fram 

för att följa upp och utvärdera verksamheten i relation till direktiven, för att rapportera 

till ägarna. 

4.3.3 Bolagets agerande samt begreppens komplexitet 
 
Svårare att agera affärsmässigt på mindre attraktiva områden 

Under intervjun gick vi i detta stadiet in i mer generella tolkningar och reflektioner, där 

frågan om det är svårare att agera affärsmässigt i mindre attraktiva områden inleddes 

med varierande svar. VD beskriver det som att bolaget i fråga inte har problem med 

detta, men att det i mindre avfolkningsbygder kan vara en aktuell fråga. Både 

styrelseordförande och CFO belyser dock svårigheten med detta och att det kan vara ett 

tillfälle då begreppen är svåra att kombinera. Styrelseordförande beskriver A, B och C-

lägen där kalkylerna för samma projekt i ett C-läge som i ett A-läge blir svårare att 

räkna hem i ett C-läge på grund av avkastningskrav. Å andra sidan poängterar hen att ett 

C-läge inom ett år kan argumenteras bli ett B-läge vilket i sin tur skulle förbättra 

kalkylerna. CFO påpekar samma dilemma då företaget bara kan genomföra 

nyproduktion eller ombyggnation i attraktiva områden för att få en 

avkastningsmöjlighet och om de ska agera enligt affärsmässiga principer. 

Styrelseordförande tillägger att detta även är ett skydd för bolagen, för att de inte ska 

genomföra ekonomiskt ohållbara projekt. Styrelseordförande anser inte att det är ett 

problem för bolaget i fråga, även om de genomför projekt på alla typer av områden. De 

måste vara vaksamma och kunna försvara såväl fastighetsvärde som 

investeringskalkyler, vilket de hanterar bra. En av individerna avslutar med att belysa att 

det för stadens bästa ibland kanske skulle kunna vara bra om bolaget byggde i 
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ytterområden mer än de gör. Svårigheten att agera affärsmässigt i ett sådant fall gör att 

bolaget bygger där det kalkylmässigt går ihop. 

 

Begreppens komplexitet 

Vidare frågade vi hur individerna ansåg att företaget tolkar och tar hänsyn till 

begreppens komplexitet. Som beskrivet i delen om företag A är detta en fråga som gav 

varierande svar då den inte är lika självklar som majoriteten av de andra frågorna. CFO 

beskriver hur ledningen och ledande positioner inom företaget besitter en bred kunskap 

om begreppen. Individen talar även om hur aktuellt ämnet denna studie behandlar är. 

Företaget håller stora möten med samtliga anställda där de senare i år ska prata om och 

ta upp betydelsen med just affärsmässighet, berättar hen. Vidare utvecklar individen 

genom att poängtera att många vill väl, men det handlar inte bara om att göra kunden 

nöjd, det är inte alltid affärsmässigt. De stora besluten, inriktningarna samt visioner 

innehåller begreppen medan det i vardagligt arbete inte alltid är närvarande. 

 

Även styrelseordförande anser att bolaget tolkar och tar hänsyn till begreppens 

komplexitet väl då bred kompetens förekommer. Fortsättningsvis berättar hen det 

positiva med att bolaget är noga med att förklara för alla som inte aktivt arbetar med 

begreppen, dess innebörd och hur de arbetar med dem, så att alla ska ha en förståelse 

och vara delaktiga i diskussioner. Utifrån detta fattas beslut och ansvar utdelas. Dock 

nämner hen avslutningsvis att utmaningar finns. VD anser det inte vara svårt att tolka 

begreppen i den nya allbolagen, men poängterar att förbättringsmöjligheter finns i 

lagstiftningen. Otydligheter skulle kunna jobbas bort för att göra tolkningar ännu lättare 

än de är i dagsläget, trots att det är bättre än det var innan lagstiftningen kom. VD 

kommenterar likt styrelseordförande att lagen är ett bra skydd för bolagen. Specifikt för 

bolag med ägare som vill plocka ut mycket pengar ur bolagen. Indirekt beskriver hen 

hur detta även blir ett skydd för hyresgästerna, vilket är positivt. VD avslutar med att 

poängtera att om den affärsmässiga vägen är framtiden i branschen, är det viktigt att på 

nationell nivå fundera över hur hushåll som har svårt att klara sig själva ska hjälpas. De 

bidragssystem som finns idag behöver uppgraderas. 

 

 



 60 

Arbetet med begreppen i bolaget 

CFO anser framförallt att företaget bör arbeta med begreppet affärsmässiga principer på 

andra sätt än vad som i dagsläget görs, i och med att det är ett så pass diffust begrepp. 

Individen förklarar vidare att allmännyttigt syfte är ett mer utbrett begrepp för 

allmänheten, som exempelvis sponsring. Allmänheten har åsikter om hur företaget ska 

agera gentemot kommunen och det är dessa åsikter som CFO anser ibland bli oklara. 

Därför bör man aktivt arbeta med denna otydlighet då det att vara affärsmässig ibland 

kan handla om att göra andra val än det som var tänkt från början. Styrelseordförande 

anser att bolaget arbetar med begreppen på ett bra sätt. VD beskriver hur det essentiella 

ligger i att affärsmässigheten är viktig för att möjliggöra allmännyttigt agerande. 

Struntar ett bolag i affärsmässigheten blir det snabbt svårt att kunna genomföra positiva 

projekt för staden, kommunen och invånarna. Hen avslutar med att påpeka att detta är 

någonting som bolaget gör och att det finns en hög medvetenhet och kompetens kring 

begreppen. 

 

Att begreppen kan få olika mycket uppmärksamhet i vissa situationer blir under 

intervjuerna tydligt. CFO börjar med att säga att så inte är fallet men beskriver senare 

hur de kan ses som två olika spår som bolaget och individerna har bra kunskap om för 

sig, men att de vid olika situationer fokuseras på mer eller mindre. Hen beskriver att om 

de jobbar hårt med miljö samt hållbarhetsprojekt kan fokus ligga mer på allmännyttigt 

syfte medan det tvärt om kan ligga på affärsmässiga principer vid nyproduktion samt 

ombyggnation. Det är därför viktigt att hela tiden ha de båda begreppen närvarande vid 

alla typer av projekt för att följa lagen. VD kommenterar att var fokus ligger beror på 

vem man frågar. Branschorganisationer tenderar att uppmärksamma allmännyttigt syfte 

mer medan bolagen tenderar att luta sig mer åt det andra hållet. VD avslutar dock med 

att säga att en konflikt inte finns och att en kombination är möjlig. Detta är även en åsikt 

styrelseordförande har och menar även att det som CFO påpekade, kan variera under 

olika tidpunkter. Styrelseordförande utvecklar genom att beskriva att om det inte vore 

för det breda sociala åtagandet, bostadssociala, föreningsstöd, samt ungdomsverksamhet 

skulle affärsmässigheten ta över. På grund av den stora hänsynen till det allmännyttiga 

syftet förekommer därför en bra balans mellan begreppens uppmärksamhet.  
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Angående hur begreppen uppmärksammas på medarbetarnivå spekulerar 

styrelseordförande i att begreppen troligtvis tolkas lika inom organisationen. Hen anser 

även att det är en fråga mer riktad till ledningen och VD:s åsikt stämmer överens med 

detta. VD belyser även de gedigna introduktionsprogram företaget har, där VD träffar 

alla nyanställda för att gå igenom hur branschen och begreppen fungerar. CFO resonerar 

däremot kring otydligheten i begreppen vilket kan göra det svårt för alla medarbetare att 

ha lika tolkningar. Det är därför viktigt att inom hela organisationen jobba med 

förståelsen av begreppen. 

4.4 Summering av empirikapitel 
 

Den andra forskningsfrågan behandlar individernas tolkningar av den nya allbolagens 

begrepp. Den empiriska undersökningen fokuserar på just detta, individuella tolkningar 

och hanteringar av begreppen affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte.  

Båda bolagen tenderar att tolka begreppet affärsmässiga principer ur ett långsiktigt 

perspektiv, där varje investering ska bära sig. Med hänsyn till vår modell som 

redovisades i början av studien ligger problematiken i att det i de nationella 

institutionerna inte finns någon tidsgräns vad gäller detta. De individuella tolkningarna 

och tidsaspekten som väljs är alltså upp till bolagen att göra. Begreppet anses vara 

otydligt av de flesta intervjuade individer. Angående begreppet allmännyttigt syfte är 

bolag A:s generella åsikt att bolaget ska finnas till för allmännyttan, för alla 

befolkningsgrupper i kommunen, men endast i den mån det är lönsamt. Bolag B belyser 

hur de ska verka för stadens bästa på så sätt att det för alla kundsegment ska bli en bättre 

stad att leva i. 

 

När dessa två begrepp kombineras i verkligheten belyser samtliga individer i bolag A att 

ett dilemma kan förekomma. Det som är värt att belysa är bolagets kommentar om att de 

som står längst från bostadsmarknaden är de som får det svårast när bolaget ska agera 

affärsmässigt. Bara för att fler bostäder byggs, betyder inte att denna grupp av 

människor får fler bostäder. Intressant är att två individer i bolag B har tolkningar som 

skiljer sig från den tredje individen, då de två inte anser att ett dilemma kan förekomma 

medan den tredje gör det. De två som inte anser att en problematik finns för bolaget, 
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utvecklar genom att belysa att problem däremot kan uppkomma i mindre icke-

tillväxtkommuner. Individen som anser att ett dilemma uppstår beskriver ordet 

sponsring som lagbrytande då det inte kräver några motprestationer. 

 

Båda bolagen påpekar även att det är viktigt för styrelsen att veta att de sitter för 

bolagets bästa samt att en det sker en tät kommunikation mellan VD och ordförande 

löpande varje vecka. Den löpande kommunikationen behandlar pågående projekt och 

mål i bolag A medan det i bolag B ofta handlar mer om strategiska frågor och känsliga 

speciella frågor. 

 

De båda bolagen anser vidare att ägardirektiven är bra och inte för svåra. 

Tolkningsföreträdet som lagen och även direktiven ger är någonting som bolagen 

poängterar är bra då en för hård ägarstyrning snarare skulle vara hämmande. Bolag B 

beskriver dock att förbättringsmöjligheter finns då vissa punkter i direktiven skulle 

kunna skrivas ihop för att skapa mer tydlighet. 

 

Generellt sett påpekar båda bolagen svårigheterna att agera affärsmässigt på mindre 

attraktiva områden. De båda pekar dock på att detta är ett större problem för bolag som 

är verksamma på mindre fungerande marknader. Bolag A beskriver hur problematiken 

för dem främst ligger i att kommunicera till hyresgäster varför hyror kan vara högre i ett 

ytterområde jämfört med mer centrala områden. En individ i bolag B beskriver att det 

möjligtvis skulle vara bra för stadens bästa att bygga mer i ytterområden. Svårigheten 

att agera affärsmässigt i ett sådant fall gör att de bygger där det kalkylmässigt går ihop. 

 

Båda bolagen anser att det är komplexa begrepp som de aktivt arbetar med men att det 

finns utrymme för att göra mer. Att balansera de två begreppen i verksamheten visar sig 

ibland vara svårt och för att tolkningar och förståelse för begreppen ska stämma överens 

inom organisationerna, krävs att bolagen arbetar för att alla ska känna sig involverade. 

Bolag A poängterar dock att begreppen inte behöver vara en vardag för alla 

medarbetare, då det väsentliga handlar om att vara medveten om mål, värderingar och 

perspektiv. Här skiljer sig bolagen åt då bolag B genom stora möten med hela 
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organisationen senare i år ska presentera och prata om betydelsen av just 

affärsmässighet. 

 

En sammanfattande matris över den empiriska datan finns att tillgå i bilaga 1 under 

rubrik 8.1. 
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5 Analys 
 
Analysen är uppdelad i tre delar där utgångspunkten ligger i våra forskningsfrågor. De 

två första delarna analyserar hur institutionerna samt individerna tolkar och hanterar 

begreppen. Del tre behandlar en analys av vilka strategier bolagen har för att uppfylla 

begreppen allmännyttigt syfte samt affärsmässiga principer, och på så vis följer lagen. 

Dessa strategier var det sista steget i figur 1 som beskrev problematiseringen. Del tre 

analyserar även de relationer vi funnit hos individer och institutioner. 

5.1 Institutionella tolkningar och hanteringar av 
begreppen 

 

Så som bland annat Scott (1987) beskriver det, finns ett antal definitioner på vad en 

institution innebär. Detta är väl genomgånget under teori-avsnittet och har lett till att två 

definitioner har präglat uppsatsen mer än andra. En av dessa två är lokala institutioner 

inspirerat av Jonsson och Arnell (2006) som är en institution på organisatorisk nivå 

vilket stöds av Greenwood m.fl. (2008) när organisatorisk institutionell teori används. 

Den andra institutionen är nationella institutioner som även den kommer från Jonsson 

och Arnell (2006), där lokala föreställningar är frånvarande. I detta fall är nationella 

institutionen representerad av den nya allbolagen. Den lokala institutionen representeras 

av bolagens ägardirektiv där lokala tankegångar och tolkningar förekommer.  

5.1.1 Nationell institution 
Den nya allbolagen innehåller två begrepp som vid det här laget i uppsatsen är 

välkända. Begreppen är affärsmässiga principer samt allmännyttigt syfte. Lagen är 

skriven på så sätt att dessa begrepp är så pass otydliga att varierande tolkningar av dess 

innebörd görs. Windell (2015) påpekar att detta också är begreppens styrka. Prop 

(2009/10:185) beskriver affärsmässiga principer så som att bolagen ska vara 

affärsmässiga på samma sätt som privata bolag agerande på samma marknad samt 

åläggas marknadsmässiga avkastningskrav. Dessa krav bestäms av marknaden och ser 

olika ut på olika marknader. 

 



 66 

Vad gäller allmännyttigt syfte beskrivs det i den nationella institutionen på ett sätt som 

liknar beskrivningar av begreppet CSR, framförallt ur ett europeiskt perspektiv där det 

enligt Svenskt Näringsliv (2008) handlar om ett hållbarhetstänkande samt att hänsyn till 

miljö- och samhällsfrågor tas. Faktumet att Heal (2008); Hediger (2010) beskriver hur 

CSR faktiskt positivt påverkar företagens långsiktiga vinst talar för att om allmännyttigt 

syfte ses som en typ av CSR vilket Windell (2015) anser, betyder det att de båda 

begreppen faktiskt gynnas av varandra. Detta är någonting som Porter och Kramer 

(2011) belyser då de anser att det essentiella ligger i att företag måste börja inse att ett 

långsiktigt perspektiv med hänsyn till social nytta gör att kommande sociala problem 

förstås på ett bättre sätt vilket i sin tur leder till en ökad effektivitet och möjliga högre 

vinster. Detta betyder att det finns en möjlighet för begreppen affärsmässiga principer 

och allmännyttigt syfte att samspela. Problemet ligger som Windell (2015) uttrycker 

det, i att komma överens över hur mycket samhällsansvar bolag ska ta sig an och vad 

som egentligen kvalar in. Här menar Windell (2015, s. 126) dock att “begreppets vaghet 

är också begreppets styrka”, där hon syftar på affärsmässiga principer och att företagen 

på så sätt har möjlighet att anpassa begreppet till vad som passar bolaget och vilken typ 

av samhällsengagemang som resulterar till positiva effekter på lång sikt. 

 

Vi kan avslutningsvis konstatera att begreppen i den nationella institutionen är nära 

besläktade med begreppet CSR (se ex ovan, Windell, 2015; Heal, 2008; Hediger, 2010; 

Porter & Kramer, 2011) och på så vis gynnas av varandra. Begreppen är även utformade 

på så vis att bolagen som ska följa lagen relativt fritt kan argumentera för vilka värden 

de lägger i begreppen. Detta följer oss in på hur de lokala institutionerna tolkar och 

hanterar begreppen. 

5.1.2 Lokal institution 
Som beskrivet i teori-avsnittet representeras de lokala institutionerna av bolagens 

ägardirektiv i denna studie. Ägardirektiven bygger på den nationella institutionen men 

innehåller lokala tankar och anpassningar vilket gör att den i detta fall ses som en lokal 

institution med inslag av den nationella institutionen. Som Johansson (2015) påpekar är 

de allmännyttiga kommunala bolagens ägardirektiv mycket olika till sin karaktär. De 

belyser även att endast hälften av bolagen tar upp förhållandet mellan allmännytta och 
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affärsmässighet. Vad som faktiskt beskriver förhållandet mellan begreppen och vad som 

inte anses göra det, är därför intressant.   

 

Vad gäller de två intervjuade bolagen i denna studie beskriver de båda i ägardirektiven 

att de ska verka enligt affärsmässiga principer, men endast bolag B beskriver i 

ägardirektiven vad affärsmässiga principer innebär för bolaget. Beskrivningen av 

begreppet går i linje med både den nationella institutionen (den nya allbolagen) och 

Porter och Kramer (2011) då en långsiktighet förespråkas för att vara förenlig med 

affärsmässiga principer och att inga ekonomiska fördelar jämfört med privata aktörer 

ska finnas. Lind och Lundström (2011) lägger fram ett relativt liknande synsätt vad 

gäller affärsmässiga principer men tillägger att agera likt ett privat långsiktigt 

bostadsbolag innebär att sträva efter så hög långsiktig vinst som möjligt. Bolag A där en 

definition över vad affärsmässiga principer innebär inte finns, beskriver det som att de 

ska utgå från affärsmässiga principer vid förvaltning av beståndet.  

 

Vidare vad gäller begreppet allmännyttigt syfte finns ingen definition i något utav de 

intervjuade bolagens ägardirektiv. Återgår vi till definitionen funnen i den nationella 

institutionen ser vi att ett främjande av bostadsförsörjningen i kommunen lyfts fram, 

genom att till exempel tillgodose samtliga grupper med bostadsbehov. Det vill säga att 

samtliga grupper innebär ett bostadsutbud av god kvalitet som attraherar olika 

hyresgäster, inkluderat grupper med särskilda behov eller grupper med en svag ställning 

på bostadsmarknaden (Prop. 2009/10:185). Vid en jämförelse av de intervjuade 

bolagens ägardirektiv mot definitionen från den nationella institutionen kan vi se att de 

båda bolagens direktiv innehåller ett antal punkter som berör just det som definitionen i 

propositionen beskriver. Exempel på det är punkter som berör att samtliga 

boendegrupper ska erbjudas bostäder, inkluderat grupper med en svag ställning på 

bostadsmarknaden. Även om punkterna i direktiven inte är exakt lika är det tydligt att 

det allmännyttiga syftet har en underförstådd mening hos bolagen där de stämmer 

överens med propositionens beskrivning. Detta då det finns ett antal punkter som tar 

upp liknande saker som återfinns i den nationella institutionens definition.  
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Att ägardirektiven och på så vis de lokala institutionerna är otydliga vad gäller 

framförallt begreppet affärsmässiga principer kan vara problematiskt. Erlingsson m.fl. 

(2014) beskriver detta genom att påpeka att ägardirektiven är en viktig del när 

ansvarsutkrävande ska säkerställas. En förutsättning är dock att direktiven är tydliga vad 

gäller mål och syfte. Är målen otydliga blir en utvärdering och uppföljning svårare att 

göra (Thomasson 2009; 2013 se Erlingsson m.fl. 2014, s. 26). Utgår vi från ovan 

nämnda åsikter bör bolag A vars ägardirektiv inte beskriver vad affärsmässiga principer 

innebär för bolaget, få det svårare att utvärdera och följa upp huruvida bolaget agerat 

enligt affärsmässiga principer eller ej, jämfört med om en definition av begreppet 

funnits, vilket är fallet i bolag B. Med det sagt uttrycks mål och krav  i de båda bolagens 

direktiv på ett tydligt sätt. Bland annat genom antal nya lägenheter som ska byggas samt 

vilket avkastningskrav bolagen har genom ett direktavkastningskrav. Dessa väl 

beskrivna mål skulle bolagen kunna ses som tillräckligt för att göra en bedömning av 

affärsmässigheten då begreppet affärsmässiga principer är utformat på så sätt att ett 

tolkningsföreträde finns och på sätt och vis är upp till bolagen att argumentera för. Att 

argumenteringen för huruvida avkastningskraven är marknadsmässiga eller ej är viktigt, 

är någonting som Lind och Lundström (2011) belyser. De påpekar att det viktigaste 

handlar om bolagens motivering av investeringar.  

 

Vi konstaterar att bolagens ägardirektiv skiljer sig åt vad gäller preciseringar och 

definitioner av begrepp. Trots att både vi och Johansson (2015) beskriver dessa 

skillnader anser vi ändå att bolagen förenar begreppen i direktiven på liknande sätt som 

Windell (2015) beskriver det. Begreppen överlappar varandra och i båda bolagens 

ägardirektiv återfinns ett antal punkter där de tillsammans är beroende av varandra. Ett 

exempel på detta är en punkt i ett av bolagens direktiv där det beskrivs att bolaget ska 

vara den ledande aktören i den aktuella staden för att bygga bort bostadsbristen. Detta 

kan ses som allmännyttigt, men för att kunna göra så mycket som möjligt och vara den 

ledande aktören krävs att bolaget har en ekonomisk grund att stå på, och därför agerar 

enligt affärsmässiga principer.  

 

Avslutningsvis anser vi att det bolag som har en beskrivning av vad affärsmässiga 

principer innebär, har en fördel då tydligheten är bättre jämfört med det bolag som inte 
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har en beskrivning. Att inte konkretisera vad begreppet innebär ger utrymme för friare 

tolkning vilket så klart kan ses som både positivt och negativt. Vad det dock innebär 

enligt tidigare nämnd teori, är att det blir svårare att säkerställa ansvarsutkrävande samt 

genomföra uppföljningar och utvärderingar. Se figur 3 nedan för en illustration av 

sambandet mellan tydlighet i lokala institutioner och tolkningsföreträde för individer. 

 
Figur 3. Samband mellan tydlighet i lokala institutioner och tolkningsföreträde för 

individer. Egenarbetad efter Thomasson (2009; 2013) se Erlingsson m.fl. (2014, s. 26). 

5.2 Individernas tolkningar och hanteringar av 
begreppen 

 
Att ägardirektiven i de två intervjuade bolagen inte är identiska, samt hanterar 

begreppen funna i den nya allbolagen med olika grad av specificering, är klarlagt. De 

individuella tolkningarna av begreppen grundar sig inte bara på den nationella 

institutionen. Då individerna i bolagen har ägardirektiven att följa, ligger även dessa, 

alltså den lokala institutionen till grund för de intervjuade individernas tolkningar. Detta 

gör att direktivens tydlighet spelar roll när de individuella tolkningarna görs, beroende 

på hur stort tolkningsföreträdet är. Bolag B har begreppet affärsmässiga principer 

definierat i ägardirektiven och vad det innebär för företaget. Detta torde göra en 
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tolkning lättare samt snävare för individerna i bolag B att göra då de redan har en 

definition att utgå från.  

 

Individerna i båda bolagen tolkar som tidigare nämnt begreppen på ett likvärdigt sätt, 

men med olika synvinklar. En visualisering samt sammanfattning av individernas olika 

tolkningar i de båda bolagen finns i en matris i bilaga 2 under rubrik 8.2.  

 

Affärsmässiga principer 

Tolkningarna vad gäller begreppet affärsmässiga principer skiljer sig åt hos de 

intervjuade individerna. I bolag A står CFO för den tydligaste tolkningen, medan 

styrelseordförande har en mer generell tolkning som kan tyckas luta sig mer åt det 

allmännyttiga syftet. VD i bolag A  samt alla tre individer i bolag B har tolkningar som 

enligt oss författare tydligast samspelar med den nationella institutionens tolkning, där 

Prop (2009/10:185) beskriver hur de kommunala bostadsbolagen ska agera som ett 

liknande långsiktigt privat bostadsbolag på samma marknad. På hur lång sikt beskrivs ej 

i den nya allbolagen vilket gör att det är upp till bolagen att argumentera för, vilket de 

också gör. VD i bolag A ger ett exempel där de generellt sett ser att det på tre till fyra 

års sikt inte ska leda till en nedskrivning. Åsikten att affärsmässiga principer handlar om 

att vara lönsam på lång sikt är någonting som även återfinns hos Boverket (2013); Lind 

och Lundström (2011); SABO (2011).  

 

Även om tolkningarna från samtliga individer i bolag B samt VD i bolag A är närmast 

tolkningen i den nationella institutionen, menar vi inte att de andra individernas 

tolkningar inte samspelar med den nationella institutionens. Det handlar snarare om 

vilka aspekter individerna väljer att ta upp gällande lagens begrepp, vilket skiljer sig åt. 

Ingen av individerna nämner dock någonting om att bolaget ska maximera den 

långsiktiga vinsten, vilket Lind och Lundström (2011) tar upp.  

 

Vi konstaterar vidare att många utav individerna anser att begreppet affärsmässiga 

principer är oklart, samtidigt som de ofta har en klar tolkning över vad det innebär för 

dem. Detta är fallet oavsett om bolagen har en definition på begreppet i ägardirektiven 
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eller ej. Intressant är dock att individerna i bolag B där ägardirektiven innehåller en 

definition över vad affärsmässiga principer innebär, har tolkningar som är mer liknande 

varandra än individerna i bolag A, där en definition inte finns i direktiven. Detta 

bekräftar de förhållanden som beskrivs i figur 3. 

 

Allmännyttigt syfte 

Vad gäller begreppet allmännyttigt syfte är tolkningarna generellt sett liknande bland 

individerna i respektive bolag. VD i bolag A har dock en tolkning som innehåller en 

större tendens av affärsmässighet  än resterande individer. CFO och styrelseordförande i 

bolag A har tolkningar som speglar definitionerna i både den nationella samt lokala 

institutionen, där det uttrycks att bostäder ska erbjudas till samtliga befolkningsgrupper.  

 

Individerna i bolag B har tolkningar som stämmer väldigt väl överens med varandra. 

Vår tolkning av deras förklaringar är att de beskriver ett bredare ansvar än vad 

individerna i bolag A gör. Detta då de belyser att bolaget ska verka för stadens bästa och 

vara med och utveckla staden så att det blir en bättre stad att leva i för alla 

kundsegment. Detta betyder inte att bolag A anser sig ha ett smalare ansvar då det i den 

lokala institutionen för bolag A (ägardirektiven) görs beskrivningar som tyder på 

bidragande till en stadsutveckling. Det handlar som tidigare nämnt snarare om vilka 

aspekter individerna väljer att ta upp och beskriva, vilka i detta fall skiljer sig åt mellan 

bolagen.  

 

Det breda ansvar som bolag B beskriver vad gäller det allmännyttiga syftet kan liknas 

med vad Windell (2015); Kotler och Lee (2005); EU-kommissionen (2016) skriver om 

begreppet CSR. Det handlar om ett ansvar som går utöver lagstiftningens krav, vilket 

bidragande till utveckling av staden så att det blir en bättre stad att leva i kan ses som. 

Detta då det explicit inte uttrycks i den nationella institutionen (den nya allbolagen) att 

detta ingår i det allmännyttiga syftet.  
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Kombination av begreppen 

CSR är ett begrepp som är intressant att reflektera över när begreppen affärsmässiga 

principer samt allmännyttigt syfte ska kombineras och uppfyllas samtidigt. Detta då 

som vi tidigare nämnt i teori-avsnittet, det ofta diskuteras huruvida en relation eller ett 

samband finns mellan ett företags finansiella prestationer och dess CSR (McWilliams & 

Siegel, 2000); (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Kan allmännyttiga bostadsbolag 

finnas till för allmännyttigt syfte samtidigt som de verkar enligt affärsmässiga 

principer? Finns det rent av ett samband mellan begreppen? Även om samtliga individer 

i bolag A belyser att ett dilemma kan uppstå när begreppen affärsmässiga principer och 

allmännyttigt syfte ska kombineras menar styrelseordförande samt VD att de aktivt 

arbetar för att det inte ska bli problem. Detta genom att till exempel göra “mindre” 

åtgärder vid upprustningar så att hyrorna inte behöver höjas orimligt mycket och på så 

sätt tillåta så många hyresgäster som möjligt att ha råd att bo kvar. Detta anser de är 

både allmännyttigt och affärsmässigt. Dessa åsikter stämmer väl överens med två 

begrepp som Brorström och Siverbo (2001) anser finnas i tillväxtkommuner. Nämligen 

rättvisa och kostnadseffektivitet som de beskriver som två institutionaliserade begrepp. 

Att samma begrepp återfinns i bolag A anser vi vara intressant, då de har en kommun 

som ägare vilket rimligtvis färgar bolagets tankar och agerande om att vara rättvis på så 

sätt att kunna erbjuda så många hyresgäster som möjligt fortsatt boende. 

Kostnadseffektivitet kopplar vi till att bolag A väljer att genomföra mindre åtgärder för 

att hålla hyrorna på så låg nivå som möjligt. Att institutionaliserade begrepp och 

tankegångar inom kommuner ser ut att finnas även hos de kommunala bostadsbolagen 

anser vi vara intressant då de ska agera likt privata långsiktiga bostadsbolag. Vi ställer 

oss frågande till om privata aktörer agerar på liknande sätt gällande “mindre” åtgärder 

för att hålla hyrorna nere.  

 

Individer i båda bolagen påpekar ytterligare ett sätt de jobbar på för att kombinera 

begreppen affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte och där de är beroende av 

varandra. Detta genom olika sociala projekt så som läxhjälp, it- och konstkunskap och 

närvaro i ytterområden, vilket i sin tur leder till mindre klotter och mindre utgifter.  
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Att begreppen är beroende av varandra är även någonting som styrelseordförande i 

bolag B belyser. För att kunna göra samhällsnyttiga projekt krävs att bolagen har en 

ekonomisk grund att stå på. Bolag som verkar enligt affärsmässiga principer har då en 

möjlighet att genomföra mer än bolag som inte har samma ekonomiska styrkor. Detta är 

någonting som Heal (2008); Quisenberry (2012); Blomé (2012) talar om vad gäller 

begreppet CSR. De menar att ett företags sociala ansvar väl hör ihop med företagets 

ekonomiska prestation. Heal (2008) menar att CSR faktiskt kan hjälpa företagets 

långsiktiga vinst samtidigt som de minimerar konflikter mellan företagen och samhället. 

Detta liknar åsikten från styrelseordförande i bolag B då hen även anser att sociala 

insatser är affärsmässiga, eftersom att de är ett långsiktigt bostadsbolag och sociala 

insatser påverkar värdet på fastigheterna på längre sikt. 

 

Majoriteten av individerna i båda bolagen påpekar skillnaderna mellan stora 

tillväxtkommuner (som de intervjuade bolagen verkar i) där en stor efterfrågan finns på 

bostäder och små avflyttningskommuner där efterfrågan inte alls är lika stor. Den 

generella åsikten är att tillväxtkommunerna inte har ett problem att uppfylla de båda 

begreppen i den nya allbolagen samtidigt, medan det i mindre kommuner kan bli ett 

större problem tack vare högre avkastningskrav till exempel. VD i bolag A ställer sig 

frågande till om vissa bolag i mindre kommuner följer samma lag då de bygger i 

områden med höga avkastningskrav utan att få några nedskrivningsbehov. Jämförs detta 

med den nationella institutionen där det beskrivs att de allmännyttiga bostadsbolagen 

ska drivas som en liknande privat aktör på samma marknad, ställer vi oss frågande till 

om det i ett sådant läge är förenligt med affärsmässiga principer. Detta styrks även av 

Lind och Lundström (2011) som beskriver att upprustning av nedgångna områden som 

inte ses som ekonomiskt lönsamma kan vara svåra att genomföra för bolag som ska 

agera enligt affärsmässiga principer.  

 

Skillnad på olika områden 

Genom tidigare studier så som Lind och Lundström (2011); Grander (2015) samt 

genom vår empiriska undersökning görs det tydligt att ett agerande enligt affärsmässiga 

principer är svårare att motivera i mindre attraktiva områden där avkastningskraven är 

höga tack vare högre risker. Den nationella institutionen tar upp att kommunala 
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allmännyttiga bostadsbolag ska erbjuda bostäder till samtliga befolkningsgrupper, vilket 

om bolagen ska agera enligt affärsmässiga principer blir svårt i just dessa mindre 

attraktiva områden. Detta tas upp av bland annat CFO och styrelseordförande i bolag B 

då de talar om A, B och C-lägen där samma projekt i ett C-läge blir svårare att motivera 

än i ett A-läge då det i ett C-läge är högre risker vilket ger högre avkastningskrav. Å 

andra sidan påpekar styrelseordförande att även om detta är fallet finns en möjlighet att 

motivera att ett C-läge inom ett år kan bli ett B-läge och på så vis förbättra kalkylerna 

på sikt. Vi konstaterar genom att det i den nationella institutionen inte finns någon 

tidsram vad gäller på hur lång sikt ett projekt ska vara lönsamt, ges ett fritt utrymme för 

tolkning i de lokala institutionerna samt på individnivå. Detta gör en tolkning likt 

styrelseordförandes i bolag B angående ett områdes utveckling från C till B-läge möjlig, 

då argumentationen för tidsramen ligger hos bolagen.  

 
En individ i bolag B poängterar att det för stadens bästa möjligen skulle vara bra om 

bolaget byggde mer i ytterområden än de i dagsläget gör. Svårigheten att agera enligt 

affärsmässiga principer i vissa ytterområden gör därför att bolaget bygger där 

kalkylerna går ihop. Samtliga individer i bolag A belyser ett närliggande problem vilket 

behandlar kommunikationen till hyresgästerna. Svårigheten ligger i att kommunicera ut 

varför samma tvåa i ett ytterområde får en högre hyra än i ett centralt område, på grund 

av de skilda avkastningskraven. Detta anser vi vara intressant då majoriteten av 

individerna inte tycker att det är problematiskt för deras bolag att uppfylla begreppen, 

samtidigt som de anser att det i fallet med ytterområden kan vara problematiskt. Detta 

tolkar vi som att de intervjuade bolagen inte har problem att uppfylla den nya 

allbolagens två begrepp så länge de bygger i attraktiva områden. Det motsäger dock sig 

självt då det enligt oss är svårt att argumentera för att ett byggande i endast attraktiva 

områden skulle vara förenligt med allmännyttigt syfte. 

 

Erbjuda bostäder till samtliga befolkningsgrupper 

Eftersom att erbjuda bostäder till samtliga befolkningsgrupper ingår i uppdraget för de 

allmännyttiga kommunala bostadsbolagen, samt att bolagen ska ta hänsyn till ett stort 

antal intressenter i och med att intressentmodellen går att applicera, och samtidigt verka 

enligt affärsmässiga principer, kan det enligt oss författare uppstå motstridigheter. Detta 

då det uppmärksammas i vår empiriska studie att byggandet av nya bostäder inte 
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automatiskt leder till att de som står längst från bostadsmarknaden får bostäder. VD i 

bolag A påpekar detta och belyser att det är ett problem som alla tillväxtkommuner står 

inför. Resterande individer i bolag A stämmer in i att dem som drabbas mest när 

bolagen ska verka enligt affärsmässiga principer, är den del av befolkningen med minst 

disponibla resurser. Höjda hyror till följd av att vara affärsmässig leder till att denna 

befolkningsgrupp har svårt att bo kvar. Detta återfinner vi även i nygjorda studier så 

som Grander (2015) där han beskriver att majoriteten av byggande och investeringar 

inte görs för befolkningsgrupper med låga och normala inkomster.  

 

Genom att det bostadspolitiska ansvaret ligger på stat och kommuner i och med den nya 

allbolagen (Lind & Lundström, 2011) blir problemet med att samtliga 

befolkningsgrupper ska erbjudas bostäder inte endast de kommunala bostadsbolagens. 

Båda intervjuade VD:ar belyser att det politiskt på nationell och lokal nivå behöver 

uppmärksammas och finnas strategier över hur hushåll som inte ekonomiskt klarar sig 

själva ska få hjälp. I och med att Sverige valt den affärsmässiga vägen för de 

kommunala bostadsbolagen och inte den likt social housing, ser vi i vår empiriska 

studie åsikter om att hushåll med låg disponibel inkomst är de som drabbas hårdast av 

den nya allbolagen. Troligt är därför att byggandet av nya bostäder inte är det enda som 

behövs, utan också strategier för att fortsättningsvis kunna erbjuda samtliga 

befolkningsgrupper bostäder. Hur dessa strategier bör se ut ligger enligt oss författare 

samt de två intervjuade VD:arna, på politikernas bord då återigen det bostadspolitiska 

ansvaret finns hos stat och kommuner.  

 

Vem som ska betala för de hushåll som själva inte har råd att betala hyran är en fråga 

som troligen leder till många olika svar och åsikter. Vi kommer med denna uppsats inte 

med en lösning på det problemet men resonerar kring att någonting måste göras på 

nationell nivå. Ska de kommunala bostadsbolagen fortsätta längs den affärsmässiga 

vägen samtidigt som de bostadspolitiska målen ska uppnås, krävs åtgärder. Huruvida 

dessa åtgärder bör vara till exempel höjda bostadsbidrag, fler kommunala hyreskontrakt 

eller offentligt finansierade områden, är inget vi ger svar på, utan menar snarare att 

någonting bör göras för att möjliggöra bostäder till samtliga befolkningsgrupper, 

inklusive ekonomiskt svaga hushåll.  
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5.3 Individers och institutioners relationer, samt 
bolagens strategier för att uppfylla lagens 
begrepp  

 

Individers och institutioners relationer 

Eftersom att den nya allbolagen (nationella institutionen) är utformad på ett sätt som gör 

att tolkningsutrymmet är relativt stort, gör att ägardirektiven (lokala institutionerna) 

spelar stor roll för individernas tolkningar och bolagens agerande. Samtliga individer i 

bolag A poängterar att ägardirektiven i sin tur är utformade på ett sådant sätt att 

tolkningsföreträdet är stort, vilket de anser är essentiellt. Återkopplar vi till Brorström 

och Siverbos (2001) teorier angående olika relationer mellan institutioner och individer 

anser vi att en positionering av relationerna inte är helt lätt att göra. Å ena sidan följer 

individerna den nya allbolagen genom ägardirektiven och på så sätt de nationella samt 

lokala institutionerna. Å andra sidan har individerna ett stort tolkningsföreträde vad 

gäller framför allt den nationella institutionen. Relationen mellan institution och individ 

anser vi därför vara en blandning av styrande från båda parters håll. Vi menar med detta 

att genom att begreppen i den nationella institutionen är otydliga till den grad att 

individerna formar sina egna tolkningar av begreppen med individuella värderingar, på 

så vis formar den nationella institutionen i viss mån.  

 

Samtliga intervjuade individer beskriver kommunikationen mellan ledning och styrelse 

som tydlig och positiv. Båda bolagens individer anser att styrelsemedlemmarna vet att 

de sitter för bolagets bästa vilket har lett till att det sällan uppkommer politiska dispyter. 

Detta tyder på att en administrativ logik som Jonsson och Arnell (2006) beskriver är 

dominerande i styrandet av bolagen vilket Jonsson och Arnell (2006) även ser är fallet i 

deras studerade kommuner. Att bolagens styrning domineras av en administrativ logik 

där det som Jonsson och Arnell (2006) beskriver tas beslut även om olika intressen och 

värderingar finns närvarande, kan enligt oss mycket väl präglas av att affärsmässigheten 

har fått större uppmärksamhet i de kommunala bolagen. Bolagen har ekonomiska mål 

och krav som ska uppnås vilket betyder att beslut kommer behövas tas även om skilda 

intressen och värderingar finns. 
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Relationen och kommunikationen mellan de intervjuade medarbetarna samt 

styrelseordföranden kan förklaras genom vad Hodgson (2007) skriver om social 

structures. Genom att intervjuobjekten beskriver att samtliga individer i ledning och 

styrelse vet att de sitter för bolagets bästa kan det förklaras genom att sociala strukturer 

finns hos bolagen. Dessa strukturer ligger till grund för relationerna och 

kommunikationerna vilket kan förklara varför samtliga intervjuade individer anser att 

kommunikationen mellan styrelse och ledning är bra. De vet helt enkelt vad som gäller 

och har således troligen ingen dold agenda. Skulle däremot dessa strukturer inte finnas, 

är risken stor att arbetet mellan ledning och styrelse skulle störas av parters olika syn på 

vad som ska arbetas med och hur företaget bör göra. Vi resonerar kring att en tydlig och 

klar utgångspunkt för vad bolagens uppdrag är, både socialt och affärsmässigt, är viktigt 

hos samtliga styrande parter. Detta för att hantera både politiska logiker samt 

administrativa logiker, som tydligt finns närvarande i kommunala bostadsbolag. 

 

Bolagens strategier 

Så här långt i uppsatsen konstaterar vi att huvudproblemet som tas upp i 

problemformuleringen, det vill säga att begreppen affärsmässiga principer och 

allmännyttigt syfte är otydliga, stämmer. I och med vår empiriska undersökning kan 

detta bekräftas. I denna del av analysen ska vi presentera våra tolkningar av hur bolagen 

hanterar begreppen i deras verksamheter för att uppfylla den nya allbolagens begrepp. 

Dessa strategier delas upp i två delar som representerar respektive bolag.  

 

Bolag A 

 
• Ett långsiktigt perspektiv används då investeringar ska vara förenliga med 

affärsmässiga principer. Ingen tidsram finns i lagen vilket gör att bolaget själva 

motiverar detta. Generellt sett tre till fyra år utan att leda till nedskrivning. 

 

• Att finna en balans mellan begreppen är essentiellt. Bolaget ska finnas till för 

allmännyttan, men endast i den mån det är lönsamt. 
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• Viktigt att arbeta mycket med bo-sociala frågor. Detta gör bolaget till exempel 

genom sponsring av idrottsföreningar och genom pengar till kommunen som 

genomför sociala projekt. En bättre social miljö leder till affärsmässighet på sikt. 

 

• Bolaget är kostnadseffektiva vid nybyggnationer och upprustningar. Genomför 

hellre “mindre” åtgärder för att så många hyresgäster som möjligt ska ha råd att 

bo kvar. 

 

• Generellt sett inget problem för bolaget att uppfylla lagens begrepp då de agerar 

på en fungerande marknad. Svårare för avfolkningskommuner. 

 

• Argumenten för ett korrekt agerande på mindre attraktiva områden kan vara att 

området på sikt blir mer attraktivt. 

 

• Hänsyn tas till den positiva värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden 

 
Bolag B 

 

• Ett långsiktigt perspektiv används, speciellt vid större projekt så som 

stadsdelsutveckling. Lönsamhet på kort sikt i ett sådant fall är sällsynt. 

 

• Särredovisning av vad företaget gör och varför. Detta för att inte dölja dåliga 

affärer utan istället visa att det ibland är svårt att visa lönsamhet på kort sikt, 

vilket gör att långsiktighet återigen är av vikt. 

 

• Alla projekt bär sina egna kostnader och står för sina hyresgäster. 

 

• Sociala insatser ses som affärsmässiga då de leder till ökat fastighetsvärde på 

sikt. De sociala insatserna räknas som de sociala aktiviteter bolaget gör för 

stadens bästa och som de känner att de kan räkna hem. Det handlar exempelvis 

om IT-kunskap för barn, idrottsevenemang samt ökad närvaro i ytterområden.  

 



 79 

• Bolaget agerar på en marknad där majoriteten av projekten genomförs i 

attraktiva områden, vilket gör att ett affärsmässigt agerande inte är något 

problem. Avfolkningskommuner har större problem med detta. 

 

• Bygger där en efterfrågan finns. 

 

• Arbetar med samarbeten istället för “sponsring”. Detta då sponsring inte kräver 

motprestationer, vilket är tveksamt om det är förenligt med lagens båda begrepp 

i kombination. Mycket bo-sociala samarbeten genomförs. 

 

• Begreppen förutsätter varandra. Genom att verka enligt affärsmässiga principer 

ges möjlighet att göra mer för det allmännyttiga syftet. 

 

• Hög närvaro i ytterområden, till exempel genom lokala kontor eller anställda 

som bor på området. Ger stadsdelsutveckling genom stabilare miljö samtidigt 

som det på sikt är affärsmässigt för bolaget. 

 

• Viktigt att arbeta mycket med begreppen i bolaget. Detta krävs för att samtliga 

anställda ska ha liknande tolkningar, då begreppen är otydliga. 

 

Långsiktighet som huvudargument 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att de kommunala bostadsbolagen många 

gånger  uppfyller den nya allbolagens begrepp genom att ha ett långsiktigt perspektiv på 

investeringar, nybyggnationer, projekt och upprustningar. Långsiktighet är 

återkommande vad gäller argument för begreppen både i vår empiriska undersökning, 

teori samt i tidigare forskning. Faktumet att ingen gräns finns på hur lång sikt bolagen 

kan se sina projekt på, anser vi vara en stor anledning till att just långsiktigheten får 

mycket fokus hos de kommunala bolagen. Det gör troligen att fler projekt kan 

genomföras än om en tidsgräns hade funnits på långsiktighet. Detta är möjligt att göra 

enligt den nya allbolagen som den ser ut i dagens läge. Med det sagt betyder det inte att 

det behöver vara positivt. En alltför långsiktig tidsram gör samtidigt att motiven och 

argumenten blir mer osäkra. Ju längre in i framtiden vi kollar, desto mindre är vi säkra 

på vad som sker.   
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Vad gäller kombinationen av begreppen krävs först att tydliga riktlinjer finns för vad 

begreppen innebär. Tydliga riktlinjer är någonting som intressentmodellen talar för där 

Jensen (2002) påpekar att tydlighet för anställda och ledare inom organisationer är av 

stor vikt om både samhällsnytta och affärsnytta ska uppnås. Detta är någonting som vi 

ser är essentiellt för de kommunala bostadsbolagen. Vet anställda och framförallt ledare 

inte vad begreppen i den nya allbolagen innebär för dem, blir det svårt att lyckas uppnå 

så stor total nytta som möjligt. Här ser vi skillnader mellan bolag A och B då bolag B 

enligt vår empiriska studie tenderar att arbeta mer med begreppen inom hela 

organisationen än vad bolag A för tillfället gör. Detta anser vi vara en fördel för bolag B 

då ett större antal intressenter blir medvetna om begreppens innebörd och således 

möjliggör att hela organisationen arbetar mot samma mål och vet vad som förväntas av 

bolaget. 
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6 Slutsatser 
6.1 Studiens slutsatser och bidrag 
 

Studiens syfte är att bidra med förståelse för hur allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag hanterar komplexiteten och förhållandet mellan begreppen affärsmässiga 

principer och allmännyttigt syfte. Fokus har legat på institutioners och individers 

tolkningar där samspelet dem emellan har undersökts. Vi fastslår att begreppen är 

otydliga i den nationella institutionen vilket leder till stort tolkningsföreträde hos 

individerna i bolagen förekommer. Vi konstaterar även att de lokala institutionerna 

(ägardirektiven) skiljer sig åt vad gäller tydligheten i hur bolagen ska tolka begreppen 

affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte. Detta leder till att bolag A som inte har 

en definition av begreppet affärsmässiga principer i ägardirektiven, får större spridning 

på de individuella tolkningarna av samma begrepp. Genom att den nationella 

institutionen är otydlig, finns en möjlighet för de lokala institutionerna och individerna 

att lägga egna värden i begreppen.  

 

Studien bidrar med en ökad förståelse för samspelet mellan institution och individ i 

kommunala bostadsbolag, genom att belysa att ett styrande finns hos båda parter. 

Individerna följer lagen och på så vis den nationella institutionen. Samtidigt formar 

individerna den nationella institutionen då de har ett stort tolkningsföreträde. Samspelet 

dem emellan är på så vis väl fungerande genom att möjlighet att styra och forma 

varandra finns hos både institutioner och individer. 

 

Genom att presentera våra tolkningar av hur bolagen hanterar begreppen affärsmässiga 

principer och allmännyttigt syfte och vilka strategier de har för att följa lagen, bidrar vi 

således med ökad förståelse för hur kommunala bostadsbolag hanterar begreppen och 

dess komplexitet. Dessa strategier var även det sista steget i vår modell av 

problematiseringen (se figur 1). Vi konstaterar vidare att långsiktighet är det största 

argumentet och strategin för att uppfylla lagens båda begrepp, detta är fallet hos båda 

bolagen. Genom att ingen tidsgräns finns för hur lång sikt projekt ska ses som 

lönsamma, ligger därför ansvaret för motiveringen hos bolagen i dagsläget.  
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6.2 Diskussion 
 

Om de allmännyttiga bostadsbolagen ska kunna bygga så mycket som staten och 

kommunerna kräver, och samtidigt följa lagen genom att erbjuda bostäder till samtliga 

befolkningsgrupper, krävs tydliga riktlinjer. Vi resonerar kring att byggande i 

ytterområden skulle gynna samhället och städer samtidigt som låga hyror skulle 

möjliggöra att hushåll med låg disponibel inkomst skulle ha råd att bo i dessa områden. 

I dagens läge finns dock ett problem med detta, vilket är att ytterområden, eller så 

kallade C-områden, får högre avkastningskrav på projekten jämfört med mer attraktiva 

områden. Om bolagen ska agera enligt affärsmässiga principer krävs därför högre hyror 

i mindre attraktiva områden än samma projekt i ett attraktivt område. Lagen sätter 

således käppar i hjulen för de kommunala bostadsbolagen att bygga i de områden som 

egentligen skulle gynna städerna och samhället, eftersom kraven på marknadsmässiga 

avkastningskrav finns. Vi menar att detta är ett problem som är mer aktuellt än någonsin 

då befolkningsökningen är stor och bostadsbristen än större. Å andra sidan fungerar 

lagen som ett skydd för de kommunala bostadsbolagen. Detta då de inte tar på sig 

projekt som inte är lönsamma och på så sätt riskerar ekonomisk skada.  

 

Avslutningsvis anser vi att den affärsmässiga vägen är rätt väg att gå, trots otydligheten 

i lagens begrepp. Detta då vi resonerar kring att social housing, där inkomsttak är 

vanligt förekommande riskerar att skapa mer segregerade områden än vad allmännyttan 

i Sverige gör. 

6.3 Fortsatt forskning 
 

• Studien omfattar endast två relativt lika bolag verkande i tillväxtkommuner. Det 

vore intressant att genomföra en studie med varierande storlek och/eller på 

annan geografisk marknad. Detta för att se hur mindre bolag på en avvikande 

marknad hanterar begreppen jämfört med större tillväxtkommuner. 
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• Försäljning av äldre bestånd för att finansiera nybyggnationer sker. En studie 

som undersöker huruvida detta är förenligt med de båda begreppen eller ej skulle 

vara intressant. 

 

• En bredare studie som behandlar vilka åtgärder som krävs för att uppnå de 

bostadspolitiska mål som finns är av intresse då bostadskrisen är högst aktuell. 

 

• De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har idag affärsmässiga krav på 

sociala projekt, vilket inte privata bolag har. Detta är ett intressant ämne som 

uppkommit i och med den nya allbolagens införande vilket bör studeras i större 

utsträckning.  
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 – Matris över sammanställt empiriskt 

material 
BOLAG A   BOLAG B 

Affärsmässiga 

principer 

• Ses ur ett långsiktigt 
perspektiv 

• Varje investering ska bära 
sig 

• Otydligt 

• Ses ur ett långsiktigt perspektiv 
• Varje investering ska bära sig 
• Otydligt 

Allmännyttigt syfte • Bolaget ska finnas till för 
allmännyttan i den mån det 
är lönsamt 

• Bolaget ska verka för stadens 
bästa för alla kundsegment.  

Kombination 

mellan begreppen 

• Dilemma kan förekomma 
• De som bor längst ifrån 

hyresmarknaden är de som 
får det svårast när man ska 
agera affärsmässigt  

• Dilemman kan förekomma, eller 
inte förekomma 

• Ej för oss men för 
avfolkningskommuner 

• Förekommer: Sponsring ex, krävs 
motprestationer 

Styrning- 

Ägardirektiv 

• Arbetar med integrerad 
verksamhetsstyrning 

• Bra ägardirektiv som ger 
tolkningsföreträde 

• System där anställda ska vara 
medvetna med vad de bidrar med 
samt konsekvenser 

• Bra ägardirektiv som ger 
tolkningsföreträde 

Kommunikation 

inom bolaget 

• Tät kommunikation mellan 
VD och styrelseordförande 

• Kommunikation behandlar 
främst pågående projekt 

• Tät kommunikation mellan VD 
och styrelseordförande 

• Kommunikation behandlar främst 
strategiska och även mer känsliga 
frågor 

Att agera 

affärsmässigt på 

mindre attraktiva 

områden 

• Svårt att agera affärsmässigt 
på mindre attraktiva områden 

• Svårt att kommunicera 
hyresförändringar till 
hyresgäster 

• Detta är ett större problem 
vid mindre fungerande 
marknader 

• Svårt att agera affärsmässigt på 
mindre attraktiva områden 

• Mer byggande i ytterområden 
skulle troligen gynna staden   

• Bygger där det kalkylmässigt går 
ihop 

• Detta är ett större problem vid 
mindre fungerande marknader 

Arbetet med 

begreppen inom 

bolaget 

• Arbetar aktivt med 
begreppen men det kan göras 
mer 

• Begreppen behöver inte vara 
vardag för alla medarbetande 
individer 

• Arbetar aktivt med begreppen men 
det kan göras mer 

• Arbetar mycket med begreppen, 
stora möten med hela företaget om 
innebörden av begreppet 
affärsmässighet 
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8.2 Bilaga 2 – Matris över individernas tolkningar av 
begreppen 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 97 

8.3 Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Individernas tolkningar av den nya allbolagens omtalade begrepp 

• Vilken roll anser du dig ha i företaget? 

• Hur tolkar du begreppet Affärsmässiga principer? 

• Hur tolkar du begreppet Allmännyttigt syfte? 

• Anser du att det finns ett dilemma då de båda samtidigt skall uppfyllas enligt 

lag? 

Kommunikation och styrning 

• Anser du att du genom din roll/position har möjlighet att påverka 

ekonomistyrningen i företaget? 

• Vilka medel används för ekonomistyrning och varför? 

- Hur? Vilka delar? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan styrelsen och ledningen? 

- Beskrivning - Ofta – Sällan? 

• Hur förhåller ni er till era ägardirektiv? 

• Tar ägardirektiven upp de tidigare nämnda begreppen? 

Bolagets agerande samt begreppens komplexitet 

• Är det svårare att agera affärsmässigt på mindre attraktiva områden 

• Hur anser du att företaget tolkar & tar hänsyn till begreppens komplexitet? 

• Tycker du att företaget bör arbeta med dessa begrepp på ett annat sätt? 

• Anser du att något utav begreppen får mer uppmärksamhet? (Affärsmässiga 

principer eller Allmännyttigt syfte) 

Övriga frågor eller tillägg? 

  


