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Förord 

Intresset för samhällsansvar som den här uppsatsen handlar om fick vi i samband med att vi 

gjorde en observation under ett uppdrag hos Hyresbostäder i Växjö. När vi sedan skulle 

fördjupa oss i det upptäckte vi direkt begreppet CSR och sedan var vi fast. Vi upptäckte sedan 

under skrivandets gång att mer låg bakom vår observation än vi först trodde vilket ytterligare 

eldade på vårt intresse.  

 

Den här uppsatsen är skriven på ett annorlunda sätt än våra tidigare arbeten eftersom det 

började med ett uppdragsbaserat empiriskt case där en observation skulle tas vidare teoretiskt, 

detta har varit ett spännande och förhållandevis nyskapande sätt att skriva på. 

 

Vi vill tacka vår examinator Anders Hytter som kom med upplägget för uppsatsen. 

Vi vill även tacka vår handledare Kjell Arvidsson för bra vägledning under arbetet. 

Vi vill även tacka vår klass samt ovanstående för ovärderliga kommentarer under arbetets 

gång. 

 

Slutligen vill vi tacka Hyresbostäder i Växjö och alla vi intervjuat för ett bra samarbete som 

slutligen landade i denna uppsats. 

 

 



 

  3 (51) 
 

Abstract 

 

When you talk with the municipal housing companies today there is a general view that they 

are doing all the work when it comes to social responsibilities in the municipalities, the 

private landlords only have a focus on profit. The private landlords doesn't agree but says that 

they take a social responsibility, at the same time there is a difference in what social 

responsibility is. By looking at how the picture of CSR and its use is seen today we analyze 

why the opinions and definitions about social responsibility differ. We also look at CSR in its 

local adaptation in Sweden's special conditions at the same time as we compare it to CSR in 

Europe and the world. We thereby create an analysis of how CSR is perceived, prioritized and 

developed in Sweden to see the root of the disagreements. 

 

In our study we show how different views and roles in the community influence the picture of 

CSR in Sweden. We have found that the municipal landlords doesn't go under CSR as isn't 

done voluntarily, the private landlords social responsibility is however voluntary and is 

therefore seen as CSR. This however gets the effect that their CSR activities are very much 

influenced by the society's expectations and the media focus at the moment. Such adaptations 

are possible today because of the width of the term CSR.  

 

The municipal housing companies starts to sell more buildings to private landlords, often 

these negotiations and deals contains agreements where the new owner will continue to take a 

social responsibility. If the two parts doesn't have the same definition of social responsibility 

but doesn't know it or neglects it, it could be a catastrophe, therefore we think the definition of 

CSR and social responsibility should be more exact and clear to avoid misunderstandings. 
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Sammanfattning 

Titel: Privata Hyresvärdar – En studie om CSR på Växjös bostadsmarknad 

Författare: Tobias Andersson och Jacqueline Baykal 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Kurs: 4FE03E Examensarbete – Civilekonomprogrammet - Management   

 

Syfte  

Syftet med studien är att visa hur de skilda åsikterna om socialt ansvarstagande förhåller sig 

till CSR och belysa anledningarna till parternas skilda åsikter när det kommer till socialt 

ansvar. Syftet är även att se hur användandet av CSR påverkas av svenska förutsättningar.  

 

Forskningsfråga 

Givet de kommunala bolagens syn på privata hyresvärdars sociala ansvar som visas på i vår 

bakgrund, hur förhåller sig de respektive åsikterna till definitionen av CSR i Sverige? 

 

Metod  

Vi började den här uppsatsen genom att genomföra ett uppdrag åt Hyresbostäder i Växjö som 

resulterade i ett empiriskt case. Vi gick sedan vidare med delar av innehållet och gjorde en 

kvalitativ studie med induktiv struktur. Empirin kommer från semistrukturerade intervjuer 

samt sekundäranalys i det empiriska caset. Vi fortsatte sedan med grundad teori om CSR för 

att analysera samhällsansvaret hos företag. De svenska förutsättningarna jämfördes mot andra 

länders för att kunna se hur CSR fungerar i Sverige vilket påverkat vår observation. Vi gick 

även igenom hur CSR definierats och hur det presenteras av företagen och media för att skapa 

en bra bild och korrekt analys. 

 

Slutsats  

Vi visar i vår studie på hur olika syn på samhällsansvar och roller i samhället påverkat bilden 

av CSR i Sverige. Vi har funnit att de kommunala hyresvärdarnas ansvar inte går under CSR 

då det inte är frivilligt, de privata hyresvärdarnas sociala ansvarstagande är frivilligt. Detta får 

dock effekten att deras aktiviteter påverkas mycket av samhällets förväntan på dem samt vad 

som är i medialt fokus för tillfället. En sådan anpassning är möjlig på grund av bredden på 

begreppet CSR, detta begrepp bör smalnas av och förtydligas i framtiden för att underlätta för 

företagen och öka samhällsnyttan. 
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1. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Bakgrund utgörs av den empiriska 

uppsatsen som leder in på vårt teoretiska ämnesområde.  

 

1.1 Basen, det empiriska caset 

 

Hyresbostäder i Växjö planerar en prövning om försäljning av allmännyttiga hyreslägenheter 

till privata bolag. Under åren 2005 till 2010 såldes eller ombildades 1534 lägenheter i Växjö 

till privat ägande. Växjö kommun äger flest hyresrätter sett till kommunens storlek i hela 

Sverige. För tillfället fortsätter byggandet av lägenheter i Växjö. En tredjedel av det som 

byggs i kommunen är hyresrätter (Annika Wallsson, 2011).  

 

Genom ett empirisk case genomförde vi en undersökning med syftet att visa vad en 

försäljning av de kommunala hyresrätterna får för effekter för Hyresbostäder i Växjö.  

Diskussionerna kring privatisering är laddade och dramatiska. Begreppet privatisering kopplar 

många ihop med högre priser. En privatisering av hyresrätter behöver dock inte vara så 

dramatisk och dyr som media framstället det. Lagstiftningen skyddar hyresgästen starkt 

genom brukvärdessystemet (wallenstam.se). Att göra dramatiska hyreshöjningar ligger inte 

bland planerna för privata hyresvärdar eftersom höjda hyror skulle innebära att hyresgäster 

slutar efterfråga privatiserade hyreslägenheter (Gunnar Storbjörk, 2012). Det skulle inte bara 

bryta mot lagstiftningen om brukvärdessystemet utan även snedvrida konkurrensen på 

bostadsmarknaden.  

 

Privata hyresvärdar konstaterar att dramatiken är betydligt mer påtaglig innan än efter 

privatiseringen skett. Hyresgästen ska egentligen inte märka någon skillnad mellan en privat 

och kommunal hyresvärd (Cajsa Högberg, 2003). Vilket kan förklaras av att det främst är en 

ideologisk fråga (Gunnar Storbjörk, 2012). Kenneth Faaborg VD på hyresbostäder, instämmer 

genom att konstatera att nuvarande regering vill privatisera så mycket som möjligt, och att det 

ska göras genom affärsmässiga principer (Kenneth Faaborg, 2012). Alliansen menar att 

bostadsverksamheten inte ska betalas av skattebetalarna medan vänsterblocket menar att 

bostäder inte är kapitalförvaltning utan hem som ska finnas tillgängliga för alla (Cajsa 

Högberg, 2003).  



 

  8 (51) 
 

En privatisering innebär inte heller att bostadsbolaget avslutar allt samarbete med kommunen. 

Privata hyresvärdar har svarat att fortsatt samarbete med kommunen är mycket viktigt (Cajsa 

Högberg, 2003). Hur mycket detta stämmer har dock ifrågasatts. Uppföljningar av 

privatiseringar har visat att privata hyresvärdar inte tar lika stort socialt ansvar som 

kommunala hyresvärdar (Kenneth Faaborg, 2012). 

 

Flera krav brukar ställas på dem som önskar att bedriva privat bostadsverksamhet, främst 

handlar dessa krav om stabil ekonomi och en bra affärsplan. Bland kraven brukar nämnas att 

de som önskar att köpa ska ha långsiktigt ägande och kundfokus (Fastighetsägarna, 2009). 

Kenneth Faaborg säger att Hyresbostäder i Växjö har samma krav på dem som önskar att 

köpa de 668 lägenheter som prövas för försäljning. Dessa krav är dels för att skydda 

nuvarande hyresgäster från att märka någon skiljaktighet mellan privat eller kommunal 

hyresvärd (Kenneth Faaborg, 2012). 

 

1.2 Diskussionerna, det empiriska caset 

 

1.2.1. Socialt ansvar 

 

När allmännyttan skapades var dess syfte att skapa bra boenden till rimliga kostnader för alla, 

ingen skillnad skulle göras mellan människor som hade olika inkomst eller kom från olika 

samhällsklasser. Genom sina egna direktiv har flera av de kommunala bostadsbolag som är 

med i Allmännyttan lagt till ett ansvar hos sig själva att främja bostadsförsörjningen 

(Boverket, 2008). Det är kommunernas ansvar att sköta bostadsförsörjningen och se till att det 

finns bostad till alla i kommunen, något som de får hjälp med av Länsstyrelsen (Boverket.se 

och statskontoret, 2006). Oftast löser kommunerna detta genom sina allmännyttiga 

bostadsbolag som då skapar boenden med klara direktiv över den förväntade nyttan i 

kommunen enligt Sveriges kommuner och landsting, 2011. 

 

En skillnad vi såg var att kraven på socialt ansvar inte är lika hårt reglerade för de privata 

hyresvärdarna. Anledningen till att kommunen ens äger fastigheter är just på grund av det 

sociala ansvaret. Någon lagstiftning om socialt ansvar existerar inte för privata hyresvärdar.  

Det vi har sett är att de privata hyresvärdarna och allmännyttan ser socialt ansvar på olika sätt. 

Då allmännyttiga bolag pratar om att ordna med boende till behövande, träningslägenheter 

och ekonomiskt bistånd så vill de privata bolagen fokusera på att de skapar ett välskött och 
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tryggt boende, fina områden och möjligheter till sociala aktiviteter och hjälp till grupper och 

organisationer som tar ett socialt ansvar. Det är därför viktigt att i ett samarbete ha samma 

bild av socialt ansvar och att även om privata hyresvärdar inte utesluter hjälp med boende så 

är det inte där fokus ligger när de pratar om socialt ansvar. 

 

1.2.2. De kommunalas åsikter 

 

Kenneth Faaborg (2012) säger att om det är någonting som setts vid liknande försäljningar ute 

i landet är det att det blivit svårare för kommunen att samarbeta med privata hyresvärdar när 

det gäller lägenheter för dem som har svårt att skaffa bostad själva, Socialdemokraten tillika 

vice ordförande i VKAB Gunnar Storbjörk (2012) säger att de privata hyresvärdarna inte har 

något intresse av att ta ett socialt ansvar. När vi sedan pratar till ordförande i VKAB tillika 

moderaten Peter Norrman (2012) säger han att de kommunala bolagen har en annan roll än de 

privata när det kommer till socialt ansvar. Han säger även att det mycket väl kan vara så att 

socialförvaltningen kan känna att det är enklare att samarbeta med en annan kommunal 

organisation. 

 

En sak som Kenneth Faaborg (2012) tar upp under vår intervju med honom är de 

allmännyttiga bolagens skyldighet att ta ett socialt ansvar vilket skiljer dem från de privata 

hyresvärdarna. Vad som då de kommunala bostadsbolagen räknar in som socialt ansvar kan 

bland annat ses i kommunala hyresvärdars ägardirektiv där de ska arbeta med att ordna ett 

attraktivt boende för alla. De ska även arbeta för minskad segregation och utanförskap. 

Uppsala kommun säger att kommuner enligt lag ska tillhandahålla boende för äldre samt 

funktionshindrade, de ska även hjälpa dem som av psykiska, fysiska eller ekonomiska skäl har 

svårt att ordna med eget boende (Uppsala kommun, 2011). 

 

Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta ett socialt ansvar vilket kan visas i hur kommunala 

bolag har lagar och riktlinjer för sitt agerande, överlag är inställningen även att alla som kan 

betala hyran ska få ett boende. Det ska även finnas hjälp till dem som har problem i samband 

med ordnandet av boende (Kenneth Faaborg, 2012). 

 

1.2.3. De privatas åsikter 
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Enligt en undersökning från 2009 anser Fastighetsägarna Stockholm att den politiska debatten 

genomsyras av attityden att de privata bostadsbolagen inte tar samma sociala ansvar som de 

kommunala bostadsbolagen. De har genom intervjuer med en rad privata fastighetsägare, 

kommunpolitiker med flera tagit fram att så inte är fallet och att dessa uttalanden, om de får 

fäste, hotar framtida affärer mellan privata och kommunala fastighetsbolag (Fastighetsägarna, 

2009). 

 

Kraven på socialt ansvar är dock inte lika hårda för de privata hyresvärdarna. Någon 

lagstiftning om socialt ansvar existerar inte för privata hyresvärdar. Flera privata 

fastighetsägare vill idag ta ett större socialt ansvar och arbetar väldigt fokuserat med bland 

annat bostadssociala aktiviteter enligt Johnmattson, 2008. 

 

Vi har hittat flera olika exempel på vad privata hyresvärdar gör när de arbetar med sitt sociala 

ansvar. Flera privata hyresvärdar hjälper organisationer som stöttar de som har det svårt, allt 

ifrån missbrukare och hemlösa till utsatta kvinnor (Ikanobostad.se). De bistår även med 

lokalers som kan användas som mötesplatser eller för att anordna sociala aktiviteter (Helen 

Welander Möller, 2010). Flera hyresvärdar är även med och skapar möjligheter och 

fritidsaktiviteter för ungdomar. 

 

Det finns även exempel där privata hyresvärdar planerar sina bostadsområden och 

närområden så att de blir säkrare och skapar trygghet för de boende. En annan hyresvärd 

jobbar mycket med att ha ett aktivt samarbete med sina hyresgäster för att bidra till ett 

tryggare och bättre bostadsområde, något de säger lönar sig i längden.  

 

1.2.4. Varför ta socialt ansvar? 

 

Ett av de incitament för att ta ett socialt ansvar så som kommunerna menar är att företaget får 

”goodwill”, det är därför viktigt att socialt ansvar uppmärksammas så att de privata 

hyresvärdarna ser en fördel med att hjälpa till med lägenheter till dem som behöver dem men 

har svårt att få dem.  

 

När vi sedan ser till det som de privata hyresvärdarna ägnar sig åt när de ska ta socialt ansvar 

så fanns det fördelar med det också. Enligt en studie av Boverket från 2010 jämförs sociala 

investeringar i ett bostadsområde med kostnader för bland annat skadegörelse och misskötta 
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lägenheter. Genom att undersöka två bostadsområden med olika mycket investeringar kunde 

en skillnad ses i kostnader som uppstår. I det bostadsområde som investerade mycket pengar i 

sociala aktiviteter och trygghet minskade kostnaderna för skadegörelse utomhus och i 

lägenheterna så pass mycket att det var företagsekonomiskt lönsamt att satsa pengar på sociala 

investeringar (Gunnar Blomé, 2010). 

 

Lite investeringar - Lindängen, Stora investeringar - Fisksätra 

 

Figur 5. Sammanfattning av investeringar (Gunnar Blomé, 2010, s.11) 

 

1.3. Socialt ansvar leder in på CSR 

 

Efter att vi presenterat vårt case såg vi att en intressant del som genomsyrade arbetet var det 

sociala ansvaret. Därför såg vi potential att gå vidare teoretiskt med detta, eller snarare bilden 

av de privata hyresvärdarnas vilja eller ovilja att ta ett socialt ansvar. Ett hett ämne idag när vi 

pratar om socialt ansvar hos företag är Corporate Social Responsibility, CSR. 

 

CSR är ett begrepp som används flitigt hos företag idag, samtidigt som inte lika många vet 

exakt vad det är. De flesta vet dock vad det handlar om och hur arbetet med det kan utföras 

men någon strikt definition är inte vanlig eftersom det är ett ämne som utvecklas och anpassas 

(Grankvist, 2009).  

 

Generellt så handlar CSR om tre stora områden som företaget skall arbeta med i sin 

verksamhet (Grankvist, 2009). Först handlar det om det ekonomiska ansvarstagandet vilket 

syftar på ansvaret inför företagets intressenter så som aktieägare som tas genom att tjäna 
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pengar och generera avkastning. Den andra punkten berör det miljömässiga ansvaret vilket 

handlar om att företaget ska värna om naturen och inte skada miljön på lång sikt. Den tredje 

punkten i CSR som också är huvudämnet i denna uppsats är det sociala ansvaret som 

företagen skall ta, här handlar det om att företaget ska ta hänsyn till alla medborgare i 

samhället oavsett vilken relation de har till företaget (Grankvist, 2009). Dessa tre punkter 

gäller det då för företaget att balansera mot varandra när de arbetar med CSR.  

 

Enligt Per Grankvist (2010) finns det främst två argument för att lösa samhällsproblem. Ett av 

dem är dock helt ideologiskt baserat och menar att juridiska personer ska bidra till att förbättra 

sitt samhälle lika mycket som fysiska personer, alltså att det är en skyldighet. Det andra 

argumentet är det mycket accepterade meningen att det helt enkelt är lönsamt. Genom att 

genomföra olika aktiviteter för att bidra till samhällsnyttan kan företaget hitta nya sätt att tjäna 

pengar på. Förutom möjligheten att finna nya inkomster menar samma argument även att ett 

företags verksamhet fungerar bäst när samhället det verkar i mår som bäst, alltså ligger det 

rent ekonomiskt ett intresse i ett väl fungerande samhälle (Grankvist, 2009).  

 

Som vi nu kan se så är uppfattningen av vad socialt ansvar olika beroende på om du frågar ett 

kommunalt företag eller ett privat. Det finns samtidigt en skillnad i åsikt om privata 

hyresvärdar tar ett socialt ansvar beroende på om du frågar de kommunala företagen och de 

privata. Vi ser dock att socialt ansvar är någonting som kan löna sig på olika sätt beroende på 

definition, men en skillnad i definition finns fortfarande. CSR går igenom företagets olika 

typer av ansvar och där är det sociala ansvaret en stor del. 
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2. Teoretisk problematisering 

I detta kapitel klargörs vår teoretiska ståndpunkt, här förs en problemdiskussion som leder till 

syfte, forskningsfråga och avgränsningar inom ämnesområdet.  

 

2.1. Problematisering 

 

Socialt ansvarstagande av företag är ett ämne som uppmärksammats mycket av konsumenter 

och media på senare tid, vilket i sin tur höjt kraven på företagen. Det ökande intresset kring 

företags samhällsansvar kan bland annat förklaras av nya direktiv från EU och ökning av 

aktiva och ifrågasättande konsumenter. Konsumenterna vet idag att de har makten att styra 

företags prioriteringar och ställer därmed högre krav på företagen (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson 2008). En aspekt som blivit mycket diskuterad är om företagen endast ska syfta 

till att ge ägarna så hög avkastning som möjligt eller om det också ska ta ansvar för 

samhällsutvecklingen. Om socialt ansvar fortsätter att prioriteras av konsumenterna i 

framtiden kommer det att bli en strategisk fråga för företagen (Carroll 1991).  

 

Teorin om Corporate Social Responsibility, förkortat CSR, säger att företaget är skyldigt att 

stå till svars för sin påverkan på samhället. Att företag som ägnar sig åt CSR ska få högre 

lönsamhet är ett vanligt argument. Företagare har svarat att den främsta anledningen till att de 

ägnar sig åt CSR arbete är att de vill bidra till en bättre samhällsutveckling med åtanke på 

kommande generationer. Det ligger även i företagens intresse att ta socialt ansvar för att vinna 

tillbaka den misstro som finns från allmänheten mot storföretagen. I vilken utsträckning 

företagen bör ägna sig åt CSR varierar beroende på storlek, industri och omsättning 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2008). 

 

Historiskt sett har Sverige en av världens största offentliga sektorer. Vilket betyder att i 

Sverige har det varit statens roll att ta socialt ansvar för medborgarna. I och med ökande 

privatisering av verksamheter i Sverige suddas den traditionella balansen mellan stat, företag 

och det civila samhället ut. Nya frågor väcks kring ansvarstagande och vem som bär ansvaret. 

Socialt ansvar har blivit mycket diskuterat i media och politiken. Debatterna har främst förts 

av de olika politiska blocken. Dessa är överens om att socialt ansvar endast tas av kommunala 

bolag.  
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De kommunala bolagens åsikt är att de privata hyresvärdarna inte tar socialt ansvar. Medan 

privata hyresvärdar menar att de tar ett socialt ansvar. Genom vårt empiriska case har vi sett 

att definitionerna kring vad som betraktas som socialt ansvar skiljer sig mellan privata och 

kommunala verksamheter. Båda parterna diskuterar mycket kring socialt ansvarstagande men 

av olika innebörd. Skillnader i begreppets innebörd bör klargöras så att diskussionen kan föras 

med en gemensam syn på frågeställningen. Hur kommer det sig att kommunala och privata 

hyresvärdar har olika uppfattningar om samma begrepp? Det finns många orsaker till att 

begreppet bör klargöras.  

 

CSR är ett begrepp som används för att klargöra om företag är ansvarstagande och företagets 

insats i samhället. Oklarheter i vad som förväntas av företaget bör redas ut annars kan det 

uppkomma förvirrning bland ledning och anställda. Oklarheter i begreppets innebörd kan på 

lång sikt innebära att ingen tar ansvar för de samhällsgrupper som har svårigheter att få en 

bostad. Om förvaltningen av bostadsverksamheten i Sverige förflyttas från kommunal till 

privatsektor bör det även klargöras vad som förväntas av privata hyresvärdar. Om ingen tar 

ansvar för att bistå med lägenheter till utsatta samhällsmedborgare kommer det på sikt att leda 

till att allmännyttan koncentreras på vissa individer. Detta kommer även leda till ett mer 

segregerat samhälle. Hur förhåller sig privata hyresvärdars syn på socialt ansvarstagande till 

CSR? Hur har begreppets utveckling sett ut i Sverige? Skiljer sig detta mot hur det förhåller 

sig internationellt? Kan CSRs utveckling i Sverige innebära intrång på statens ansvar?  

 

2.2. Forskningsfråga 

 

Givet de kommunala bolagens syn på privata hyresvärdars sociala ansvar som visas på i vår 

bakgrund, hur förhåller sig de båda åsikterna till definitionen av CSR i Sverige? 

 

2.3. Syfte 

- Övergripande syfte:  

Att pröva och utveckla en definition för CSR utifrån svenska förutsättningar. 

 

- Delsyften: 

Syftet med studien är att visa hur de skilda åsikterna om socialt ansvarstagande förhåller sig 

till CSR. Syftet är även att belysa anledningarna för parternas skilda åsikter när det kommer 
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till socialt ansvar. Syftet är även att se hur användandet av CSR påverkas av svenska 

förutsättningar.  

 

2.4. Avgränsning 

 

Corporate Social Responsibility inkluderar alla former av ansvarstagande av företag, då även 

miljöansvar. Vi kommer inte att fördjupa oss i den del som behandlar miljöansvar. Resterande 

delar av CSR kan direkt kopplas till socialt ansvarstagande och kommer därmed behandlas i 

denna uppsats.  
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3. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur uppsatsen är upplagd och kopplad till den empiriska uppsatsen. 

Det börjar med en beskrivning av metodval för vårt ihopsamlade empiriska material, för att 

sedan visa våra metodval för denna uppsats som är av teoretisk art.   

 

3.1. Upplägg 

 

Denna uppsats är en fortsättning på en empirisk uppsats med en uppdragsfråga från 

Hyresbostäder i Växjö AB. Frågan vi fick från dem var; Vad får en försäljning av 

allmännyttans hyresrätter till privata hyresvärdar för effekter på en lokal nivå? När vi 

besvarade denna fråga gick vi igenom alla tänkbara effekter och något som genomsyrade 

svaren var diskussionen kring bristen av socialt ansvar hos privata verksamheter. Genom att 

besvara uppdragsfrågan från företaget har vi nu det empiriska material vi behöver för att 

fördjupa oss i vår nya forskningsfråga av teoretisk art. Denna uppsats syftar till att samla ihop 

all relevant teori för att sedan använda redan ihopsamlad empiri till att diskutera och analysera 

vår forskningsfråga.  

 

3.2. Praktisk Metod 

 

3.2.1. Tillvägagångssätt 

 

Vår empiriska uppsats började med att vi hade ett introduktionsmöte med företaget 

Hyresbostäder i Växjö AB, där fick vi fick en uppdragsfråga som de önskade ha svar på. Vi 

gick sedan vidare med materialinsamling kring ämnet och intervjuer. All ihopsamlad data 

utgör bakgrund för vår nya teoretiska forskningsfråga. Nedan följer en våra metodval för vår 

empiriska uppsats.  

 

3.2.2. Kvalitativ forskning 

 

För att besvara den uppdragsfråga vi fick av Hyresbostäder i Växjö AB använde vi kvalitativ 

forskning som forskningsmetod. Bryman och Bell (2007) säger att kvalitativ forskning 

fokuserar mer på ord i stället för siffror. Kvalitativa studier innebär oftast att 

tolkningsmetoder används vid analys av data. Fokus ligger på individerna och det syftar till att 

förstå och beskriva hur de formar sin verklighet. De förklarar också att kvalitativa studier ofta 
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får mycket kritik för att forskningsmetoden är alltför subjektiv, svår att göra om, har problem 

med generalisering och har en brist på öppenhet. Kvalitativ forskning ger mer detaljerade svar 

och ger möjlighet att ställa följdfrågor om det behövs (Bryman & Bell 2007). 

 

3.2.3. Fallstudie 

 

Vår empiriska studie är en typisk fallstudie då den riktar sig mot en speciell organisation som 

står inför en förändrande situation. Enligt Merriam (1994) kan fallstudien definieras som en 

undersökningsmetod av en speciell företeelse. Med ett fall menas vanligen en organisation 

eller arbetsplats. Fallstudien syftar till att visa den som läser vad som borde göras och inte 

borde göras i en särskild situation.  

 

3.2.4. Snöbollsurval 

 

Vår första intervju var med ledningen på Hyresbostäder i Växjö. Både under och efter 

intervjun diskuterades andra personer som kan vara relevanta för vår studie. Vi fick tips från 

ledningen att gå vidare med kommunfullmäktige i Växjö samt ordförande för VKAB. 

Snöbollsurvalet var mest passande för vår studie då vi fått en uppdragsfråga som innebar att vi 

ville få fram åsikter från inblandade aktörer om förväntade och uppkomna effekter. Ett 

snöbollsurval innebär att den slumpmässiga faktorn försvinner. Däremot har denna urvalstyp 

gett oss det mest ultimata urvalet i och med de olika aktörernas politiska bakgrund. 

Uppdragsfrågan vi fick var i grunden ideologisk och genom att intervjua en neutral aktör, en 

aktör från alliansen som förespråkar privatisering samt en aktör från Vänsterblocket som 

ställer sig emot detta fick vi de perspektiv vi önskade. Detta är ett typiskt snöbollsurval som 

innebär att man genom valda personer letar sig fram till andra personer som man tar med i 

urvalet. Det vill säga att den ena källan lett vidare till den andra (Bryman och Bell, 2007).  

 

3.2.5. Kvalitativa intervjuer 

 

Vi samlade vår empiri genom kvalitativa intervjuer, detta eftersom det lämpar sig bättre för 

vår kvalitativa forskning (Bryman och Bell, 2007). Detta beror på att vi i våra intervjuer vill 

komma åt våra intervjupersoners åsikter och uppfattningar av frågan som vi behandlar, 

intervjupersonernas egna ståndpunkter är något vi är intresserade av vilket bättre och tydligare 

kommer fram genom kvalitativa intervjuer enligt Bryman och Bell (2007). En aspekt med 
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kvalitativa intervjuer är att vi inte behöver följa våra intervjuguider till punkt och pricka utan 

kan hoppa över frågor eller ta dem i en alternativ ordning, alternativ ställa följdfrågor eller 

utveckla befintliga frågor (Bryman och Bell, 2007). 

 

3.2.6. Semistrukturerade intervjuer 

 

Bryman och Bell (2007) föreslår två olika typer av intervjuer för vår forskningsmetod, den 

semi-strukturerade samt den ostrukturerade intervjun. Vi har valt semi-strukturerade 

intervjuer då vi vill ha ett antal frågor som vi lutar oss tillbaka på men samtidigt vill ha 

möjligheten att lämna intervjuguiden och ställa följdfrågor och på andra sätt ändra riktning 

eller bredda intervjun. Detta ger både oss och intervjupersonen en större frihet vilket gör att 

den vi intervjuar får en möjlighet att prata om det som känns viktigt samtidigt som vi kan vara 

säkra på att de frågor som vi känner är viktiga kommer besvaras på ett eller annat sätt.  

 

3.3. Teoretisk Metod 

 

3.3.1. Induktiv Forskningsprocess 

 

Det var i det empiriska skedet som vi undersökte, intervjuade och samlade in empiriska fakta 

och senare gjorde en observation att gå vidare med teoretiskt. Att på detta sätt göra 

observationen och sedan gå vidare till en teoretisk genomgång kallas för en induktiv 

forskningsprocess (Bryman och Bell, 2007). För denna uppsats har det inneburit att den 

empiriska informationen redan var insamlad vid den teoretiska genomgången. Detta leder till 

att empirin förklaras, diskuteras och prövas genom teorin istället för att en teoretisk hypotes 

prövas empiriskt. Det har för oss inneburit att vi inte hade gått igenom teorin i arbetet när 

emprin samlades in och vi samlade därmed inte in empirin med teorin eller forskningsfråga i 

åtanke. Detta kan ha minskat insamlingens relevans till frågeställningen, det har dock 

samtidigt minskat risken att vi som författare på något sätt påverkat empiriinsamlingen för att 

passa vår frågeställning eller teori. 

 

Ett alternativ hade kunnat vara en mer iterativ forskningsprocess vilket hade inneburit en 

ytterligare empiriinsamling för att förtydliga eller belysa vissa områden ännu mer. Det är dock 

något vi valt att avstå ifrån och istället endast fokusera på den första observationen vi gjorde. 
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3.3.2. Konstruktionism 

 

Ontologi är studien av ”varat” och ”blivandet” och handlar om tillvarons natur. Det handlar 

alltså om studien av hur världen ser ut. Enligt Bryman och Bell (2007) finns det två olika 

perspektiv när man undersöker hur världen ser ut, objektivism och konstruktionism. 

Objektivism innebär att det finns sociala faktorer i verkligheten som individen inte kan 

påverka. Konstuktionism innebär att verkligheten är skapad utifrån sociala interaktioner 

mellan människan (Bryman och Bell, 2007).  

 

Vår studie är en kvalitativ forskningsmetod som då kommer att vara inriktad mot 

konstruktionism då många av de faktorer vi kommer att studera är frambringat genom 

människans interaktioner och som skapat samhällsnormer vi lever efter. Exempelvis anser vi 

att kommunala företag och privata företags ställning i samhället är något som är skapat utifrån 

interaktioner mellan människan, och inte något som bara finns och inte kan påverkas.  

 

 

3.3.3. Reliabilitet 

 

I kvantitativ forskning diskuteras det mycket att mätningarna i en studie ska kunna göras om 

igen och igen och alltid få samma eller snarlika resultat så att studien får reliabilitet. Eftersom 

vi i denna uppsats genomför en kvalitativ studie blir det lite svårare. Då vår observation 

handlar om åsikter och ställningstaganden är det inte säkert att dessa går att replikera vid ett 

senare tillfälle.  Det är inte säkert att situationen som åsikten berör ser likadan ut vid ett senare 

tillfäller vilket skapar ytterligare svårigheter när det kommer till replikering.  

 

För att göra om vår studie är det viktigt att ha samma förutsättningar som vi hade, alternativt 

ha dem i åtanke. Förhållanden i samhället samt dess utveckling påverkar resultatet. Vårt 

perspektiv måste även beaktas vid en replikering av studien. Det är då viktigt att tänka på att 

dessa varierar både mellan olika städer men även förändras över tid. Detta är en bidragande 

orsak till att det är svårt att få reliabilitet i kvalitativa studier. 

 

Genom att alla författare medverkade på samtliga intervjuer och än fortlöpande diskussion om 

empiri och teori håller uppsatsen en intern reliabilitet och därmed ett gemensamt 

förhållningssätt i tolkningarna. 
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3.3.4. Validitet 

 

Intern validitet har i arbetet infunnit sig naturligt då kopplingen mellan den empiriska studien 

och den teoretiska delen varit stark. Något som hjälpt detta är en fortlöpande diskussion 

motiverad av att skapa ett gemensamt förhållningssätt till tolkningar och begrepp. Genom att 

hålla detta relevant från den empiriska insamlingen till slutsats skapas en stark koppling 

mellan empiri, teori, analys och slutsats. 

 

För den externa validiteten blir det svårare eftersom empirin endast är insamlad i Växjö som 

är en stad med sina egna förutsättningar. Genom uppsatsen har vi dock varit tydliga med att 

påpeka detta och stor vikt har lagts i teorin på att visa hur den förhåller sig till en lokal 

anpassning av socialt ansvar efter förutsättningarna. Även om det ofta är svårt att generalisera 

resultat från en kvalitativ studie som vår kan vi genom att vara tydliga med förhållandena 

hjälpa framtida studier i liknande miljöer så länge vårt perspektiv och våra förutsättningar tas 

med i beräkningarna.
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4. Teori 

Detta kapitel behandlar teorin som ligger till grund för förståelsen av CSR. Här har vi 

granskat viktiga aspekter för utvecklingen av CSR i Sverige.  

 

4.1. CSR Definition 

 

Corporate Social Responsibility, som på svenska kan översättas till företagens sociala ansvar, 

har blivit mycket uppmärksammat de senaste tio åren. Den första definitionen kan spåras till 

1950- talet, men idéerna om vad som är företagens ansvar har ändrats radikalt genom åren 

(Carroll, 1999). CSR innebär att företaget på eget initiativ tar ansvar för viktiga frågor som 

berör dess viktigaste intressenter. Vilka frågor som är viktiga och vilka som anses vara 

företagets viktigaste intressenter är det upp till företaget att avgöra. För att CSR ska fungera 

så effektivt som möjligt måste det sammankopplas med företagets värdegrund. Det är 

styrelsens ansvar att se till att det finns etiska riktlinjer för företaget att följa. Företagets CSR 

måste vara naturligt annars riskeras företaget anklagas för hyckleri och få styrningsproblem 

på lång sikt. Första steget i att identifiera relevanta frågeställningar för företaget är att 

identifiera företagets intressenter (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2008).  

 

Europiska kommissionen har definierat CSR som; 

 

”A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. 

(www.ec.europe.eu) 

 

Definitionen ger inga precisa riktlinjer för vad som innefattas av CSR förutom att det rör sig 

om företagets ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga 

avseenden (Hopkins, 2008). CSR har således blivit ett samlingsbegrepp kring företagens 

sociala ansvarstagande. Definitionen av CSR varierar beroende på källa och det finns ingen 

klar riktlinje för vad som ingår i ansvaret, det är således ett mångfacetterat begrepp (Carroll, 

1999).  
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4.2. CSR Pyramiden  

 

För att klargöra begreppets innebörd kan CSR kategoriseras i fyra olika typer av ansvar enligt 

Carroll (1991); ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. 

Tillsammans bildar dessa en pyramid (Carroll 1991).  

 

Ekonomiskt ansvar är grunden på vilket resterande ansvar vilar på, det innebär att företaget 

har som uppgift att vinstmaximera. Juridiskt ansvar innebär att företaget har som ansvar att 

följa de lagar och regler som finns. Etiskt ansvar innebär att företaget ska agera etiskt och 

undvika att skada med sin verksamhet. Filantropiskt ansvar innebär att företaget ska bidra 

med resurser till samhället och förbättra livskvaliten genom sin verksamhet (Carroll 1991).  

 

 

 

Figur 1. CSR pyramiden, kategorisering av CSR komponenter (Carroll, 1991) 

 

4.3. CSR och media 

 

Enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2008) har media en fundamental roll när det gäller 

CSRs funktion i samhället och begreppets utveckling. Allt eftersom CSR får en allt större 

plats i media har det även blivit en allt viktigare fråga för företagen att ta tag i (Grafström och 

Windell, 2011). För storföretagen är det rädslan om att en skandal eller bristen på 

engagemang ska uppmärksammas i media som driver CSR arbetet. Genom att företaget 
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arbetar aktivt med CSR får privatpersoner en positiv bild av företaget. Media är även 

normgivande för företagens agerande. Om företag bryter mot normerna kan det leda till 

undergång för verksamheten. För att få en önskad position på marknaden bör företaget bygga 

upp sin trovärdighet gentemot intressenter. Denna trovärdighet omvandlas sedan till goodwill 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2008).  

 

På senare tid har bristande etik bland företag skadat förtroendet från individer till storföretag. 

Ekonomiska skandaler har uppdagats av media och samhällsmedborgare har påverkats av 

företagens oetiska handlande. En stor utveckling har skett inom ekonomiskjournalistik, vilket 

medför fler riktlinjer och mer granskande av företag (Borglund, De Geer & Hallvarsson 

2008).  

 

Något som framkommit är dock att media inte bara är en arena för debatten om CSR utan 

även en deltagare i den. Det är tydligt att när media tar upp CSR så kopplas begreppet väldigt 

starkt samman med vissa företagsaktiviteter och argument. En del av hur media är en 

deltagare i CSR debatten är i deras möjlighet att lägga fram CSR i olika sammanhang samt 

genom att länka ihop det med olika fenomen inom företagsekonomin. Genom detta 

sammankopplande får media en stark påverkan när det kommer till att bygga upp begreppet 

CSR och vad det berör och fokuserar på (Grafström och Windell, 2011). 

 

Även om CSR som begrepp kan vara mångfacetterat och komplicerat tenderar media ofta att 

fokusera på att skapa nyheter. Något som enklast görs med tydliga och simpla aktiviteter som 

är lättare att förmedla och skriva om, vilket påverkar nyhetsflödet och därmed bilden av 

företag och CSR. Detta får fler konsekvenser än att CSR ges en bild i media som ett enkelt 

ämne, flera företag tenderar att börja rikta sitt CSR arbete mot just sådana aktiviteter som går 

att skriva om vilket då ger än bättre chans för dem att synas i media med sitt CSR arbete. Nya 

aktiviteter för att handskas med CSR är även det något som affärstidningarna ofta skriver om 

vilket sätter fart på utvecklingen för CSR (Grafström och Windell, 2011).  

 

Denna utveckling kan få problem då det tenderar att få företag att fokusera på områden som är 

intressanta för media och är lätta att rapportera om. Detta samtidigt som lika viktiga eller ännu 

viktigare problem som är mer komplicerade och svåra att rapportera om inte prioriteras, 

eftersom de inte lika tydligt kan förmedlas vad det är företaget har gjort och vilken effekt det 

fått. Genom att mediafokuset och samtidigt företagens fokus går mer mot vissa typer av 
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lättrapporterade aktiviteter blir bilden av CSR visserligen tydligare och smalare (Grafström 

och Windell, 2011).  

 

Så som CSR läggs fram i media idag handlar det om att skapa lönsamhet för företaget idag 

snarare än att företagen skall förbättra samhället och miljön där de verkar. Detta skapar bilden 

av CSR som en möjlighet för företaget att öka sina vinster och även företagets värde både 

som varumärke men även som organisation. Detta istället för att skapa en bild av att det är 

företagens skyldighet att ta ansvar för samhället och miljön, effekten av detta är att det blir 

positivt att jobba med CSR istället för att det skulle vara negativt att inte jobba med det 

(Grafström och Windell, 2011).  

 

4.4. Företagets roll i samhället 
 

Företagens grundläggande uppgift är att leverera varor och tjänster. Genom att fokusera på att 

maximera sin vinst och fullfölja sitt syfte så bidrar företaget till samhället genom att skapa 

arbetstillfällen och ge skattebidrag (Grafström et al., 2008). Många anser också att detta syfte 

ofta underminimeras i debatten om CSR och att företagen framställs som om de inte bidrar till 

samhället. I bakom denna debatt ligger de olika politiska ideologierna som har olika syn på 

företagets roll i samhället och hur mycket företagen bör bidra med utan att göra intrång på 

statens ansvarsområden (www.svensktnaringsliv.se*2).  

 

Globaliseringen har en grundläggande roll när det kommer till företagens roll i samhället 

(Statens offentliga utredare, 2004). Svenskt näringsliv tillhör idag ett av världens mest 

globaliserade. Detta medför att svenska företag måste ta hänsyn till vad som händer i världen 

och implementera internationella lagar i sin verksamhet (www.svensktnaringsliv.se*2). 

 

Företagen bör alltid vara lyhörda mot sina intressenters och samhällets önskemål. Om 

relationerna med företagets intressenter försämras riskerar det att drabba verksamhetens 

utveckling och överlevnad (www.svensktnaringsliv.se*2). 

 

Idag finns ingen direkt CSR lagstiftning utan det är frivilligt för företagen att arbeta med 

CSR. Frivilligheten är dock inte helt sann, marknad och konsumenter sätter ständigt press på 

företagen att de ska agera kring deras önskemål. Frivilligheten innebär att företagen själva får 
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bestämma i på vilket sett de vill möta sina intressenters önskemål men att de bör göra det för 

att inte förlora trovärdigheten från sina intressenter (www.svensktnaringsliv.se*2). 

 

Det finns en rad orsaker till varför företag bör bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt; 

 Det värderas av kunder och ökar engagemang hos anställda,  

 Det stärker varumärket, förbättrar lönsamheten, skapar goodwill, skapar 

konkurrensfördelar och underlättar rekrytering (www.svensktnaringsliv.se*2). 

 

Många hävdar också att företagen inte måste välja om de vill ha maximal avkastning för sina 

ägare eller om de ska ägna sig åt ansvarstagande. ”doing well while doing good” är ett uttryck 

som syftar till att vilja påvisa att även finansmarknaden kan bidra till en bättre 

samhällsutveckling (Öhrlings, 2008).  

 

4.5. CSR i lokal anpassning 

 

En förutsättning för att företag ska få stöd från det samhälle där det agerar är att det kan visa 

på hur det skapar värde. En stark grund för detta stöd för alla företag, men kanske främst 

privata sådana är förhållandet mellan vad företaget faktiskt gör och samhällets förväntan av 

vad företaget borde göra (Louche et al., 2010). Vad som räknas som tillräckligt med CSR och 

sambandet mellan CSR aktiviteter och samhällets stöd är dock föränderliga och tillfälliga 

(Heath, 2011). 

 

Även om det finns många olika aktiviteter som företag genomför för att arbeta med CSR är 

det de aktiviteter som bidrar till samhället som starkast kan kopplas samman med finansiell 

prestation (Torres et al. 2012). Det finns även ett större samband mellan lönsamhet och CSR 

aktiviteter som riktar sig till lokala kunder än till mer globala problemhanteringar. Denna typ 

av fokus på det lokala samhället och kunderna är också den CSR som gynnar företagets 

varumärke. 

 

En negativ effekt som kan uppkomma om ett företag för mycket visar upp sitt CSR arbete och 

främst då mot kunderna är att företagets egenintresse och motiv att tjäna pengar på sin CSR 

får större plats i förhållande till motivet att vilja ta ansvar och hjälpa till. För att motverka 

denna effekt är det viktigt att balansera hur CSR arbetet fokuseras på olika intressenter, och 

främst då kunder och samhälle (Torres et al. 2012). En möjlig indirekt men fortfarande positiv 
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effekt av att lyckas med CSR mot kunder och samhälle är att det uppstår en nöjdhet med 

företaget, något som gagnar företagets rykte både lokalt och internationellt men även på större 

arenor om företaget är stort.  

 

Även om det finns större samband mellan fokus på vissa intressenter och företagets finansiella 

prestation är det viktigt att CSR arbetets fokus är balanserat enligt Torres et al. (2012). 

Motivet är att företagets rykte och bilden av varumärket är komplext och även om ett fokus 

kan ha ett större samband med lönsamhet så gagnar alla sorters CSR aktiviteter företaget på 

ett eller annat sätt (Louche et al., 2010). 

 

4.6. CSR i välfärdsstaten Sverige 

 

För att förstå hur och varför företag arbetar med CSR i Sverige är det viktigt att förstå hur 

situationen ser ut där och vad som gjort att CSR blivit vad det är med tanke på 

förutsättningarna.  

 

CSR är ett begrepp som har många olika tolkningar, något som gör det svårt att få en klar bild 

över exakt vad CSR är (De Geer et. al, 2009). Europeiska kommissionens definition motsätter 

sig dock förutsättningarna eller snarare det klassiska tankesättet om en välfärdsstat där 

företagen bara ses som arbetsgivare. I ett sådant samhälle är det traditionellt staten och 

politikerna som tar hand om det sociala ansvaret utan någon inblandning från företagen. (De 

Geer et. al, 2009) Detta gör att det blir viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna för 

företagens CSR arbete för att förstå om och varför de svenska företagen fokuserar och arbetar 

annorlunda när det kommer till CSR. 

 

Eftersom Sverige är en välfärdsstat finns det skillnader i hur CSR tas emot och används där 

jämfört med andra icke välfärdsstater, speciellt då begreppet CSR enligt europeiska 

kommissionens definition inte är anpassat eller optimerat för en välfärdsstat. Även om CSR 

som begrepp har etablerat sig i Sverige verkar det som att det finns en viss skepsis till det. En 

av anledningarna till att CSR lyckats etablera sig i Sverige trots att vi har staten som en stark 

aktör är att ämnet just nu är väldigt formbart. Det finns helt enkelt mycket som kan rymmas 

inom CSR och det finns inga hårda linjer för vad som är CSR och vad som inte är det (De 

Geer et. al, 2009). 
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En annan aspekt som spelat in när CSR lyckats etablera sig i Sverige är att det innehåller mer 

än bara socialt ansvar på en lokal nivå. Att värna om miljön, socialt ansvar globalt samt etiska 

riktlinjer innefattas också av CSR. Detta gör att det finns utrymme för aktörer att jobba med 

CSR som en viktig fråga utan att nödvändigtvis ta plats på en arena där välfärdsstaten 

traditionellt sett varit den stora aktören (De Geer et. al, 2009). 

 

Det har globalt sett kommit många nya "mjuka regleringar" på senare tid inom de områden 

som är relevanta för CSR arbete, och även om detta inte är bindande regler för alla så är det 

ändå viktiga punkter för företag och stater att ta hänsyn till. Detta gör att det kommer sig mer 

naturligt att även företagen tar mer ansvar både när det kommer till sociala aspekter och 

miljön. Eftersom det ofta är stora internationella organ som bestämmer dessa regleringar finns 

det mycket kraft bakom vilket lägger tyngd vid regleringarna, det gör även att det som 

bestäms har en väldigt internationell prägel. Detta bidrar till att företagen i sitt CSR arbete kan 

välja att fokusera globalt i sitt arbete med CSR, och därför inte krockar med bilden av 

välfärdsstaten som dominant lokal aktör (De Geer et. al, 2009). 

 

Ur ett lite mer lokalt perspektiv finns det också förklaringar till att CSR har lyckats etablera 

sig i Sverige. CSR är som sagt fortfarande inte helt definierat och färdigt vilket gör att det går 

att vara väldigt flexibel med begreppet. Detta gör att CSR när det etablerades kunde formas 

om för att bättre passa det Svenska samhället och på så sätt inte hamna i konflikt med de 

traditionella rollerna. Ämnet utvecklas och så även i Sverige vilket leder till att till exempel 

samarbeten mellan kommunala organisationer och privata företag kan vara en ny form av 

aktiviteter som ökar närvaron av CSR i Svenska företag och generellt på Svenska marknader 

(De Geer et. al, 2009). 

 

I Sverige finns det flera åsikter om de bakomliggande orsakerna till företagens ökade fokus på 

CSR. Enligt de stora företagen är det den mer internationella och företagsfokuserande bilden 

där CSR är ett sätt att skapa lönsamhet som dominerar. Enligt de mer traditionella aktörerna 

inom välfärdsstaten är det staten och politikerna som skapat ett samhälle där det blir mer och 

mer nödvändigt för företagen att ta sitt ansvar i den miljö där de är verksamma (De Geer et. 

al, 2009). 

 

4.7. CSR organisationer och myndigheter i Sverige 
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Svenska regeringen anser att CSR arbete bland företag ska vara frivilligt men att företagen 

ska känna ansvar för att arbeta aktivt med de olika ansvarsområdena. Enligt Sveriges CSR- 

ambassadör, Lisa Emilia Svensson, är svenska företag ledande inom CSR och det är många 

svenska företag som arbetar både aktivt och ansvarstagande med främst miljöansvar. Sverige 

visas ofta upp som ett gott exempel när det gäller företagens ansvarstagande i samhället. Det 

finns dock ingen lagstiftning eller tydlig reglering gällande redovisningen av CSR i Sverige. 

Att ägna sig åt CSR aktiviteter är således frivilligt för företagen (www.regeringen.se). Det är 

viktigt för företagen att ha öppenhet och transparens till sin verksamhet för att inte tappa 

allmänhetens förtroende (Statens offentliga utredare, 2004).   

 

I Sverige finns det myndigheter och organisationer med syfte att belysa och bedriva CSR 

arbete. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en organisation som har till 

främsta syfte att minska fattigdom. Sida har även fått direktiv från regeringen att etablera 

riktlinjer för CSR aktiviteter (www.sida.se).  

 

CSR Sweden är en verksamhet som syftar till att stimulera företagens samhällsansvar och 

samhällsengagemang i Sverige. Verksamhetens huvuduppgifter är att inspirera företag att 

involvera sig i CSR aktiviteter, ge lösningar på eventuella problem, bygga nätverk för svenska 

företag och bygga en länk till CSR Europe (www.csrsweden.se). CSR Sweden menar att 

genom att företag ägnar sig åt CSR aktiviteter kommer företaget att få högre lönsamhet och 

tillväxt. CSR Sweden är en nationell partner till CSR Europe och har 19 medlemsföretag. 

CSR Europe är Europas ledande CSR företagsnätverk med 75 multinationella medlemsföretag 

(www.csrsweden.se*1). 

 

CSR Sweden har tillsammans med CSR Europe lagt fram en strategi som heter Enterprise 

2020 (www.csreurope.org). Strategin syftar till att upplysa företagen om hur de kan bedriva 

sina verksamheter på ett bättre sätt med åtanke på framtiden. Strategin vill integrera CSR i 

alla funktioner i företagen runt om i Europa och bidra med stöd för företagen 

(www.csrsweden.se*2).  

 

 

4.8. CSR internationellt  
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En internationell jämförelse kan klargöra svenska samhällets ståndpunkt till CSR. En 

jämförelse kommer även att bidra till en förståelse för kopplingen mellan CSR, statsskick och 

affärskultur.  

 

Innebörden av begreppet CSR är inte densamma i Sverige som internationellt. Exempelvis i 

USA handlar CSR främst om förhållandena mellan arbetsgivare och anställda. I USA finns 

istället en tydlig välgörenhetstradition såkallat ”social sponsring”, vilket liknar den europeiska 

definitionen av CSR. Företagens främsta uppgift är således att maximera sin vinst och på 

sidan av detta ägnar de sig även åt social sponsring (www.svensktnaringsliv.se).  

 

Företaget GlobeScan har gjort en undersökning i ett antal länder där allmänheten fått svara på 

sin inställning till CSR. Detta för att klarlägga begreppets utveckling och skillnader i 

definition beroende på geografisk lokalisering. I Kina är säkra och kvalitativa varor högst 

prioriterat, I Tyskland är det säkra anställningsvillkor och I Sydafrika är det främst företagets 

förmåga att bidra till skola och vård i samhället. USA, Frankrike, Filipinerna, Sydamerika och 

Schweiz är överens om att om företaget vill bli ansedda som ansvarstagande inom CSR är 

sammankopplat med behandlingen av anställda. I Turkiet är den viktigaste aktiviteten inom 

CSR att göra donationer till välgörenhet. I Australien, Kanada, Indonesien och Storbritannien 

prioriterades den miljömässiga aspekten (Maitland, 2005). 

 

Begreppet CSR varierar beroende på var i världen man befinner sig. Enligt artikeln faller 

företagens ansvar under två kategorier; operationell, vilket innebär att produktsäkerhet, 

miljömässig säkerhet, bra behandling av företagets anställda och att säkerhetsställa en etisk 

logistik värdekedja. Den andra kategorin är medborgerliga ansvaret som innebär att företaget 

svarar för att lösa sociala problem i samhället, att reducera skillnaderna mellan rik och fattig 

och att fokusera på att bidra till mänskliga rättigheter. Skillnaderna i vilken av dessa två 

kategorier som uppskattas mest av samhällets invånare kan lokaliseras: i Sydamerika och 

Sydafrika lägger allmänheten större vikt på att företagen tar ett socialt ansvar, medan i 

Nordamerika och Europa lägger större fokus på produktsäkerhet och miljömässiga aspekter 

(Maitland, 2005).  

 

Det finns även barriärer som har stoppat företag från att ta sitt fulla sociala ansvar. Det kan 

bland annat bero på att företagets strategiavdelning har en bristande kunskap inom ämnet. Det 

kan även vara hämmande om det finns en tro att det innebär stor risk och osäkerhet för 
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företaget. En annan faktor är att det idag finns en brist på affärsmodeller i detta område 

(Maitland, 2005).  

 

4.9. Statligt ägda företag - en förändring i ansvarstagande 

 

På senare tid har vi i de skandinaviska länderna sett en förändring bland de statligt ägda 

företagen och hur de arbetar med CSR. Från att vara naturliga och klassiska bitar av 

välfärdsstaten och dess samhällsansvar har de organiserats om för att vara mer affärsmässiga 

och marknadsorienterade (Morsing, 2011). I samhällen där det traditionellt varit staten som 

tagit det stora sociala ansvaret har det argumenterats för ett ökat ansvarstagande och 

deltagande från företagen. 

 

Enligt Roper och Schoenberger-Orgad i Morsing (2011) bjuder staten ofta in företagen att 

vara med och utveckla samhället och ta ett ansvar, samtidigt pekar de ut att de statligt ägda 

företagen inte får tillräckligt med stöd av staten för att kunna ta på sig de uppgifterna. Detta 

skapar problem då de som står bakom statligt ägda bolag ofta är politiker vilka är väldigt 

känsliga för den negativa publicitet som följer med dåligt agerande eller rent av katastrofer i 

samhällsansvariga sammanhang. Detta beror på att politikerna röstas fram och därför är mer 

känsliga för dålig publicitet än en VD som kan genomleva en kris så länge ledningen och 

styrelsen är på samma sida (Morsing, 2011). Ett dilemma som uppstått här är att samtidigt 

som välfärdsstaten talar för ett ökat socialt ansvarstagande hos företagen, privata som 

kommunala, så genomförs det förändringar i det statliga synsättet där de kommunala 

företagen ska vara mer affärsmässiga och marknadsinriktade istället för att bara fokusera på 

sitt sociala ansvar (Morsing, 2011).  

 

De skandinaviska länderna har länge legat i framkant när det kommer till att ha hög 

transparens och låg korruption, här märks det tydligt att invånarna litar på varandra mer än på 

andra ställen. Det har samtidigt presenterats att företagen i Skandinavien har lyckats väldigt 

bra med sin CSR i jämförelse med andra länder. En sak som utmärker sig är att länderna 

lyckats med både ekonomisk tillväxt och social välfärd samtidigt. Det har dock visat sig att 

det har kostat dessa välfärdsstater mycket att leva upp till de hårda krav de har på sig om 

välfärd och socialt ansvar (Morsing, 2011).  
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Detta har dock på senare tid ändrats då staten har dragit sig tillbaka. De har nu släppt in 

privata företag på arenor som klassiskt sett skötts av välfärden, detta genom att privata företag 

köper upp delar av statliga bolag eller att kommunerna och staten hyr in tjänster från privata 

bolag (Morsing, 2011). Frågan som nu ställs är om det så omtalade CSR fokuset nu håller på 

att ändras när det kommer till statliga bolag i och med att fokuset blir mer ekonomiskt och 

socialt ansvar hos privata företag får allt större fokus.  

 

Morsing (2011) undersökte hur staten hanterade en kris hos ett statligt bolag i Danmark. I 

situationen som uppstod försvarade staten bolaget i media och argumenterade för att "man 

agerat inom lagens ramar". Det som kunde ses då var att en debatt uppkom om huruvida 

staten verkligen jobbar med socialt ansvar eller ej, något som Morsing uppmärksammade var 

dock att beteendet inte ifrågasattes vare sig för staten som helhet eller för personerna som bar 

ansvar för krisen (Morsing, 2011). Efter händelserna ökade dock fokuset på CSR i 

handlingsplanen för de statliga bolagen, vilket visar på att medias uppmärksamhet påverkar. 

 

I ett skandinaviskt perspektiv har CSR handlat om hur välfärdsstaten skapas, när det gäller 

statliga företag. Genom statliga företag som ska agera utefter en mer affärsmässigt fokus blir 

det allt svårare att urskilja och ta sitt sociala ansvar och hålla isär det från arbetet mot 

lönsamhet. 

 

4.10. Ägarorientering och Intressentorienterings inverkan på CSR 

 

Det finns mycket som påverkar hur och hur mycket företag väljer att arbeta med socialt 

ansvar idag. Fördelningen av de klassiska rollerna för ansvar I samhället är något som 

påverkar. I olika länder är även fokuset på det ansvar hos företag olika stort vilket leder till en 

variation i intresse för att ta ansvar (Grafström et al., 2008). I vissa länder så som de 

skandinaviska finns det ett stort intresse för sociala frågor i samband med företag jämfört med 

andra mer lönsamhets fokus som USA. Det som påtalas då är en skillnad mellan 

intressentorienterat och ägarorienterat fokus (Smith et al., 2005). 

 

Överlag har mängden och kvaliteten på information från större företag om deras sociala 

ansvarstagande ökat de senaste tjugo åren (Gray et al. i Smith et. al, 2005). Mängden av sådan 

information skiljer sig åt beroende på vilken orientering som råder för företagen i ett land. 
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Hur mycket och hur kvalitativ information som företag lämnar ut beror väldigt mycket på 

förhållanden i det aktuella landet (Smith et al., 2005). I ett samhälle där företagen är mer 

ägarorienterade fokuseras informationen i t.ex. årsredovisningar på finansiella aspekter som är 

intressanta för investerare och ägare. Med ett intressentorienterat företag riktar sig 

informationen till fler, företaget fokuserar mer på alla som är påverkade av företaget så som 

samhället och miljön men även anställda och kunder. Att förstå hur och att företag anpassar 

den information de sprider om sitt arbete med socialt ansvar beroende på vilket typ av 

samhälle de befinner sig i är viktigt (Smith et al., 2005). 

 

Den skillnad som går att mäta är att i ett land som Sverige som är intressentorienterat så finns 

det mer och bättre information om företagets aktiviteter som berör socialt ansvar, så länge det 

är ett större företag (Smith et al., 2005). I små och medelstora företag kan ingen större 

skillnad ses vilket tyder på att det är först när företag blivit stort som de intressentorienterade 

företagen skiljer sig från liknande företag i mer ägarorienterade länder, något som bör tas 

hänsyn till vid ett visst företags information om sitt sociala ansvar (Smith et al., 2005). 

 

4.11. CSR och Lagstiftning  
 

CSR är frivilligt för företagen att följa, varje land har sina regleringar för företagens agerande 

och påverkan på samhället. Någon gemensam lagstiftning för CSR finns således inte (Statens 

offentliga utredare, 2004). Det finns däremot regelverk som påverkat CSR och dess 

utveckling runt om i världen. De mest grundläggande regelverken inom CSR är: FN:s Global 

Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag och ILOs åtta kärnkonventioner 

(www.svensktnaringsliv.se*1).  

 

FN:s Global Compact innehåller tio principer som behandlar allt ifrån anställningsvillkor till 

mänskliga rättigheter. Företag som ansluter sig till Global Compact går med på att göra sitt 

bästa för att bidra till en bättre samhällsutveckling. Det finns ingen kontroll för företagen att 

gå igenom eller mängder med krav som de måste uppfylla, företaget ska således ha detta som 

en grundläggande mall för hur de ska bedriva sin verksamhet i syfte att bidra maximalt till 

samhället (www.unglobalcompact.org).  

 

Global Compacts tio principer:  
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Princip 1: Företagen bör stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga 

rättigheter i den utsträckning de kan påverka.  

Princip 2: försäkra sig om att deras företag inte är delaktiga brott mot mänskliga rättigheter. 

Princip 3: Företagen bör uppehålla föreningsfrihet och ett erkännande av rätten till kollektiva 

förhandlingar. 

Princip 4: bör avskaffa alla former av tvångsarbete. 

Princip 5: avskaffande av barnarbete 

Princip 6: avskaffande av diskriminering  

Princip 7: företagen bör utöva försiktighetsprincipen när det gäller miljöansvar. 

Princip 8: företaget bör ta initiativ för att bidra till bättre miljö. 

Princip 9: företaget bör uppmuntra miljövänligteknik.   

Princip 10: företaget bör motverka alla former av korruption (www.unglobalcompact.org).  

 

OECDs riktlinjer för multinationella företag innehåller rekommendationer från regeringar till 

multinationella företag. Även här är det frivilligt i vilken mån företagen väljer att styra sina 

verksamheter efter rekommendationerna. Övergripande så handlar OECD riktlinjerna om 

miljöansvar, mänskliga rättigheter och att bidra till ett bättre samhälle i det samhälle företaget 

är aktivt i (www.oecd.org).  

 

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor. Organisationen har som syfte 

att öka sysselsättningen och bidra till bättre anställningsvillkor. Det finns 185 konventioner 

som alla syftar till att bidra till ett bättre samhälle och bekämpa fattigdomen i samhället 

(www.ilo.org).  

 

4.12. Kritik mot CSR 

 

Det har riktats kritik mot CSR, många kritiker menar att om företaget endast syftar till att ge 

ägarna hög avkastning så kommer detta att gynna samhället mer (Hopkins, 2008). Genom att 

verksamheten maximerar sin vinst ger företaget så mycket som möjligt till samhället. Om 

företaget ägnar sig åt CSR och har alltför stort fokus på intressenter kommer det att fungera 

ineffektivt och inte vinstmaximera. Som ett resultat av detta kommer företaget på sikt att få 

högre kostnader och sänkt lönsamhet. Det är aktieägarnas lagliga rättighet att bestämma och 

inte ta hänsyn till intressenter. Kritiker menar att om ägarna önskar att donera till välgörenhet 

bör de göra det som privatpersoner. Kritiker menar även att det är politiker och inte företagare 
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som har till uppgift att ta det sociala ansvaret i samhället. CSR arbete inom företag kommer 

även att påverka samhällsekonomin i stort, genom att tillföra ytterliggare regleringar och 

normer kommer tillväxten, konkurrensen och välfärden att minska. Vidare menar många att 

det är svårt för företaget att bestämma vilken intressent som är viktigast. Det ligger inte i 

ledningens ansvar att lösa alla konflikter runt om företaget, det tar för mycket tid och resurser 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2008). 

 

4.13. Sammanfattning teori 
 

Teorin börjar med att visa den allmänna definitionen av CSR av Europeiska kommissionen. 

Vidare visar CSR pyramiden de olika komponenterna av CSR. I pyramiden ingår ekonomiskt 

ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar som alla påverkar socialt 

ansvarstagande av företag. Vidare diskuteras kopplingen mellan CSR och media. Media har 

en fundamental roll i CSRs utveckling i samhället. En annan faktor som direkt påverkar 

graden av ansvarstagande är företagens roll i samhället. I Sverige är företagens grundläggande 

roll att leverera varor och tjänster och många menar att företaget därigenom bidrar maximalt 

till samhället. Det finns flertal organisationer i Sverige som syftar till att stimulera företagens 

CSR arbete. Den mest dominerande verksamheten är CSR Sweden, som fungerar som en länk 

till CSR Europe. En internationell jämförelse visar att CSR begreppets utveckling varierar 

kraftigt i världen beroende på utvecklingsnivå, statsskick och affärskultur i landet. Sverige är 

ett intressentorienterat land vilket innebär att företagen i Sverige fokuserar mer på alla som är 

påverkade av företaget så som samhället och miljön men även anställda och kunder. Det finns 

ingen lagstiftning gällande CSR, det är frivilligt för företagen att implementera CSR 

aktiviteter i sin verksamhet. Det finns däremot riktlinjer utgivet av FN bland annat Global 

Compact, OECD riktlinjer och ILO. Även om CSR är ett populärt och uppmärksammat 

begrepp så finns även kritik som riktats mot det.  
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5. Analys 

I analysen kopplar vi tidigare ihopsamlad empiri till teorin om CSR, i vissa avsnitt väger vi 

även teorierna mot varandra. Det skapar en diskussion och öppnar för att besvara vår 

forskningsfråga. 

 

5.1. CSR Definition 

 

CSR är ett begrepp som inte har en fast definition. Begreppets innebörd varierar beroende på 

statsskick, utvecklingsnivå och affärskultur i landet. I Sverige har vi historiskt ett 

dominerande statligt ansvar. Det övergripande statliga ansvaret avgränsar andra aktörers 

inblandning i socialt ansvarstagande. CSR och socialt ansvar är ämnen som uppmärksammats 

och diskuterats mycket och olika parter är inte överens om definitionens innebörd i Sverige. 

Ämnet diskuteras av många olika auktoriteter som bland annat FN. I grunden ligger de olika 

ideologiernas åsikt om vem som egentligen bör ta ansvar i samhället. Vissa anser att CSR är 

ett intrång på statens ansvar medan andra anser att Sverige är ett land som bör föregå med gott 

exempel och därmed bör ansvar tas av alla aktörer som har en påverkan på samhället.  

 

CSR begreppet bygger på vad externa och interna intressenter till företaget anser är viktigt. 

Intressenterna har således en viktig roll i begreppets utveckling i Sverige. Historiskt har det 

skett ett skifte av fokus på vad som anses vara viktigt. Många argumenterar för att CSR bör 

definieras snävare, detta för att företagen ska veta vad som förväntas av dem. En annan aspekt 

som lyfts fram är att det är viktigt att företagen vet vad som förväntas av dem så att de inte 

gör intrång på grundläggande samhällsprinciper.  

 

I vårt empiriska case såg vi att det fanns en oenighet om vem som egentligen tar socialt ansvar 

och vad som innefattas av begreppet. De kommunala hyresvärdarna anser att privata 

hyresvärdar inte tar socialt ansvar, vilket privata hyresvärdar inte håller med om. En fast 

definition av begreppet är viktig, så att olika parter vet vad som förväntas av dem. Europeiska 

kommissionen har fastställt en definition av begreppet. Denna definition är dock inte snäv nog 

för att förstå exakt vad som innefattas. Definitionen är övergripande och tar inte hänsyn till att 

länderna har olika statsskick och utvecklingsnivå. I definitionens riktlinjer är det nämnt att 

utsträckningen och omfattningen av hur mycket socialt ansvar man vill ta är frivilligt. 

Sveriges statsskick medför att socialt ansvar är reglerat för kommunala aktörer och inte 

reglerat för privata aktörer. Definitionen av CSR från Europeiska kommissionen är densamma 
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som privata hyresvärdar följer. Detta i och med att den är omfattande och oreglerad. Mycket 

kan således innefattas av socialt ansvar och det finns ingen som kontrollerar att verksamheten 

verkligen utövar det. I vårat empiriska case såg vi exempel på privata hyresvärdar som 

sponsrade lokala fotbollsklubbar och investerade i området under benämningen socialt ansvar. 

Detta stämmer med definitionen från Europeiska kommissionen.  

 

En annan aspekt är att undersöka det reglerade sociala ansvaret som tas av kommunala 

hyresvärdar. I den jämförelsen är det alltså en mycket mindre åtagande som görs av privata 

hyresvärdar än allmännyttan. Allmännyttan tillhandahåller bostäder till alla oavsett situation, 

behov och inkomst. Detta innebär att grupper som ofta har svårigheter att hitta boende, såsom 

missbrukare, nyanlända flyktingar och ungdomar kan vända sig till allmännyttan. Det är en 

del av deras reglerade sociala ansvar att ta ansvar för dessa grupper. I och med att socialt 

ansvar är reglerat för allmännyttan faller det utanför ramen för ”frivilligt åtagande av företaget 

utanför vad som krävs av dem enligt lag”. Vad de kommunala hyresvärdarna gör är alltså inte 

CSR. Vidare måste kommunala hyresvärdar även främja bostadsförsörjningen där de är 

verksamma och låta hyresgästen bestämma enligt lag. Följden av det blir att enligt 

definitionen är CSR ett sätt för vinstmaximerande företag att förbättra sitt rykte.  

 

5.2. CSR Pyramiden  

 

CSR Pyramiden ger förståelse för vad som ingår i begreppet. Pyramiden tar upp fyra olika 

ansvarsområden. För att analysera hur kommunala och privata hyresvärdar förhåller sig till 

CSR görs här en genomgång av ansvarsområdena. 

 

Ekonomiskt ansvar innebär att verksamheten ska syfta till att vinstmaximera. Kommunala 

hyresvärdar har tidigare inte haft som syfte att vinstmaximera men numera ska även deras 

verksamhet bedrivas enligt affärsmässiga principer. Många undrar hur ett företag som ska 

fokusera på samhällsnytta även kan bedriva sin verksamhet affärsmässigt. Att affärsmässighet 

betyder detsamma som vinstmaximering är olika parter inte överens om. Ett kommunalt ägt 

företag måste ta hänsyn till en rad andra faktorer än vinst. Privata hyresvärdar menar att 

vinstmaximering av verksamheten bidrar maximalt till samhället. Det ekonomiska ansvaret 

stämmer således överens med den argumentering som förs av privata hyresvärdarna.  
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Nästa steg i pyramiden är det lagliga ansvaret som både privata och kommunala hyresvärdar 

uppfyller med sina förutsättningar. Kommunala hyresvärdar har ett lagmässigt krav att ta ett 

socialt ansvar. Privata hyresvärdar har ingen lagstiftning om socialt ansvar och bedriver 

därmed sina verksamheter med vinstintresse.  

 

Etiskt ansvar innebär att företagen gör mer än vad som krävs av dem enligt lagen. Som 

tidigare nämnt har kommunala hyresvärdar regleringar att följa när det gäller socialt ansvar. 

Regleringen kring hur de bör sköta sin verksamhet är detaljrik och omfattande. Privata 

hyresvärdar har ingen reglering gällande socialt ansvar, utan gör istället samhällsfrämjande 

aktiviteter utöver lagen. I vårt empiriska case såg vi exempel på IKANO bostad som ger 

ekonomiska resurser till organisationer som hjälper grupper i behov av akut boende. 

Gemensamt för privata hyresvärdar är att de skänker till andra verksamheter som ägnar sig åt 

samhällsansvar. Enligt CSR pyramidens definition av etiskt ansvar är det endast privata 

hyresvärdar som tar ett etiskt ansvar, i och med att dem gör mer än vad som krävs av lag, trots 

att det sociala ansvarstagandet av privata hyresvärdar inte når upp till samma nivå och 

omfattning som kommunala hyresvärdar måste uppfylla enligt lag.  

 

Filantropiskt ansvar är vad företaget gör för att möta samhällets förväntningar. Media har en 

viktig funktion i vad som förväntas av företaget. Företagen agerar för att inte bli ertappade 

med brist på engagemang. Diskussionen kring bristande engagemang har uppmärksammats 

mycket i och med privatiseringen av kommunala hyresrätter. Privata hyresvärdar 

argumenterar emot anklagelserna om att de inte tar ett socialt ansvar genom att bidra med 

ekonomiska resurser till samhällsfrämjande organisationer.   

 

5.3. CSR i media 
 

När det gäller utvecklingen och fokuset av företagens sociala ansvarstagande är media en 

stark kraft med stor makt. Detta gäller både för definitionen och för utvecklingen av vad som 

är viktigt socialt ansvarstagande. Enligt teorin är det media som kan bestämma vilka CSR 

aktiviteter det skrivs om och på så sätt göra vissa aktiviteter attraktiva medan andra aktiviteter 

blir bortglömda. Det som media ofta väljer att lägga sitt fokus på är enkla, tydliga och 

nytänkande aktiviteter som lätt kan rapporteras. 
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Bland privata hyresvärdar i Sverige har vi sett olika situationer där detta spelat en roll, även 

om det inte sägs rätt ut. Att samarbeta med stödorganisationer och ge ekonomisk hjälp till 

vissa insatser ses ofta av privata hyresvärdar som en bra aktivitet. Vi ser även att fokus hos 

privata hyresvärdar ligger på att skapa attraktiva mötesplatser, möjligheter för människor att 

engagera sig och göra något på sin fritid. Som framgått tidigare handlar det mycket om att 

bistå med en lokal eller ge pengar till olika organisationer snarare än att leda projekt eller mer 

ingående samarbeten. Enkla men kraftiga aktiviteter som får tydliga och synliga effekter i 

området där de genomförs. 

 

Dessa aktiviteter är lätta att rapportera om både lokalt och i större sammanhang samtidigt som 

de tydligt kan ses utanför media i det aktuella området eller staden. När det gäller aktiviteter 

som att hjälpa de som hamnat snett eller har det svårt att få en bostad ser vi inte lika mycket 

fokus från de privata hyresvärdarna. När media sätter fokus på vad som är viktigt 

samhällsansvar påverkar det företagens fokus, därmed blir den mediala bilden av 

samhällsansvar något som får mer fokus än saker som kan vara viktigare för samhället. 

 

5.4. Företagets roll i samhället 

 

I olika samhällen har företagen olika roll. Företagets roll i samhället beror bland annat på 

statsskick, affärskultur och utvecklingsnivå i landet. Detta påverkar till stor del hur CSR 

tillämpas. Företagens grundläggande syfte är att leverera varor och tjänster. En vanlig fråga är 

hur mycket ansvar företagen ska ta i samhället. Detta är främst en ideologisk fråga som 

grundar sig på omfattningen av statligt ansvar. Sverige har en stor offentlig sektor och 

allmännytta. 

 

Den rådande regeringen vill inte att bostadspolitiken ska vara statligt styrd utan menar att det 

finns annat som staten bör lägga sitt kapital på som äldreomsorg, skola och sjukvård. I och 

med ökningen av privatiseringar kommer statligt ansvarstagande att minska. Således bör 

socialt ansvar regleras för privata hyresvärdar. Detta för att förtydliga att dem inte trampar in 

på statens ansvar och också för att utsatta grupper inte ska förlora den trygghet de har idag.  

 

5.5. CSR i lokal anpassning 
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Ett av argumenten som framförts för företag att arbeta med CSR har varit att det bidrar till 

lönsamheten, något som enligt Torres (2012) starkast kan sammankopplas med de aktiviteter 

som handlar om samhällsansvar. Det är därmed viktigt för företagen att ta ett socialt ansvar 

och då speciellt på den lokala arenan. Det är också viktigt att företaget lever upp till det som 

de lokala intressenterna förväntar sig och det är samtidigt viktigt att denna grupp ser att 

företaget tar ett ansvar. 

 

Att rikta sina CSR aktiviteter mot lokala intressenter så som kunder och samhället i sig är 

starkast kopplat till ökningar i lönsamhet. Bland både kommunala och privata hyresvärdar ser 

vi att det är just lokala intressenter som står i fokus. De kommunala hyresvärdarna har sitt 

ansvar att hjälpa alla i kommunen till en bostad på ett eller annat sätt, något som samhället 

också förväntar sig av dem. De privata hyresvärdarna riktar sig också mycket till sina lokala 

intressenter och då främst sina hyresgäster, här är det dock inte lika klart vad som förväntas av 

dem. På senare tid har kravet och därmed förväntningarna på socialt ansvar från privata 

företag ökat vilket även får en effekt för privata hyresvärdar. 

 

Det finns många aspekter som bygger upp samhällets bild av företaget och det är därför 

viktigt för företag att se till alla sina lokala intressenter för att nå framgång. Det vi har sett i 

Sverige är att det är kunderna till hyresvärdarna och de som redan bor i området som ligger i 

fokus för privata hyresvärdar. Dessa är viktiga intressenter och fokus på dem är en av de saker 

inom CSR som starkast kan kopplas till lönsamhet, det finns dock flera andra intressenter och 

en blandning av CSR aktiviteter som tillfredställer en blandning av intressenterna kan ses som 

mer långsiktigt. 

 

5.6. CSR i välfärdsstaten Sverige 
 

CSR är ett begrepp som formas, diskuteras och används i många olika typer av företag över 

hela världen, vi ser därför att hänsyn måste tas till hur begreppet fungerar i Sverige. Sverige 

har länge haft en stark välfärd och även en statlig dominans på bostadsmarknaden. 

Allmännyttan som är statligt ägd har länge dominerat marknaden för hyresrätter och haft ett 

tydligt fokus på socialt ansvar och bostad till alla. När det kommer till hyresbostäder har 

kommunerna genom de kommunala bostadsbolagen sett till att ta ett stort socialt ansvar och 

därmed skapat sig en bild av vad det innebär. De kommunala bolagen har lagar och 
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regleringar vilket gör att de ska hjälpa till med bostadsförsörjningen och hjälpa dem som har 

det svårt något som går hand i hand med den starka välfärden i Sverige. 

 

De Geer (2009) talar om att en anledning till att CSR fått ett fotfäste i Sverige, trots den starka 

statliga dominansen, är att CSR än så länge är brett och formbart, detta har då skapat 

möjligheter för privata företag att införa CSR utan att det krockar med kommunernas sociala 

ansvarstagande. För marknaden med hyresrätter är det tydligt att socialt ansvars ses som olika 

saker av de olika parterna och här finns möjligtvis en förklaring till dess uppkomst. När staten 

dominerat det sociala ansvaret som berör bostadsförsörjningen har de privata hyresvärdarna 

gått andra vägar för att ta ett socialt ansvar som fungerar bättre med de förutsättningar som 

getts till dem i Sverige.  

 

När det internationellt och nationellt skapats en större efterfrågan på socialt ansvar har 

företagen lyssnat men de privata har kunnat gå egna vägar tack vare att CSR än så länge är 

flexibelt. Det finns en stor variation i vad företagen kan göra som kan benämnas som CSR 

och socialt ansvarstagande. Genom att agera på detta sett har företagen, privata som 

kommunala, gett CSR fotfäste i Sverige. 

 

5.7. CSR organisationer och myndigheter i Sverige 
  

Det finns flertal organisationer och myndigheter som syftar till att stimulera CSR arbete i 

Sverige, vilket tyder på ökad uppmärksamhet om ämnet. Sverige är ett land som ligger i 

framkant med CSR aktiviteter. En organisation som syftar till att stimulera företagens 

ansvarstagande i samhället är CSR Sweden. CSR Sweden är även en länk till CSR Europe 

som är Europas ledande CSR nätverk. Organisationerna vill ha ett tydligt samband mellan 

Europa och Sverige när det gäller CSR aktiviteter.  

 

Sverige är unikt med sin bostadspolitik och existensen av allmännyttan. Internationellt finns 

istället Social Housing som vänder sig mot låginkomsttagare eller personer med särskilda 

behov. Många kommunala hyresvärdar menar att det är den riktningen som Sverige går mot i 

och med privatiseringen av hyresrätter. Direktiven och rekommendationerna från 

internationella verksamheter är inte situationsanpassade, och riktar sig till 

bostadsverksamheter utan reglering om socialt ansvar.  
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5.8. CSR internationellt  

 

Definitionen och implementeringen av CSR skiljer sig mellan Sverige och andra länder. 

Skillnaderna beror främst på olika statsskick och utvecklingsstadium. I Sverige har vi en 

dominerande offentlig sektor vilket innebär att vi också har fler kommunalt ägda företag. De 

kommunalt ägda företagen vet vad som förväntas av dem. Privata verksamheters sociala 

ansvarstagande kan likna situationen i USA där företagen drivs med vinstsyfte och vid sidan 

av sin verksamhet donerar till välgörenhet. Skillnaden är att den offentliga verksamheten där 

inte är lika omfattande eller har samma ansvar som i Sverige.  

 

En uppfattning som ofta kommer i diskussionen om företagens mot staternas ansvar i 

samhället är att företagens ansvar måste situations anpassas. Ett mindre utvecklat samhälle 

kräver ett större ansvar från företagen. Exempelvis i Sydamerika och Sydafrika lägger 

allmänheten större vikt på att företagen tar ett socialt ansvar, medan i Nordamerika och 

Europa lägger större fokus på produktsäkerhet och miljömässiga aspekter.  

 

Sverige är ett utvecklat civilt samhälle, idag sker en förflyttning av ägande från stat till privata 

verksamheter. Med ägandeförflyttning bör det även göras en ansvarsförflyttning.  

 

5.9. Statligt ägda företag - en förändring i ansvarstagande 
 

Det har de senaste åren skett förändringar på bostadsmarknaden i Sverige, de kommunala 

bostadsbolagen ska agera mer affärsmässigt samtidigt som försäljningar av de kommunala 

hyresrätterna till privata värdar blir vanligare. Traditionellt sett har staten varit stark och 

dominerande på marknaden för hyresrätter och tagit ett stort socialt ansvar när det kommer 

genom till exempel bostadsförsörjningen. Genom att de kommunala bolagen nu backar allt 

mer och minskar sin dominans på marknaden bjuds de privata bolagen in att ta en större del 

av marknaden vilket gärna ska medföra att de tar ett större ansvar. 

 

Som tidigare diskuteras så är en möjlig anledning till de olika åsikterna om vad socialt ansvar 

är grundad i att de privata funnit vägar att arbeta med CSR och samtidigt undvikit de områden 

där de kommunala dominerat. Nu när CSR är etablerat i Sverige och de privata får en 

möjlighet att öka sin närvaro på marknaden för hyresrätter skapas blir det tydligt att det finns 
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en förväntan hos de kommunala bolagen att de privata ska röra sig in på det ansvarsområde 

som traditionellt sett varit kommunalt. 

 

De kommunala bolagen har dock till skillnad från de privata bolagen, folkvalda politiker 

bakom sig. Detta gör att de måste leva upp till förväntningarna på dem för att bli omvalda och 

därför inte kan välja att prioritera lönsamhet över socialt ansvar. Privata hyresvärdar har även 

de samhällets ögon på sig och behöver ta ett socialt ansvar, de löper dock inte lika stor risk 

som de kommunala bolagen. Frågan är då om motivationen finns hos de privata att fylla det 

tomrum i det sociala ansvaret som lämnas av de kommunalas tillbakadragning när det 

kommer till aktiviteter som hjälp med bostadsförsörjningen. 

 

Det har visat sig att Sverige och de andra skandinaviska länderna lyckats bra med sin CSR 

genom att skapa ekonomisk tillväxt och välfärd samtidigt. När det nu skett en förändring och 

omfördelning på hyresrättsmarknaden omfördelas rollerna vilket kan skapa ett nytt klimat på 

bostadsmarknaden. 

 

5.10. Ägarorientering och Intressentorienterings inverkan på CSR 

 

Fokuset på frågor som berör socialt ansvar är stort i Sverige till skillnad från vissa andra 

länder, detta eftersom vi har ett intressentorienterat fokus istället för ett ägarstyrt. Eftersom 

det svenska samhället ser ut som det gör måste företagen se till fler aspekter än att generera 

vinst och avkastning till sina ägare. Detta har då lett till det stora intresset för sociala frågor i 

Sverige hos privata och kommunala bolag.  

 

Vi har sett hur viktigt det varit för de privata hyresvärdarna att visa att de tar ett socialt ansvar 

och de fokuserar mycket för att bilden av att de inte tar ansvar ska få fäste. Vi har sett att 

större privata hyresvärdar lägger mycket fokus på att informera om de aktiviteter de genomför 

för att samhället skall bli bättre. 

 

Det vi sett mest är dock hur det påverkar att Sverige har en mer intressentorienterad syn i 

företagen. Vi har sett att det är viktigt att visa att man som hyresvärd på något sätt tänker på 

mer än lönsamheten vilket har påverkat hur de fokuserar på sitt sociala ansvar. 
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5.11. CSR och Lagstiftning  

 

CSR är frivilligt för företagen att följa, varje land har sina regleringar för företagens agerande 

och påverkan på samhället. Någon gemensam lagstiftning för CSR finns således inte. Det 

finns däremot riktlinjer som påverkat CSR och dess utveckling runt om i världen. FN har gett 

ut direktiv som innefattar mänskliga rättigheter, miljöskydd och åtgärder mot korruption.  

 

Det finns ingen uppföljning av riktlinjerna utan det är frivilligt i vilken omfattning man väljer 

att följa dem. Trots att det inte finns någon uppföljning så är det ett stort internationellt organ 

som står bakom de frivilliga riktlinjerna, vilket gör att det blir tyngd bakom. Riktlinjerna kan 

användas som en grundläggande mall för företag som önskar att implementera CSR 

aktiviteter i företagets olika funktioner. Riktlinjerna är väldigt generella för alla typer av 

branscher. Riktlinjerna ger även en indikation på bredden av begreppet. Genom att använda 

sig av riktlinjerna i företaget får man de grundläggande tankarna i verksamheten.  

 

 

5.12. Kritik av CSR 

 

Det har även riktats kritik mot detta begrepp som fått stor uppmärksamhet. Många menar att 

genom att vinstmaximera kommer företaget att bidra maximalt till samhället genom 

arbetstillfällen och skattebidrag. Detta vanliga argument kan inte appliceras på 

bostadsverksamheten. Om bostadsverksamheter endast är ute efter att vinstmaximera kommer 

detta på lång sikt att få konsekvenser som höjda hyror och segregation i samhället. Många 

menar också att CSR kan skapa förvirring bland anställda och genom att inte ha ett tydligt 

fokus kommer verksamheten att bli ineffektiv. Det finns mycket som talar emot detta 

argument genom ökad lönsamhet, stärkt varumärke och engagemang hos anställda. Företaget 

behöver inte välja att antingen vinstmaximera eller att bidra till samhället, genom att 

implementera CSR aktiviteter i företagsfunktionerna kommer företaget att skapa goodwill och 

långsiktiga konkurrensfördelar.  

 

5.13. Sammanfattning av analys 
 

Enligt den europeiska kommissionen handlar CSR om att frivilligt ta ett ansvar, något som 

hänger väl ihop med vad de privata hyresvärdarna gör. Detta har då gjort att även om de 

kommunala bostadsbolagen tar ett större ansvar på flera sätt så gör de det på grund av lagar de 
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måste följa och passar därför inte lika bra in i europeiska kommissionens definition om CSR. 

Media idag har en stor roll i att rapportera om det ansvar som företagen tar, detta leder dock 

till att företagen fokuserar på det som det rapporteras om för att på så sätt synas när de tar 

ansvar. 

 

Företagens roll i samhället håller på att förändras, inte minst på bostadsmarknaden där de 

kommunala bolagen backar och säljer fastigheter vilket skapar större utrymme för de privata 

hyresvärdarna samt affärer mellan kommunala och privata bostadsbolag. Förväntningarna på 

företagen att ta socialt ansvar har ökat och pressen på företagen att bemöta dessa 

förväntningar är höga, tydligast fokus från företagen har här legat i att ta ansvar mot lokala 

intressenter. I Sverige har det traditionellt funnits en stark statlig välfärd som dominerat på 

hyresrättsmarknaden och i det sociala ansvaret där, detta har lett till att de privata företagen 

gått andra vägar för att ta ansvar vilket varit möjligt då CSR är flexibelt och brett. När de 

kommunala bolagen nu backar minskar även deras styrka att ta socialt ansvar och öppnar för 

privata bolag att gå in i traditionellt statliga ansvarsområden, frågan är om de privata är 

motiverade att göra det. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen presenterar vi våra viktigaste bidrag med denna studie och besvarar vår 

forskningsfråga.  

 

Vi har sett att användandet och bilden av CSR varierar i olika samhällen och påverkande 

faktorer är statsskick, utvecklingsnivå och affärskultur. Vi har även sett att synen och 

förväntningarna på vem som ska ta ansvar i samhället påverkar. En traditionell bild är att 

staten har en stark dominans på vissa delar av samhällsansvaret, som bostadsförsörjningen.  

 

Vi har sett att den starka dominansen av de kommunala bolagen på vissa ansvarsområden fått 

de privata hyresvärdarna att ta socialt ansvar på andra sätt för att inte konkurrera, detta har de 

kunnat göra eftersom CSR är brett och kan innefatta många olika områden.  

 

En förutsättning för CSR är att det handlar om frivilligt ansvarstagande vilket gör att de 

kommunala hyresvärdarna hamnar utanför bilden av CSR då deras ansvar är reglerat i lagen. I 

och med att det är frivilligt måste företaget göra mer än lagen kräver och de kommunala har 

mycket regleringar. Även om de tar ett stort socialt ansvar så har de infört det i sina regler och 

det räknas därför inte som frivilligt. 

 

I CSR pyramiden visas att ekonomiskt ansvarstagande innebär vinstmaximering för 

verksamheten. Kommunala bolag måste numera bedriva sin verksamhet affärsmässigt, de 

menar dock att för dem behöver inte affärsmässighet betyda fokus på vinstmaximering. Detta 

gäller bara för privata företag. De kommunala måste ha fokus på andra saker än vinst medan 

de privata menar att de bidrar maximalt till samhället genom att vinstmaximera, genom bland 

annat arbetstillfällen och skattebidrag. Det ekonomiska ansvaret i CSR pyramiden stämmer 

således överens med den argumentering som förs av privata hyresvärdar. 

 

Eftersom Sverige har ett väldigt intressentorienterad samhällsklimat finns det naturligt höga 

förväntningar på företagen, kommunala som privata, att ta ett socialt ansvar och arbeta med 

CSR. Hur de gör det bäst är dock något som påverkas av media eftersom samhällets syn 

påverkas av den mediala bilden på företagsaktiviteter som kan förknippas med CSR. Det vi 

har sett mest är dock att de privata hyresvärdarna påverkas mest och tar till enkla och tydliga 

aktiviteter som uppmärksammas av media när de arbetar med sitt sociala ansvar. Varför de 
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kommunala påverkas mindre beror främst på att deras verksamhet är strikt reglerad och måste 

följa speciella lagar. 

 

Sverige som samhälle har ett stort fokus på samhällsansvar, detta kan ses genom att 

förväntningarna på företagen när det kommer till socialt ansvar är förhållandevis höga. 

Intresset är också stort här vilket kan ses i organisationer som CSR Sweden som arbetar med 

att hjälpa företag med sitt CSR arbete. Vi har sett att privata hyresvärdar idag mest fokuserar 

på den mest lönsamma intressentgruppen, kunderna. Vi anser dock att ett bredare 

intressentfokus är bättre och mer lönsamt på lång sikt.  

 

CSR har lyckats etablera sig väl i Sverige och det beror på att ämnet är brett vilket gör att alla 

kan få in CSR i verksamheten på sitt eget sätt. När fler affärer genomförs mellan kommunala 

och privata aktörer är det viktigt att där finns en gemensam uppfattning av vad socialt ansvar 

innebär. Det bör därför bli tydligare vad som räknas in under olika begrepp så att två 

förhandlande parter kan vara säkra på att de menar samma sak när de använder samma 

begrepp. Resultatet av en fortsatt oenighet kring begreppet kommer leda till att kommunala 

aktörers förväntningar på de privata vid en affär i senare skede inte kommer uppfyllas då de 

privata inte menade samma sak. 
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Förord 

I det här arbetet har vi försökt belysa och hitta möjliga effekter för Hyresbostäder i Växjö vid 

en eventuell försäljning av några av deras fastigheter. Vi har valt ett klassiskt uppsatsupplägg 

på den här rapporten då strukturen gör det lätt att följa samt att följa vårat arbete från början 

till slut. 

I slutsatsen står allt det vi har kommit fram till, där tar vi upp de egentliga svaren vi har fått 

fram i frågan vi undersökt. 

I analysen tar vi upp allt vårt material och ställer det mot varandra, något som motiverar våra 

slutsatser och samtidigt ger en tydligare bild av vem som tycker vad och hur olika källor 

ställer sig i frågan. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Allmännyttiga bostadsbolagen 

 

Hyresbostäder i Växjö planerar en prövning om försäljning av allmännyttiga hyreslägenheter 

till privata bolag. Historiskt sett har bostadspolitiken i Sverige varit statligt styrt. Staten 

planerar årligen kapitalkostnaderna och bostadsinvesteringarna. Kommunerna i sin tur äger 

bostadsbolag som förmedlar hyresrätter ( www.maankaytto.fi). Ett kommunalt bostadsbolags 

huvudsakliga uppgift är att förvalta hyresrätter, gynna bostadsförsörjningen i kommunen de är 

verksamma i samt erbjuda hyresgästerna bestämmanderätt. Idag står den allmännyttiga 

bostadssektorn för en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av 

hyresmarknaden. I Växjö dominerar allmännyttan bostadsmarknaden 

(newsroom.svenskabostadsfonden.se).  

 

De allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige hyr ut sina fastigheter till alla oavsett inkomst, 

etnisk bakgrund och behov. Inställningen i Sverige skiljer sig radikalt mot bostadspolitiken 

internationellt då bostäderna i första hand är riktade mot dem med låg inkomst eller särskilda 

behov (www.regeringen.se). 

 

Tidigare skulle de allmännyttiga bostadsbolagen drivas utan vinstsyfte men en lagändring 

säger att de nu istället ska drivas affärsmässigt (www.boverket.se *1). Enligt Lag (2010:879) 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska kommunala bostadsbolag utövas enligt 

affärsmässiga principer (www.lagen.se). Begreppet affärsmässiga principer har blivit mycket 
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diskuterat då man frågar sig hur ett företag som har fokus på samhällsnytta även kan bedriva 

sin verksamhet affärsmässigt. I uppsatsen Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar har 

professorerna Hans Lind och Stellan Lundström klargjort sin tolkning av begreppet 

affärsmässiga principer. Författarna kommer fram till att med affärsmässighet menas 

detsamma som vinstmaximering. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag(SABO) håller inte 

med om detta, de menar att varje kommun ska ta hänsyn till marknadssituationen, ålder, 

hushållsstatus och en rad andra påverkade faktorer och inte endast maximera sin vinst. Vidare 

ska bostadsföretagen inte förvrida konkurrensen på bostadsmarknaden på något sätt. 

Affärsmässiga principer ger bostadsföretagen direktiv om hur de ska agera i olika situationer. 

Om det skulle uppstå oenighet om hyran beaktar hyresnämnden kollektivt förhandlade hyror 

för likställiga lägenheter. Affärsmässiga principer innebär även att om hyran skulle behöva 

höjas avsevärt skulle inte detta ske i ett enda steg, utan under en längre period 

(www.sabo.se*1). 

 

1.1.2. Ombildning och försäljning 

 

Året efter att tillståndsplikten avskaffades, vilket var 1 juni år 2007, såldes 18 000 lägenheter. 

Tidigare var tillståndsplikten en skyldighet enligt lag vid ombildning från kommunalt till 

privat. Tillståndsplikten innebar att kommunerna behövde begära tillstånd från länsstyrelsen 

innan ombildning. Vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är det vanligaste 

tillvägagångssätten att lägenheten antingen säljs till en privat hyresvärd eller att de överlåts till 

de boende. Försäljningen avtog från år 2008 till 2009, för att sedan från år 2009 till 2010 öka 

med 600 lägenheter (www.boverket.se*2).  

  

Enligt etnologen Klas Ramberg som är verksam vid Stockholms Universitet, innebär en 

försäljning av allmännyttan ett mer segregerat samhälle. Bakom detta ligger fler orsaker, dels 

att den kommunala bostadskön inte har lika många lägenheter att förmedla, dels att de 

nybildade bostadsrätterna säljs till höga priser och då även köps av höginkomsttagare 

(www.fria.nu).  

 

1.1.3. Skillnad mellan privat och kommunal hyresvärd 
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I hyresrätten har inte de boende stor bestämmanderätt över sin lägenhet. Det är exempelvis 

fastighetsägaren som bestämmer om renoveringar. Däremot behöver inte hyresgästen ansvara 

för om något går sönder, utan det är hyresvärden som står för dessa 

kostnader(www.bildabostad.se).  

 

En hyresvärd hyr ut en lägenhet eller lokal till en annan part vilket regleras i ett hyresavtal. En 

hyresvärd kan vara både kommunal och privat. Lagändringen som säger att de kommunala 

bostadsföretagen ska utövas enligt affärsmässiga principer syftar till att minska skillnaderna 

mellan kommunal och privat bostadsverksamhet. Alliansens motivering till denna lagändring 

är att det kommer att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Detta menar alliansen 

kommer i sin tur att leda till ett större intresse i att investera i hyresrätter vilket i sin tur 

kommer att leda till ett större utbud av hyresrätter (www.fastighetsagarna.se*1).  

 

Från år 1990 till 2011 har cirka 23 000 av de kommunala hyresrätterna privatiserats. Att byta 

från en kommunal till privat hyresvärd beskrivs ofta som kostsamt, riskfyllt och dramatiskt 

för hyresgästerna. Ett mycket omdebatterat ämne brukar vara de privata hyresvärdarnas 

sociala ansvar. Vidare brukar det i debatten också nämnas att de kommunala bostadsbolagen 

kämpar mot diskriminering, har trivsammare områden och bättre kundservice 

(www.fastighetsagarna.se *2).  

 

1.1.4. Hyresbostäder i Växjö 

Hyresbostäder i Växjö är ett kommunalt ägt bostadsbolag som erbjuder boende för hyrande 

runt om i Växjö(www.hyresbostaderivaxjo.se*1).
 
I Växjö finns även två andra bostadsbolag 

som erbjuder likadana tjänster, Växjöhem AB och Vidingehem AB. Dessa bostadsbolag 

förmedlar sina bostäder genom en gemensam kö på hemsidan Boplats i 

Växjö(www.boplats.vaxjo.se). Hyresbostäder i Växjö erbjuder lägenhet till alla hushåll 

oberoende av social status. Hos Hyresbostäder i Växjö kan man finna studentboende, 

familjeboende samt äldreboende(www.hyresbostaderivaxjo.se*2).  

Under åren 2005 till 2010 såldes eller ombildades 1534 lägenheter i Växjö. Växjö kommun 

äger flest hyresrätter sett till kommunens storlek i hela Sverige. För tillfället fortsätter 

byggandet av lägenheter i Växjö. En tredjedel av det som byggs är 

hyresrätter(hemhyra.www2.a3j.se).  



 8 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns idag tre större kommunala bostadsbolag i Växjö, under nästa mandatperiod planeras 

en sammanslagning av dessa och en utförsäljning av tusentals lägenheter 

(www.newsroom.svenskabostadsfonden.se). Detta är dock under en längre period och i början 

är den planerade utförsäljningen av lägenheterna planerade till knappt sjuhundra lägenheter. 

Själva förslaget är en del av Alliansens budgetförslag för Växjö kommun 2012 och innebär att 

andelen kommunägda bostäder i Växjö kommun måste minskas eftersom Allmännyttan i 

Växjö kommun är alldeles för stor (www.vaxjo.moderat.se). Enligt www.boverket.se*2 

avskaffades tillståndsplikten för kommunerna 2007 och efter det behöver inte kommunerna 

längre be Länsstyrelsen om lov för att sälja ut de kommunala bostäderna, detta resulterade i 

att det 2010 såldes 15 000 allmännyttiga lägenheter. Även om det totalt sett är vanligast att de 

sålda hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter så är det per kommun sett majoriteten som 

förblir hyresrätter fast med privata hyresvärdar enligt www.boverket.se*2. 

 

Enligt bransch- och intresseorganisationen Fastighetsägarna sprids i försäljningsdebatten en 

bild av att de privata hyresvärdarna är sämre än de kommunala på att ta ett socialt ansvar, en 

bild som enligt dem inte stämmer och måste ändras (www.fastighetsagarna.com). Enligt 

Hyresgästföreningen är det skillnad på de kommunala och privata hyresvärdarna och de 

förhandlar därmed med dem på olika sätt. Då allmännyttans syfte redan är att erbjuda alla en 

bra bostad till skäligt pris handlar det mer om att kostnaderna är rimliga och vinsten går till 

rätt saker, när det gäller privata hyresvärdar behövs ett annat fokus där det är viktigt att hålla 

nere hyrorna och kontrollera service (www.hyresgastforeningen.se). 

 

Mycket pekar på att kommunerna säljer ut hyresrätter till privata aktörer för att minska 

allmännyttans bostadsinnehav samtidigt som det kan finnas vissa skillnader på hur privata och 

kommunala aktörer agerar. Kommer det då att bli någon skillnad när hyresrätterna till större 

del ägs av privata bolag? Vad är det som skiljer mellan typerna av hyresvärdar och skiljer sig 

hyresvärdarna åt i olika situationer och olika orter? 

1.3. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att visa vad en försäljning av de kommunala hyresrätterna får för 

effekter för Hyresbostäder i Växjö. Syftet är även att belysa möjliga effekter för 

Hyresbostäder i Växjö AB.  
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1.4. Uppdragsfråga  

Vad får en försäljning av allmännyttans hyresrätter till privata hyresvärdar för effekter på en 

lokal nivå? 

1.5. Avgränsning och fokus 

Denna studie kommer att avgränsa sig till att endast undersöka Hyresbostäder i Växjö AB och 

inte de andra kommunala bostadsföretagen i Växjö. Vi har i vår studie att avgränsa oss till 

lägenheter. Detta då villamarknaden är specifik i sitt fall. Exempel från andra städer som 

genomgått samma process kommer att beskrivas, men det kommer inte att ske i jämförande 

syfte.  

2. Metod  

2.1. Kvalitativ forskning 

 

Enligt Bryman & Bell (2007) är en forskningsmetod ett tillvägagångssätt för att samla in och 

analysera data. Det finns många olika sätt att söka information och samla material för en 

studie. Informationsinsamling kan ske genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Bryman & 

Bell (2007) säger att kvalitativ forskning fokuserar mer på ord i stället för siffror. Kvalitativa 

studier innebär oftast att tolkningsmetoder används vid analys av data. Fokus ligger på 

individerna och det syftar till att förstå och beskriva hur de formar sin verklighet. De förklarar 

också att kvalitativa studier ofta får mycket kritik för att forskningsmetoden är alltför 

subjektiv, svår att göra om, har problem med generalisering och har en brist på öppenhet. 

Kvalitativ forskning ger mer detaljerade svar och ger möjlighet att ställa följdfrågor om det 

behövs. De vanligaste kvalitativa forskningsmetoder är fokusgrupper, intervjuer och 

observationer (Bryman & Bell 2007). 

 

Många forskare hävdar att reliabilitet och validitet inte är relevant som ett kriterium för 

kvalitativa studier. Detta beror på att dessa begrepp är bäst lämpade som ett kriterium för 

mätning, vilket är raka motsatsen till kvalitativ forskning. För att dessa begrepp ska passa som 

kriterier för kvalitativ forskning har de delats in i extern och intern validitet respektive 

reliabilitet. Med extern validitet menas om huruvida slutsatsen kan generaliseras till andra 

situationer. Med intern validitet menas om de slutsatser man dragit är trovärdiga eller inte.  
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Forskare och vetenskapsmän har även hittat alternativa kriterier för kvalitativ forskning vilka 

är trovärdighet och äkthet (Cho & Trent 2006).  

 

Tillförlitlighet är ett viktigt begrepp inom kvalitativ forskning. Det syftar till frågan om någon 

annan skulle kunna göra forskningen och få samma svar. Med andra ord bör svaren inte vara 

en tillfällighet. En åtgärd för att stärka tillförlitligheten är att dela med sig av undersökningen 

till de intervjuade då det kan förstärka att en god tolkning är gjord av materialet (Bryman & 

Bell 2007).  

 

En kvalitativ forsknings metod passar vår studie bäst då vi vill ha djupgående svar om alla 

tänkbara effekter. Det ger oss möjligheten att analysera svaren mer ingående. Vi vill ha ett 

slutresultat som beskriver och skapar förståelse kring ämnet.  

 

2.2. Fallstudien som forskningsmetod 

 

Enligt Merriam (1994) kan fallstudien definieras som en undersökningsmetod av en speciell 

företeelse. Med ett fall menas vanligen en organisation eller arbetsplats. Fallstudien syftar till 

att visa den som läser vad som borde göras och inte borde göras i en särskild situation. 

 

Den här forskningsdesignen tillåter flera metoder för insamling av data att användas, även om 

vissa är vanligare än andra. En positiv aspekt av det är att man inte förlitar sig för mycket på 

en enda datainsamlingsmetod. Fallstudier har kritiserats med argumenten att slutresultatet är 

begränsade till det specifika fallet. Slutresultaten kan alltså inte generaliseras till andra fall 

(Bryman & Bell, 2005). Kritiker ifrågasätter värdet av studien av ett enskilt fall, de menar att 

resultaten är svåra att kontrollera och även kan vara snedvridna. Andra säger att resultaten 

visst kan generaliseras, och att det endast beror på hur mycket det aktuella fallet liknar andra 

fall (Bell, 2007). Slutresultatet av en fallstudie kan vara beskrivande, tolkande eller 

värderande (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vår studie är en typisk fallstudie då den riktar sig mot en speciell organisation som står inför 

en förändrande situation. Vi hoppas att med den här studien kunna generalisera våra resultat 

till allmännyttiga bostadsbolag i Sverige som står inför samma typ av process. Vi tror att det 

är möjligt eftersom försäljning av allmännyttan redan skett i andra delar av landet. 
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Privatiseringsprocessen har främst skett i Storstockholm och därefter applicerats på resten av 

landet. Vi vill även belysa de effekter som kan ske i mindre städer.  

 

2.3. Snöbollsurval 

 

Snöbollsurval innebär att man genom valda personer letar sig fram till andra personer som 

man tar med i urvalet. Det vill säga att den ena källan lett vidare till den andra. Det här 

urvalssättet används ibland även för att komma i kontakt med personer som man inte kan 

ställa upp i någon urvalsram (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vår första intervju var med ledningen på Hyresbostäder i Växjö. Både under och efter 

intervjun diskuterades andra personer som kan vara relevanta för vår studie. Vårt nästa steg 

blir att ta kontakt med de personerna.  

 

En nackdel med snöbollsurval är att man inte på något enkelt sett kan bevisa att urvalet är 

representativt (Bryman & Bell, 2005).  Enligt vår mening är dock snöbollsurvalet den bästa 

urvalsmetod för oss, det passar vår studie som inriktar sig på ett specifikt fall. Ett 

slumpmässigt urval hade inte varit relevant i den här studien, det är av större relevans att i 

första hand få inblandade aktörers infallsvinklar. 

 

2.4. Kvalitativa intervjuer 

 

Vi har valt att samla in vår empiri genom kvalitativa intervjuer, detta eftersom det lämpar sig 

bättre för vår kvalitativa forskning (Bryman och Bell, 2003). Detta beror på att vi i våra 

intervjuer vill komma åt våra intervjupersoners åsikter och uppfattningar av frågan som vi 

behandlar, intervjupersonernas egna ståndpunkter är något vi är intresserade av vilket bättre 

och tydligare kommer fram genom kvalitativa intervjuer enligt Bryman och Bell (2003). En 

aspekt med kvalitativa intervjuer är att vi inte behöver följa våra intervjuguider till punkt och 

pricka utan kan hoppa över frågor eller ta dem i en alternativ ordning, alternativ ställa 

följdfrågor eller utveckla befintliga frågor (Bryman och Bell, 2003). 
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Ett alternativ till kvalitativa intervjuer kunde ha varit att genomföra strukturerade kvantitativa 

intervjuer där vi strikt frågar samma fråga till ett stort antal personer för att få fram ett 

representativt svar enligt Bryman och Bell (2003). Vi hade kunnat ta fram en rad frågor med 

svarsalternativ alternativt som krävde korta svar och dela ut till ett större antal människor och 

på så sätt få ett större urval och mer relevans, vi hade då kunnat få in fler personers åsikter 

under samma tid. Problemet med detta hade dock varit att vi då inte hade kunnat leda 

intervjuerna åt nya håll om intressanta saker kom upp under intervjuerna, vi hade inte kunnat 

be intervjupersonerna att utveckla och inte heller anpassa frågeordniningen under intervjuns 

gång. Detta hade lett till att vi missat en stor del av de åsikter, personliga ståndpunkter, tankar 

och förväntningar som är så viktiga i vår studie (Bryman och Bell, 2003). 

 

2.5. Semistrukturerade intervjuer 

 

Eftersom vi valde kvalitativa intervjuer så föreslår Bryman och Bell (2003) två olika typer av 

intervjuer, den semi-strukturerade samt den ostrukturerade intervjun. Vi har valt semi-

strukturerade intervjuer då vi vill ha ett antal frågor som vi lutar oss tillbaka på men samtidigt 

vill ha möjligheten att lämna intervjuguiden och ställa följdfrågor och på andra sätt ändra 

riktning eller bredda intervjun. Detta ger både oss och intervjupersonen en större frihet vilket 

gör att den vi intervjuar får en möjlighet att prata om det som känns viktigt samtidigt som vi 

kan vara säkra på att de frågor som vi känner är viktiga kommer besvaras på ett eller annat 

sätt.  

 

En fördel med att använda semi-strukturerade intervjuer är att vi som flera medlemmar i 

arbetet kan skapa en jämförbarhet mellan intervjuerna i den meningen att våra personliga 

intervjusätt inte påverkar svaren utan det finns ett gemensamt framtagen material att arbeta 

utifrån (Bryman och Bell, 2003). Detta gemensamma material dvs. intervjuguiden underlättar 

även senare vid ett jämförande mellan vårt fall och andra fall, vid intervjuer med andra 

företag gör en gemensam intervjuguide att svaren kan jämföras lättare och jämförelsen blir 

mer relevant (Bryman och Bell, 2003). 

 

Ostrukturerade intervjuer hade kunnat fungera bra i vårt fall men eftersom vi har en del 

viktiga frågor som ska besvaras finns risken att någon av dessa skulle gå förlorade vid en 

sådan intervju. Eftersom vi i en ostrukturerad intervju (Bryman och Bell, 2003) bara hade haft 
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olika teman att diskutera runt hade vi även riskerat att tidsåtgången hade blivit allt för stor om 

vi fortsatt intervjun tills alla våra frågor kommit upp i det fria samtalet. 

 

2.6. Tillvägagångssätt med intervjuerna  

 

Arbetet började med att vi har ett introduktionsmöte med företaget Hyresbostäder i Växjö AB, 

där får vi en grundidé om problemet och en grund att arbeta runt, så att vi visste vad vi letade 

efter helt enkelt. Förväntningar, tankar och material som fanns att tillgå diskuterades för att 

minimera risken för missförstånd mellan oss som undersökare och Hyresbostäder som 

beställare. 

 

För att få en bättre bild om hur frågan om utförsäljning hanterats förut och på andra ställen i 

Sverige studerades tidningsartiklar och olika typer av underlag på Internet. Vi undersökte 

även vilka effekter som setts tidigare och olika tankar kring dem. Vi samlade även in material 

om hur försäljningar går till, vad skillnaderna blir och hur Växjö kommun samt kommuner i 

allmänhet förhåller sig till sitt ansvar på bostadsmarknaden och Allmännyttan. 

Vi fortsatte med en intervju på Hyresbostäder i Växjö för att få företagets egen syn på 

situationen samt en tydligare förklaring av situationen, tillvägagångssätt samt deras syn och 

förväntningar på effekter. Intervjun avslutades med förfrågan om förslag på vidare intervjuer. 

Här är vi nu. 

 

Fortsättningsvis planeras fler intervjuer med styrelsemedlemmar på VKAB, Vice ordförande i 

VKAB, Hyresgästföreningen samt andra parter som berör eller påverkas alternativ har 

relevant information om försäljningen. När vi sedan känner att vi har tillräckligt mycket 

empiri för att på ett bra sätt svara på frågan går vi vidare till analys. Här väger vi intervjuerna 

mot annat underlag vi fått samt samlat in på egen hand, vi undersöker jämförbarhet med andra 

städers situation och liknande händelser för att få fram ett relevant material som besvarar 

frågan.  

 

Det känns även viktigt att analysera och svara på ett sätt som gör vårt svar generaliserbart så 

att det kan användas i andra fall där en försäljning skall ske eller diskussioner om försäljning 

finns. 
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3. Empiri 

3.1 Allmännyttan i Sverige 

 
Sverige har en av världens största offentliga sektorer(www.scb.se). Privatiseringar är således 

en politisk fråga om Sverige vill skifta maktfördelningen i samhället. Alliansen förespråkar 

privatisering, de anser att kommunägt är hämmande för en positiv samhällsutveckling, de 

menar att en större samhällsnytta kan nås om kommunalt ägt minskas. Mer konkurrens på 

marknaden kommer att leda till mer effektiv bostadsmarknad. De menar att i stora drag 

kommer individen och samhället nytta mer på att allmännyttans roll minskas i Sverige 

(www.moderat.se). Vänsterblocket anser att rättvis fördelning inte kan ske utan statligt 

ingripande, de syftar till att utjämna ekonomiska skillnader mellan 

medborgare(www.socialdemokraterna.se).  

 

Sverige har historiskt varit överens om att alla ska ha tillgång till en hyresrätt på samma 

villkor. Internationellt finns ingen motsvarighet till allmännyttan, utan Social Housing är vad 

som erbjuds dem som söker hyresrätt. Social Housing riktar sig främst mot låginkomsttagare 

eller individer med särskilda behov. Staten bidrar för att hålla hyrorna 

nere(www.england.shelter.org.uk). 

 

Idag är allmännyttan på väg att försvinna i Storstockholm. Nuvarande regering anser dock att 

det inte är något problem och vill sprida försäljningen till förorterna(www.stadshusab.se). 

 

3.2. Från kommunalt till privat  

 

När betydelsefulla företag går från kommunalt till privat blir debatterna många. I en rapport 

gjord utav Fastighetsägarna diskuteras fördelarna med privata respektive kommunala 

bostadsbolag. Alliansen anser att det inte är kommunens sak att äga och på så sätt styra 

bostadsbolagen. Detta argument grundar sig på de låneskulder som uppstår i och med 

bostadsinverstingar. Alliansen argumenterar för detta genom att tillägga att skattebetalarna 

inte ska behöva betala för bostadsverksamheten. Vänsterblocket ställer sig emot detta och 
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argumenterar för att allmännyttan minskar segregationen, håller hyrorna nere samt tar ett 

större socialt ansvar (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

En allmän uppfattning är att en privatisering innebär högre hyra. Detta stämmer inte då det 

finns en reglering kring detta som är benämnt brukvärdessystemet. Brukvärdessystemet 

innebär att likvärdiga lägenheter ska ha likvärdiga hyror. Det är de allmännyttiga 

bostadsbolagen som sätter hyresnivåerna. De privata hyresvärdarna måste därefter följa denna 

hyressättning för jämförbara områden (www.wallenstam.se).  

 

En annan viktig aspekt i privatiseringen av bostadsbolag är att det öppnar upp för konkurrens 

och på så sätt pressar företagen att prestera ytterliggare. Privatiseringen innebär främst att det 

frigörs kapital som istället kan användas till annat såsom utbildning, sjukvård och 

äldreomsorg (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

Något som händer i betydligt snabbare takt än försäljning till privata hyresvärdar är 

ombildning till bostadsrätt. Ändå är debatten, dramatiken och kritiken lika påtaglig när det 

handlar om ett byte från kommunal till privat hyresvärd. De privata hyresvärdarna är dock 

överens om att kritiken är mer märkbar innan än efter en omvandling. Kritiken kommer 

främst från de politiska partier som ställer sig emot detta, hyresgästföreningen samt vissa av 

hyresgästerna (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

Privata hyresvärdar har i en undersökning svarat på vad de anser är grundläggande uppgifter 

för dem. Att samarbete med kommunen fungerar bra och att dessa parter är överens om hur 

fastigheten ska förvaltas, att vara socialt engagerad i området och att ha långsiktig planering 

som grund för verksamheten är de mest dominerande svaren. För att utsatta i behov av bostad 

ska få hjälp snabbt och effektivt måste både kommunala och privata fastighetsägare samarbeta 

med kommunen (www.fastighetsagarna.se*2).  
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Figur 1. Kommunala och privata fastighetsägare bör ha ett samarbete med kommunen. 

(www.fastighetsagarna.com, s.32) 

 

 

3.3. Jämförelse med Stockholm 

 

Sett över hela Sverige är det drygt hälften av alla hyresrätter som ägs av privata hyresvärdar. 

Stockholm är ledande i landet när det gäller att gå från kommunal till privat 

bostadsverksamhet, sedan år 1990 har 23000 lägenheter sålt till privata värdar. I Stockholm är 

efterfrågan på hyresrätter mycket större är utbudet som finns idag. Efterfrågeöverskottet gäller 

både privata och kommunala hyreslägenheter(www.fastighetsagarna.se*2).  

 

Politiker som är verksamma i Stockholmsområdena där privatisering skett har angett 

bakomliggande anledningar såsom att frigöra kapital och effektivisera förvaltningen. De 

kritiserar även kommunen som hyresvärdar. De menar att privata hyresvärdar har bättre 

kontakt med sina kunder och kan mer flexibelt möta dennes önskemål. Genom att frigöra 

kapital kan kommunen istället fokusera på äldreomsorg, skola och sjukvård. Vänsterblocket 

har motsatt sig detta och argumenterar att privata hyresvärdar lägger sig högt i förhållande till 

brukvärdet på lägenheten. De menar att privata hyresvärdar endast är ute efter att 

vinstmaximera (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

I en omfattande undersökning gjord med privata hyresvärdar i Stockholm har dessa angett 

trivsel, trygghet och säkerhet som ledord för hur man ska bedriva bostadsföretag. De 
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privatiserade bostadsbolagen strävar efter att driva sina verksamheter i samarbete med 

kommunen (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

I Stockholm har de privata hyresvärdarna konstaterat att de inte vill att kunderna uppfattar ett 

glapp mellan dem och de tidigare hyresvärdarna. De ser det därför utav stor vikt att ha ett 

samarbete med viktiga parter i området (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

 

Figur 2. Fastighetsägaren bör ha ett samarbete med viktiga parter i området (www.fastighetsagarna.com, s.21) 

  

En privat hyresvärd som ser stor vikt i att samarbeta med parter i området är Wallfast AB. 

Wallfast AB förvaltar cirka 50 fastigheter med 3600 lägenheter i Stockholmsområdet. Dessa 

områden innefattar vissa problemområden, där det är speciellt av stor vikt att samarbeta med 

socialförvaltning och närpolis. Wallfast ser köpet av problemområdena som en utmaning.  De 

säger bland annat att de kan agera tuffare än kommunala förvaltare och på så sätt ställa högre 

krav på dem som inte sköter sig. De grundar detta på att de vill skapa ett tryggare område för 

dem som faktiskt sköter sig (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

3.4. Krav på privatbostadsverksamhet  

 

Stockholm stad ställde krav på dem som önskar att driva fastigheter genom privat verksamhet, 

dessa krav är bland annat; 

 Ha erfarenhet av förvaltning av bostadsfastigheter i Sverige.  

 Ha en långsiktig och pålitlig plan om sitt ägande av bostadsfastigheter. 

 Ha fokus på kunder. 

 Att bidra till utvecklingen och bostadsförsörjningen i de områden de är verksamma i.  

 Ha en god ekonomi. (www.fastighetsagarna.com*1).  



 18 

3.5. Köpare av allmännyttiga bostäder  

Från år 2002 till år 2010 har det skett en utveckling på vilka som är köpare av allmännyttiga 

bostäder, tidigare har det till större del eller lika stor del sålts till privat hyresvärd. År 2009 

och 2010 har det dock skett en förändring, numera säljs bostäderna främst till 

bostadsrättsförening, vilket innebär att försäljningen främst sker till privatpersoner 

(www.boverket.se*3).  

 

Figur 3. Köparna av allmännyttiga bostäder (www.boverket.se, s.1) 

 

3.6. Motiv bakom försäljning  

 

Ekonomiska motiv ligger främst bakom besluten om att sälja allmännyttan (www.boverket.se 

*3).  
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Figur 4. Motiven bakom försäljning av allmännyttans lägenheter. (www.boverket.se*4, s.16) 

 

3.7. Det sociala ansvaret 

 

När allmännyttan skapades var dess syfte att skapa bra boenden till rimliga kostnader för alla, 

ingen skillnad skulle göras mellan människor som hade olika inkomst eller kom från olika 

samhällsklasser. Genom sina egna direktiv har flera av de kommunala bostadsbolag som är 

med i Allmännyttan lagt till ett ansvar hos sig själva att främja bostadsförsörjningen, frågor 

har dock väckts om de kommunala hyresvärdarna tar så mycket mer ansvar än vad som skulle 

kunna förväntas av privata hyresvärdar (www.boverket.se*5). Det är kommunernas ansvar att 

sköta bostadsförsörjningen och se till att det finns bostad till alla i kommunen, något som de 

får hjälp med av Länsstyrelsen (www.boverket.se*6 och www.statskontoret.se). Oftast löser 

kommunerna detta genom sina allmännyttiga bostadsbolag som då skapar boenden med klara 

direktiv över den förväntade nyttan i kommunen enligt www.skl.se. 

 

Uppsala kommun anser sig både ha ett ansvar för fysisk planering och ett socialt ansvar. Det 

sociala ansvaret yttrar sig genom att de via lag är förpliktade att tillhandahålla boende för 
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äldre med behov av stöd samt bostäder för funktionshindrade. De är även skyldiga att erbjuda 

boende för dem som på grund av fysiska eller psykiska skäl har svårt att hitta boende och de 

ska också underlätta bostadssökande för flyktingar samt underlätta för hushåll som har 

problem av ekonomiska eller sociala skäl. Detta är alltså en del av det sociala ansvar som 

finns i kommuner (www.uppsala.se). 

3.8. Privata hyresvärdar som tar socialt ansvar 

 

Enligt en undersökning från 2009 anser Fastighetsägarna Stockholm att den politiska debatten 

genomsyras av attityden att de privata bostadsbolagen inte tar samma sociala ansvar som de 

kommunala bostadsbolagen (www.fastighetsagarna.se*4). De har genom intervjuer med en 

rad privata fastighetsägare, kommunpolitiker med flera tagit fram att så inte är fallet och att 

dessa uttalanden, om de får fäste, hotar framtida affärer mellan privata och kommunala 

fastighetsbolag (Fastighetsägarna, 2009). 

 

Flera privata fastighetsägare vill idag ta ett större socialt ansvar och arbetar väldigt fokuserat 

med bland annat bostadssociala aktiviteter enligt www.johnmattson.se. Samtidigt säger Hem 

& Hyra i en artikel från 2008 att de privata hyresvärdarna i Örebro inte alls är intresserade av 

den kommunala hyresgarantin som ska hjälpa dem som saknar inkomst eller lever på 

försörjningsstöd för att klara hyran (hemhyra.www2.a3.se). 

 

IKANO-bostad som är en privatägd hyresvärd belägen i Stockholm har också olika riktlinjer 

för att ta ett socialt ansvar, man hyr bland annat ut försöks- och träningslägenheter och hjälper 

Emea-gruppen som hjälper utsatta kvinnor. Man hjälper även en ideell organisation som 

hjälper missbrukare och hemlösa till ett bättre liv(www.ikanobostad.se) . IKANO-bostad har 

även startat ett samarbete med Hyresgästföreningen där man bistår med en lokal samt 

ekonomiskt stöd för att främja sociala aktiviteter där hyresgästerna men kanske främst deras 

barn kan samlas och utföra olika aktiviteter. På www.ikanobostad.se står det att företaget även 

hjälper ungdomar i deras boenden med sommarjobb inom verksamheten. IKANO visar här 

exempel på hur privata hyresvärdar på sitt eget sätt kan ta ett större socialt ansvar, även i de 

fall där de inte behöver. 

 

Socialt ansvar är enligt SABO lönsamt på längre sikt då ett aktivt samhällsansvar kan stärka 

företagets varumärke. Att arbeta enligt affärsmässiga principer i kombination med socialt 
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ansvar är något som blir väldigt aktuellt efter den första januari 2011 då den nya lagen om 

kommunala bostadsbolag trädde i kraft. Genom att investera i att göra sitt bostadsområde 

socialt fungerande kan företag, kommunala som privata, spara in pengar som annars hade 

lagts på att återgärda skadegörelse, hantering av störningar, sanering samt obetalda hyror 

(www.sydsvenskan.se). Genom att företagen lägger mer pengar och tid på ett trivsamt och 

tryggt boende väljer även fler att bo kvar längre vilket gör det lättare för bolagen att behålla 

sitt värde enligt www.sydsvenskan.se. 

 

Ett företag som har insett fördelarna med att investera i bättre och tryggare boendemiljöer är 

Stena fastigheter i Malmö, som länge har arbetat på att ta ett socialt ansvar men samtidigt 

säger att det är något som man sällan ser hos privata fastighetsägare (m.childhood.org*1). 

Enligt Stena fastigheter stannar hyresgästerna kvar längre om de känner sig trygga och trivs i 

sitt boende. Samtidigt har ett tryggare bostadsområde lägre kostnader bland annat på grund av 

minskad skadegörelse. Stena fastigheter arbetar aktivt med sina hyresgäster för att utveckla 

hyresrätterna och bostadsområdet efter deras önskemål så långt det är möjligt 

(m.childhood.org*1). Inom företaget sköts detta samarbete för utveckling genom ett kontor 

med relationsförvaltare, ett system som de själva har kommit på. Detta kontor har 65 anställda 

som aktivt arbetar med att utveckla företagets hyresrätter och bostadsområden runt om i 

landet (m.childhood.org*1). 

 

I Malmö äger Stena fastigheter ett köpcentrum och arbetar aktivt för att skapa mötesplatser 

och en närmare kontakt med sina hyresgäster, bland annat har det startats ett projekt som ger 

hyresgäster möjligheter att arbeta med och underhålla grönområdet i sina närområden. Detta 

ger dem större inflytande i hur deras område ser ut samtidigt som det sparar pengar åt Stena 

Fastigheter som istället kan investera mer i närområdet och skapa en bättre miljö på andra sätt 

(m.childhood.org*1). De stödjer även Childhoods projekt ENTER som arbetar med att 

erbjuda utsatta unga flickor stöd, bland annat genom att erbjuda en lokal med subventionerad 

hyra där projektet kan hålla till och ha sin mötesplats (m.childhood.org). 

 

I Westic fastigheter arbetar man aktivt med att skapa trygghet och säkerhet i sina 

bostadsområden, genom att bygga dem på rätt sätt och sköta om dem så att skadegörelse 

återgärdas och minskas överlag. Genom ljusa och öppna miljöer skapas trygghet och det är 

just genom att bygga bostadsområden på rätt sätt som en fastighetsägare kan ta första steget 

för att göra miljön säker (www.westicfastigheter.se*1). 
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Enligt en studie av Boverket från 2010 jämförs sociala investeringar i ett bostadsområde med 

kostnader för bland annat skadegörelse och misskötta lägenheter. Genom att undersöka två 

bostadsområden med olika mycket investeringar kunde en skillnad ses i kostnader som 

uppstår. I det bostadsområde som investerade mycket pengar i sociala aktiviteter och trygghet 

minskade kostnaderna för skadegörelse utomhus och i lägenheterna så pass mycket att det var 

företagsekonomiskt lönsamt att satsa pengar på sociala investeringar (www.boverket.se*8). 

Lite investeringar - Lindängen, Stora investeringar - Fisksätra 

 

Figur 5. Sammanfattning av investeringar (www.boverket.se*8, s.11) 

 

I Norrköping fanns det länge ett problem med att ta det sociala ansvaret så mycket som 

kommunen ville, det fanns en stor brist på lägenheter för utsatta och människor som behövde 

olika typer av stödboende (www.folkbladet.se*1). Detta var dock för ett tag sen och 

kommunens problem med stödboenden har lösts genom att de privata bostadsföretagen börjat 

hjälpa till vilket 2011 skapade en situation där de stod för 75 procent av stödboenden i 

kommunen medan allmännyttan endast bidrog med 25 procent (www.folkbladet.se*1).  

 

Lösningen grundar sig i ett samarbete mellan kommunen och de privata bostadsbolagen där 

tillgängliga lägenheter förmedlas till grupper som ska prova eget boende via en 

bostadssamordnare som är anställd av kommunen, därefter följer ett "prov-år" där kommunen 

garanterar att hyran betalas. Om det skulle visa sig att personen i fråga klarar av det egna 

boendet bra övertas kontraktet av denne som då får fullt eget ansvar, annars kan personen 

slussas vidare till andra boendelösningar och lägenheten gå till någon annan 

(www.folkbladet.se*1). 



 23 

 

Wallenstam är enligt egen utsago ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, och har som 

mål att ta ett aktivt ansvar för utveckling, respektera miljö och människa samt främja 

engagemang för sina hyresgäster (www.wallenstam.se). Företaget har en mängd olika 

riktlinjer vilka bland annat innehåller riktlinjer för bolagets samhällsansvar. Man uppger sig ta 

ett aktivt ansvar för en sundare tryggare samhällsutveckling och stödjer aktiviteter som ger en 

meningsfull fritid för ungdomar. Wallenstam stödjer även organisationer som arbetar med att 

underlätta boendet och livet för samhällets mer utsatta grupper (www.wallenstam.se). Utöver 

de riktlinjer som är satta för samhällsansvar arbetar företaget för att förbättra den sociala 

miljön och tryggheten i närområdet och jobbar även för att öka integration och kulturellt 

utbyte genom aktiviteter (www.wallebstam.se).  

 

3.9. Träningslägenheter  

 

Idag kräver konsumenterna ett socialt ansvar från företagen. Med socialt ansvar innebär bland 

annat att bostadsbolaget ger förtur till utsatta grupper såsom nyanlända flyktingar och andra i 

behov av akut boende. De privata hyresvärdar som tagit över kommunalt ägda lägenheter tar 

stort socialt ansvar enligt den rapport som gjorts av Fastighetsägarna. Det sociala 

ansvarstagandet regleras dessutom i Hyreslagen för både kommunala och privata 

fastighetsbolag (www.fastighetsagarna.se*2).  

 

Personer med missbruks- psykiska och liknande problem har ofta problem med att klara sitt 

boende. De allmännyttiga bostadsbolagen erbjuder försöks- och träningslägenheter till de 

personer som har svårigheter med att klara sitt boende. Lägenheterna erbjuds dem som går 

igenom boendetrapporna. Boendetrapporna består av olika steg och skeden av boende som 

personerna ifråga måste gå igenom. Först delas personerna upp i drogfria och missbrukare, 

därefter erbjuds personen exempelvis akutboende, korttidshem och planeringshem beroende 

på den situation personen befinner sig i. När personen tagit sig igenom dessa steg blir denne 

erbjuden att skriva på ett hyreskontrakt. De allmännyttiga bostadsbolagen tar även socialt 

ansvar genom att erbjuda förturer, dessa förturer erbjuds till dem som har starka behov av en 

lägenhet. Det kan röra sig om medicinska eller sociala problem (www.fastighetsagarna.se*2).  
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Figur 6. Boendetrappan. (www.fastighetsagarna.com, s.9) 

 

 

3.10. De tre bostadsbolagen och kommunens direktiv  

I Växjö kommun finns det tre kommunala bostadsbolag som har hand om hyresrätter, alla 

ägda av Växjö kommun genom Kommunfastigheter AB. Dessa är, som tidigare tagits upp, 

Hyresbostäder i Växjö, Vidingehem samt Växjöhem vilka tillsammans är hyresvärdar för 

ungefär 13 000 lägenheter i Växjö kommun enligt www.vaxjo.se*2. De tre bostadsbolagen 

äger utöver lägenheter även lokaler och övriga typer av fastigheter men vad innebär det 

egentligen att de är ägda av kommunen? 

 

Enligt ägandedirektivet för Vidingehem AB ska bolaget ha en viss inriktning utöver det som 

sägs i bolagsordningen. Verksamheten skall agera affärsmässigt och långsiktigt och 

huvuduppgiften är att erbjuda attraktiva hyresrätter med varierande pris och kvalitet, detta för 

att hjälpa kommunen att bli en attraktiv bostadsort samt en miljö- och tillväxtkommun 

(www.vaxjo.se*3). Utöver detta ska ett socialt ansvar för bostadsmarknaden vara utmärka 

bolagets verksamhet, bolaget skall även verka för minskad segregation och utanförskap, 

samtidigt som man i samråd med kommunen skall bygga och förvalta attraktiva bostäder för 

äldre och funktionshindrade (www.vaxjo.se*3). De sista punkterna borde kunna ses som 

utmärkande för hur kommunen når sitt sociala ansvar för bostadsmarknaden delvis genom 

Vidingehem AB. 
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Växjöhem är ett annat av de kommunägda bostadsbolagen i Växjö kommun och har precis 

som Vidingehem en uttalad inriktning som bolaget skall följa utöver bolagsordningen 

(www.vaxjo.se*4). Verksamheten har exakt samma direktiv som Vidingehem när det kommer 

till inriktning utöver bolagsordningen, dock har de lagt till ett stycke i slutet. Utöver det som 

Vidingehem skall göra ska Växjöhem även aktivt sälja samt uppmuntra bildandet av 

bostadsrättsföreningar inom hela fastighetsbeståndet (www.vaxxjo.se*4). Detta är för att 

Växjö kommun just nu har en dominerande ställning på bostadsmarknaden i kommunen vilket 

Växjöhem vill ändra, koncernen vill även säkra sin styrka på marknaden enligt 

www.vaxjo.se*4. 

 

Hyresbostäder i Växjös ägardirektiv skiljer sig väldigt lite i jämförelse med Växjöhem då 

även Hyresbostäder i Växjö har lagt till delen om att man ska bidra till att kommunen får en 

mindre dominerande ställning på bostadsmarknaden (www.vaxjo.se*5). Utöver denna del har 

Hyresbostäder en inriktning som ingen av de två andra bolagen har, utöver ansvaret att bygga 

och förvalta bostäder som ger äldre och funktionshindrade ett attraktivt boende är det även 

upp till Hyresbostäder i Växjö att se till att studenter får möjlighet till ett attraktivt boende 

(www.vaxjo.se*5).  

 

Som vi kan se här är kommunens direktiv om inriktning för de tre bostadsbolagen mycket 

lika, alla tre ska arbeta affärsmässigt och långsiktigt samt ha ett varierat utbud när det kommer 

till pris, kvalitet och läge. Alla tre bolag skall präglas av sitt sociala ansvar i kommunen samt 

arbeta för minskad segregation genom att underlätta för integration. Det som skiljer de tre 

bolagen åt är att Vidingehem inte arbetar för att minska kommunens dominans på marknaden 

vilket de andra två gör. Hyresbostäder i Växjö AB är det enda bolaget av de tre som har som 

inriktning att skapa boenden för studenterna i universitetsstaden Växjö. 

 

 

 

3.11. Finansiering  

 

3.11.1. Investering i hyreslägenheter 
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Beslutet om försäljning kom initialt från den nya regeringen, därefter beslutade 

kommunfullmäktige i Växjö att pröva en försäljning. Försäljningen rör sig om totalt 668 

lägenheter som tillsammans utgör 44 300 kvm i tre olika fastigheter. De är belägna i Hov 

Dalbogård 3 och 4 samt Mjärden 1. Fastigheterna i Dalbogård byggdes år 1962 och i Mjärden 

byggdes det år 1972. Att investera i hyresfastigheter idag är säkert då marknaden har en låg 

aktiemarknadskorrelation och stabila kassaflöden. Avkastningen är inte hög men den är högt 

riskjusterad. Enligt Hyresbostäder i Växjö ligger bostadsfastigheterna i ett attraktivt läge och 

har historiskt låg vakans. Idag råder det stor efterfrågan på hyreslägenheter i Växjö. Vidare 

innebär en investering i hyresbostäder en genomsnittlig hög avkastning till en låg 

genomsnittlig risk jämfört med andra fastighetsslag. Den svenska fastighetsmarknaden 

beskrivs som väldigt likvid, vilket betyder att fastigheter har lätt att omvandlas till tillgångar 

(Projekt Hov, 2012). 

 

Växjö har beskrivits som en tillväxtstad med en befolkningstillväxt på 1,2 % i snitt sedan år 

2002. Linnéuniversitetet, Växjö flygplats samt shoppingmöjligheterna gör Växjö till attraktiv 

stad (Projekt Hov, 2012). 

 

Hyresbostäder i Växjö avser att genomföra försäljningen av fastigheterna genom avyttring av 

samtliga aktier. Totalt för alla tre fastigheterna uppgår hyresvärdet till 42 092 kr, 

uthyrningsgraden till 99,3 %, hyresintäkterna till 42 022 kr, kostnaderna till 17 718 kr vilket 

ger ett driftnetto på 24 304 kr (Projekt Hov, 2012). 

 

3.11.2. Hov Dalbogård och Mjärden finansiellt 

 

De taxebundna kostnaderna innefattar el, värme, vatten samt renhållning. För Hov Dalbogård 

3-4 steg dessa från 2009 till 2010 med 500 TSEK, dock sjönk de till 2011 med drygt 100 

TSEK. Enligt företaget som har hand om försäljningen så tros kostnaderna för 2012 stiga med 

50 TSEK jämfört med 2010 (Projekt Hov, 2012). 

 

Samma siffror för Mjärden 1 visar på en liknande förändring, från 2009 till 2010 steg 

kostnaderna med mer än 500 TSEK, till stor det på grund av fjärrvärmekostnaderna även om 

en ökning fanns på alla poster. Till 2011 sjunk dock kostnaderna precis som för Hov 
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Dalbogård, dock med 150  TSEK och prognosen för 2012 är att kostnaderna stiger med 120 

TSEK (Projekt Hov, 2012). 

 

De totala kostnaderna för Hov Dalbogård 3-4 under 2012  när det kommar till taxebundna 

kostnader förväntas därför bli 3069 TSEK vilket ger en kostnad på 190 SEK/kvadratmeter, 

när vi däremot kollar på Mjärden 1 beräknas kostnaden till 5919 TSEK vilket ger en kostnad 

på 211 SEK/kvadratmeter (Projekt Hov, 2012).  

 

Skattemässigt är Dalbogård 3-4 samtaxerade till ett värde av 88 675 TSEK vilket ger en skatt 

för år 2012 på 349 TSEK medans Mjärden 1 har ett taxeringsvärde på 174 853 TSEK vilket 

ger en fastighetsskatt för 2012 på 636 TSEK, detta betyder att alla fastigheter gemensamt har 

ett värde av 263 528 TSEK med vilket ger en skattekostnad på 985 TSEK (Projekt Hov, 

2012). 

 

Hyresvärdet på de två fastigheterna är tillsammans 42 100 TSEK där 35% kommer från Hov 

Dalbogård 3-4 medans resterande kommer från Mjärden 1. Utöver de privata hyresgästerna 

finns det flera kommersiella hyresgäster, de tre största är Skol- och barnomsorgsförvaltning 

Hov Dalbogård 3-4, Skol- och barnomsorgsförvaltning Mjärden 1 samt Omsorgsförvaltningen 

(Projekt Hov, 2012). 

 

3.11.3. Hyresbostäder år 2010 

 

Årsredovisningen för Hyresbostäder i Växjö år 2010 lägger fram att det inte gjorts några 

hyreshöjningar under året. Detta trots inflations- och kostnadsökningar har skett under året. 

Det har varit påfrestande för verksamheten som förhandlade med Hyresgästföreningen om en 

hyreshöjning på 1,95 % år 2011 och utterliggare en ökning år 2012 med 1,95 %. Efterfrågan 

på lägenheter i Växjö är hög. Hyresbostäder i Växjö upplever dock att efterfrågan och utbudet 

på hyreslägenheter är balanserat (Hyresbostäder, 2011). 

 

De 668 lägenheter som prövas för försäljning är familjebostäder. Området som dessa 

lägenheter är belägna på beskrivs som attraktivt, de ligger i närhet till skolor, kommunikation 

och matbutiker. Uthyrningsgraden på dessa fastigheter uppgår till 99,3% (Projekt Hov, 2012). 

Totalt sett förvaltar Hyresbostäder i Växjö 5083 bostäder och 117 lokaler, 2300 av dessa utgör 
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studentbostäder. Hyresbostäders samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade och inventarier 

är försäkrade till anskaffningsvärdet (Hyresbostäder, 2011). 

 

3.11.4. Nyckeltal 

 

Mellan år 2010 och 2009 har räntesubventionerna minskat med 1,3 miljoner och från år 2012 

är de helt borta. Om företaget är i behov av att låna sker upplåning genom moderbolaget. 

Under år 2010 skedde ingen nyupplåning. Den förfallostruktur som finns på lån var vid 

utgången på år 2010 att den genomsnittliga bindningstiden för lån med fast ränta uppgår till 

3,8 år. Gällande likviditeten och kassaflödet har företaget en intern limit på 227 miljoner 

kronor(Hyresbostäder, 2011). 

 

Resultat efter finansiella poster för år 2010 är 27,5 miljoner, vilket är en markant skillnad 

jämfört med år 2009 då resultatet var 8,7 miljoner. Skillnaden beror främst försäljningen av 

dotterföretaget Hov Västergård AB. Renoveringar som gjorts i ett flertal områden har 

resulterat i minskade underhållskostnader. Dessa kostnader har minskat från 56 miljoner år 

2009 till 39,7 miljoner år 2010(Hyresbostäder, 2011). 

 

Balanserade vinstmedel år 2010 uppgick till 112 736 kr och årets resultat till 17 459 kr. Ett 

kalkylerat resultat för år 2011 har beräknats till 13 miljoner kronor för resultat före 

bokslutsdispositioner (Hyresbostäder, 2011). 

 

3.11.5. Hyresintäkter och yta 

 

De lokaler som ställts till försäljning består av 668 lägenheter vilket är lite mer än 13 % av 

Företagets totala bostäder vilka uppgår till 5083st. När det kommer till yta är de lägenheter 

som ligger för försäljning större än medel eftersom de står för lite mer än 16 % av 

bostadsytan. När det kommer till de lokaler som ligger i dessa områden uppgår deras yta till 

977 kvadratmeter, detta utgör bara 5,5 % av företagets totala lokalyta, det skall noteras att 

bostädernas yta och lokalernas yta är skilda från varandra i statistiken och de två 

fastighetstyperna har skild statistik (Hyresbostäder, 2011). 

När det kommer till det mer finansiella så uppgår årshyran för Hov Dalbogård 3+4 samt 

Mjärden 1 till 38932 vilket är nästan 15 % av företagets totala inkomster från hyror, när det 
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kommer till hyra per kvadratmeter på så ligger båda områdena under snittet på 991kr då Hov 

Dalbogård har en snitthyra på 867kr per kvadratmeter och Mjärden 1 är lite dyrare med 918kr 

per kvadratmeter. Detta kan då förklaras av att lägenheterna är 16,38% större än 

snittlägenheten men samtidigt bara är 14,88% dyrare (Hyresbostäder, 2011). 

Lokalerna i de två områdena har en total årshyra på 796 där majoriteten av pengarna kommer 

från Hov Dalbogård som har den största delen av lokalerna. Detta ger att Hov Dalbogård samt 

Mjärden drar in 5,5 % av företagets totala intäkter från lokaluthyrning. Precis som med 

lägenheterna är lokalerna billigare än snittet per kvadratmeter som är 962kr, Hov Dalbogård 

kostar 791kr per kvadratmeter medan Mjärden kostar 948kr (Hyresbostäder, 2011). 

 

3.11.6. Värdering 

 

Taxeringsvärdet på de två områdena är tillsammans 263 528 TSEK vilket utgör nästan 14% 

av det taxerade värdet för företagets alla fastigheter. Med Mjärden 1 kommer även ett 

räntebidrag på 130 TSEK , detta är totalt 6% av de totala räntebidragen i företaget 

(Hyresbostäder, 2011). 

 

3.11.7. Soliditet 

 

Under en femårsperiod avkastningen på totalt kapital minskat från 5,5 till 4,6 år 2010, 

avkastningen har dock varierat mellan 7,1 och 3,5 vilket inte ger någon stadig förändring åt 

något håll, även om det varit en lägre avkastning de sista två åren. När det kommer till 

soliditeten i företaget har den sedan 2006 nästan fördubblats från 7,5 % till 14,4%, den största 

förändringen skedde dock mellan 2006 och 2008 då soliditeten steg från 7,5 % till 13.3% 

(Hyresbostäder, 2011). 

När det kommer till långfristiga skulder har de mellan 2006 och 2010 legat stadigt mellan 1 

348 TSEK och 1 291 TSEK samtidigt som de kortfristiga skulderna gått från 90 TSEK till 73 

TSEK. Detta är något som företaget kan jobba med för att höja sin soliditet om så önskas, 

vilket de kan ha gjort för att soliditeten har fördubblats under samma tidsperiod 

(Hyresbostäder, 2011). 

Det egna kapitalet i företaget har ökat kraftigt de senaste fem åren från 64 TSEK till 156 

TSEK vilket är en ökning med 92 TSEK, samtidigt som eget kapital pluss skulder bara ökat 
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med 46 TSEK, detta verkar även följa företagets resultat över samma tidsperiod som totalt 

varit 123 559 TSEK (Hyresbostäder, 2011). 

 

3.11.8. Kostnader 

 

Mellan 2006 och 2009 steg underhållskostnaderna kraftigt från 156,81 kr per kvadratmeter till 

192,22 kr per kvadratmeter, de sjunk dock kraftigt mellan 2009 och 2010 till 141,22. 2010 

påbörjades även rivningen av ett av Hyresbostäder i Växjös fastigheter på Anteligatan 

samtidigt som området Dalbo renoverats och uppgraderats (Hyresbostäder, 2011). 

 

3.12. Hyresrätter och lönsamhet 

 

Bygge av hyresrätter anses idag inte vara en lönsam affär. Detta är främst på grund av att 

hyresrätter inte kan tillgodoräkna något ränteavdrag. Med direktiv från EU har riksdagen tagit 

bort den reglering som tidigare gjort det möjligt att göra ränteavdrag för hyresvärdar. Detta 

kan däremot göras av villa- och bostadsrättsägare som får dra av 30 procent av räntekostnaden 

och dessutom får avdrag för renoveringar göras. Räntekostanden utgör en stor del av hyran. 

Om hyresrätter skulle kunna göra ränteavdrag vid nyproduktion skulle det leda till en 

neutralitet mellan upplåtelseformerna. Det skulle på sikt innebära att det byggs fler hyresrätter 

om året. Det är kalkylerat till att 20 000 nya hyresrätter skulle kunna byggas om ränteavdrag 

skulle vara möjligt. Anledningen till att ett sådant ränteavdrag inte är möjligt idag 

argumenterar regeringen med att prisbildningen mellan de olika upplåtelseformerna inte är 

likadan, och därmed kan ingen självklar modell för hur kostnader ska jämföras 

(www.bofast.net).  

 

SABO har i ett neutralitetsseminarium försökt belysa hur problemet ska lösas. Bland annat 

har förslag som; sänkt moms, avdragsgilla underhållsfonder, avdragsrätt för hyrans 

räntekostnad, återinförande av ränte- eller investeringsbidrag liksom avskaffande av den 

kommunala fastighetsavgiften för näringsfastigheter lagts fram (www.sabo.se*3).  

 

 

Enligt Lars Sjökvist, Vice VD på VKAB, har Växjökommun lägst byggkostnader i Sverige. 

Bakom detta ligger tre faktorer. Först och främst har Växjökommun en kostnadskontroll redan 
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från nyproduktion, vidare har Växjö kommun stoppat byggeri som inte varit effektiva. Tredje 

steget är att Växjö har anlitat halvstora företag som kan bygga till en lägre kostand än de som 

är ledande på marknaden. (personlig kontakt, 8 Mars, 2012)  

 

4. Analys  

 

4.1 Från kommunalt till privat 

 

Diskussionerna kring privatisering är laddade och dramatiska. Begreppet privatisering kopplar 

många ihop med högre priser. En privatisering av hyresrätter behöver dock inte vara så 

dramatisk och dyr som media framstället det. Lagstiftningen skyddar hyresgästen starkt 

genom brukvärdessystemet. Att göra dramatiska hyreshöjningar ligger inte bland planerna för 

privata hyresvärdar eftersom höjda hyror skulle innebära att hyresgäster slutar efterfråga 

privatiserade hyreslägenheter. Det skulle inte bara bryta mot lagstiftningen om 

brukvärdessystemet utan även snedvrida konkurrensen på bostadsmarknaden.  

 

Privata hyresvärdar konstaterar att dramatiken är betydligt mer påtaglig innan än efter 

privatiseringen skett. Hyresgästen ska egentligen inte märka någon skillnad mellan en privat 

och kommunal hyresvärd. Vilket kan förklaras av att det främst är en ideologisk fråga. 

Kenneth Faaborg VD på hyresbostäder, instämmer genom att konstatera att nuvarande 

regering vill göra så mycket som möjligt privat, och att det ska göras genom affärsmässiga 

principer. Alliansen menar att bostadsverksamheten inte ska betalas av skattebetalarna medan 

vänsterblocket menar att bostäder inte är kapitalförvaltning utan hem som ska finnas 

tillgängliga för alla.  

 

En privatisering innebär inte heller att bostadsbolaget avslutar allt samarbete med kommunen. 

Privata hyresvärdar har svarat att fortsatt samarbete med kommunen är mycket viktigt. Hur 

mycket detta stämmer har dock ifrågasatts. Uppföljningar av privatiseringar har visat att 

privata hyresvärdar inte tar lika stort socialt ansvar som kommunala hyresvärdar. 

 

En omedelbar effekt av privatisering är att bostäderna försvinner från den kommunala 

bostadskön. Den kommunala bostadskön är endast baserat på antal köpoäng som hyresgästen 
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har och det är också anledningen till att ingen samhällsgrupp blir diskriminerad på 

bostadsmarknaden. 

 

De politiska blocken inte är överens om effekterna av privatiserad bostadsmarknad. Gunnar 

Storbjörk, Socialdemokrat kommunfullmäktige Växjö, menar att en privatisering kommer att 

medföra att kontakter på bostadsmarknaden blir allt viktigare. Det är den effekten som 

medborgarna kommer att märka av. Det kan på lång sikt innebära att bostadsmarknaden i 

Sverige tar sig ett steg närmare den europeiska bostadsmarknaden, kallat Social housing, där 

hyresrätter har en allmänt låg status och endast efterfrågas av låginkomsttagare, nyinflyttade 

och individer som av andra skäl inte anses attraktiva på bostadsmarknaden. Gunnar Storbjörk 

beskriver situationen för Hyresbostäder i Växjö som taskig ekonomi. Eftersom företaget 

tvingas sälja ut mindre riskabelt bestånd, vilket ökar risktagandet för bolaget och 

skattebetalare. Peter Norrman, Moderat och Ordförande VKAB, kan däremot inte se någon 

som helst dramatisk effekt i och med försäljning.  

 

Allmännyttan byggs till lägsta möjliga kostand, detta för att hålla hyresnivåerna så låga som 

möjligt. Idag ligger således allmännyttans hyror på de attraktiva lägena under 

marknadshyrorna, detta för att alla ska få tillgång till bostäder i attraktiva områden. Om 

marknadshyrorna skulle få råda fritt kommer attraktiva områden att ha höga hyresnivåer och 

således endast vara tillgängligt för höginkomsttagare. Effekter av privatisering kommer att 

ske, dock kommer ovan diskuterade effekter inte vara lika påtagliga i mindre städer som i 

Stockholm. Effekterna kommer på lång sikt mer sannolikt att synas först i Stockholm där 

betydligt större del av beståndet sålts.  

 

 

4.2 Jämförelse med Stockholm 

 

Stockholm har en unik bostadsmarknad i Sverige. Typiskt för huvudstäder är att 

marknadsvärdet på bostäder ökar i betydligt snabbare takt än för resterande städer. Kenneth 

Faaborg instämmer med detta, han menar att marknadsvärdena inte stiger alls i samma takt i 

Växjö som i Stockholm. Vidare finns även ett stort efterfrågeöverskott på bostäder i 

Stockholm, marknaden är alltså inte i balans vad gäller efterfråga och utbud.  
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Debatterna gällande privatiseringen på bostadsmarknaden handlar främst om Stockholm som 

är ledande i landet. Media har rapporterat fall där privata hyresvärdar tar ut ockerhyror. Det 

har i debatterna även nämnts att detta är en ”Stockholms-lösning” som appliceras på resten av 

landet, vilket kan tyckas stämma då Växjö inte gynnas ekonomiskt på samma sätt som 

Stockholm. En annan viktig skillnad mellan Växjö och Stockholm är att Växjö har idag en 

väldigt dominerande allmännytta. Någon direkt jämförelse kan inte göras med Stockholm då 

Växjö befinner sig i en helt annan marknadssituation, men en granskning av uppkomna 

effekter av privatisering kan göras som därefter kan generaliseras.   

 

Politiker i Stockholm har debatterat kring huruvida kommunen är en bra hyresvärd. Alliansen 

anser att det finns andra som sköter det bättre och att kapitalet istället bör gå till äldreomsorg, 

skola och sjukvård. Vänsterblocket refererar till de många fall som rapporterats av media 

kring ockerhyror och menar att privata hyresvärdar endast är ute efter att vinstmaximera.  

 

De privata hyresvärdarna i Stockholm har angett trivsel, trygghet och säkerhet som ledord för 

hur man bör bedriva bostadsverksamhet. En hyresvärd som gått bortom detta är Wallfast AB 

som köpt fastigheter i problemområden. Wallfast ser köpet av problemområdena som en 

utmaning. De säger bland annat att de kan agera tuffare än kommunala förvaltare och ställa 

högre krav på hyresgästerna. Enligt Gunnar Storbjörk är de ända kraven från allmännyttan att 

man ska betala hyran, inte förstöra lägenheten eller vara störande för grannarna. Hyresvärdar 

som ställer höga krav bortom att få hyran inbetald och skötsamma hyresgäster kan vara ett 

betydande problem. Detta kommer med största sannolikhet i längden att påverka vilka 

samhällsgrupper som får tillgång till hyreslägenheter först och för vissa samhällsgrupper kan 

det bli en omöjlighet att få en bostad. Gunnar Storbjörk håller med om detta och säger att 

ekonomiskt bistånd inte räknas som inkomst och i dagens samhälle finns det en växande 

grupp som går på det. Dessa individer kommer med största sannolikhet få svårare att få bostad 

om privatiseringen av allmännyttans bostäder fortsätter och privata hyresvärdar höjer sina 

krav på hyresgäster.  

 

 

4.3 Krav på privatbostadsverksamhet 
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Flera krav brukar ställas på dem som önskar att bedriva privat bostadsverksamhet, främst 

handlar dessa krav om stabil ekonomi och en bra affärsplan. Bland kraven brukar nämnas att 

de som önskar att köpa ska ha långsiktigt ägande och kundfokus. Kenneth Faaborg säger att 

Hyresbostäder i Växjö har samma krav på dem som önskar att köpa de 668 lägenheter som 

prövas för försäljning. Dessa krav är dels för att skydda nuvarande hyresgäster från att märka 

någon skiljaktighet mellan privat eller kommunal hyresvärd. 

 

Kraven på socialt ansvar är dock inte lika hårda för de privata hyresvärdarna. Anledningen till 

att kommunen ens äger fastigheter är just på grund av det sociala ansvaret. Någon lagstiftning 

om socialt ansvar existerar inte för privata hyresvärdar. Detta kan motiveras med att det 

fortfarande ska vara attraktivt att investera i bostäder. Enligt Kenneth Faaborg har kommunen 

fått lösa bristen på akut- och träningslägenheter genom att ibland köpa bostadsrätter och 

genom att skriva en överenskommelse med allmännyttan. En privatisering medför också att 

det blir svårare för socialnämnden att placera hyresgäster med svårighet att få lägenhet. 

Gunnar Storbjörk konstaterar att det är en allmän uppfattning att privata hyresvärdar inte tar 

socialt ansvar i lika stor utsträckning. Det väldigt lite påtryckningar om socialt ansvar från 

dem eftersom det inte finns reglerat. Peter Norrman säger att kommunen ändå hoppas och tror 

att de privata nya ägarna ska ett rimligt socialt ansvar. 

 

4.4 Effekter av framtida försäljningar 

 

Enligt boverket har köpargruppen för allmännyttiga bostäder ändrats över tid från 2002 till 

2010 och då det förut var mest just privata hyresvärdar som köpte fastigheterna så är trenden 

mot att det idag är mest privatpersoner som ingår i bostadsrättsföreningar som köper 

lägenheterna (boverket.se*3). Detta verkar dock mest bero på att privatpersonerna köper mer 

snarare än att privata hyresvärdar köper mindre. Vad detta får för effekter för hyresbostäder 

om denna affär blir av är svårt att se om det ens ger några effekter, det kan dock peka på att 

det i framtida eventuella försäljningar även kan finnas intresse bland hyresgäster att köpa sin 

hyresrätt och bilda en bostadsförening. Marknaden har förändrats mot att privata 

bostadsföreningar köper sina hyresrätter vilket förändrar förutsättningar för Hyresbostäder i 

Växjö vid försäljningar.  
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4.5 Motiv bakom försäljning 

 

Kommuner fick fylla i anledningar bakom försäljning och motiven var främst ekonomiska. 

Motiven var bland annat att förbättra företagets soliditet, möjliggöra nyproduktion och få mer 

ekonomiska resurser till upprustning. Dessa motiv kritiseras av Gunnar Storbjörk som menar 

att försäljning inte har ekonomisk grund. Han menar att företagets soliditet inte har samma 

betydelse ifall företaget är kommunalt ägt och att en försäljning främst sker av ideologiska 

skäl. Även ledningen på hyresbostäder i Växjö har svårt att se någon företagsekonomisk 

anledning till att sälja beståndet. För att försäljningen ska vara företagsekonomiskt lönsam 

måste minskningen av räntan vara större än avkastningen på lägenheterna som säljs.  

 

Alliansens motiv bakom försäljning av de 668 lägenheterna är att Hyresbostäder i Växjö bör 

minska sina lån och på så sätt bli mindre sårbara som företag. Vänsterblocket anser att 

försäljningen grundar sig på en principfråga om vad som bör ägas av kommunen och inte.  

 

Kommunen är väldigt dominerande på bostadsmarknaden i Växjö. En försäljning kan bidra 

till mångfald på marknaden och hålla uppe statusen på hyresrätten som boendeform menar 

Peter Norrman. Han anser att en försäljning är ett steg bort ifrån Social housing. Gunnar 

Storbjörk anser precis tvärtemot, att varje försäljning är ett steg närmare Social housing då 

utbudet av bostäder för alla minskar, och faktorer som inkomst, bakgrund och ålder blir 

avgörande.  

 

Alliansen anser även att en försäljning möjliggör att bygga nytt medan ledningen på 

Hyresbostäder i Växjö menar att en försäljning kommer att minska deras storlek, och mindre 

storlek innebär mindre risktagande och därmed minskad chans för planer på nybygge. En 

försäljning kan öka chansen för nybygge för andra aktörer än allmännyttan. 

 

4.6 Det sociala ansvaret 

 

En sak som VD på Hyresbostäder i Växjö, Kenneth Faaborg (2012) tar upp under vår intervju 

med honom är de allmännyttiga bolagens skyldighet att ta ett socialt ansvar vilket skiljer dem 

från de privata hyresvärdarna. Enligt boverket.se*6 är det dock kommunernas skyldighet att ta 

ett socialt ansvar, något som ofta görs genom att man lägger ut det på sina allmännyttiga 
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bolag, frågor har dock väckts om det verkligen är så att privata hyresvärdar gör så mycket 

mindre för att ta socialt ansvar än vad allmännyttan gör enligt boverket.se*5.  

 

Kenneth Faaborg (2012) säger att om det är någonting som setts vid liknande försäljningar ute 

i landet är det att det blivit svårare för kommunen att sammarbeta med privata hyresvärdar när 

det gäller lägenheter för dem som har svårt att skaffa bostad själva, Socialdemokraten tillika 

vice ordförande i VKAB Gunnar Storbjörk (2012) säger att de privata hyresvärdarna inte har 

något intresse av att ta ett socialt ansvar. De privata hyresvärardarnas intresseorganisation 

Fastighetersägarna motsäger sig dock detta skarpt bland annat genom en egen studie och och 

säger att det till och med kan skada eventuella framtida sammarbeten mellan privata och 

kommunala fastighetsägare. Vad som är intressant här är att de som arbetar med allmännyttan 

säger en sak och de privata hyresvärdarna säger en sak. Det intressanta här är egentligen hur 

försäljningen skulle kunna påverka Hyresbostäder i Växjös förmåga att ta ett socialt ansvar, 

eftersom detta står i deras ägandedirektiv enligt vaxjo.se*5. 

 

Huruvida privata bostadsbolag är belägna att ta ett socialt ansvar eller inte påverkar även 

Hyresbostäder i den mån att om de privata hyresvärdarna tar ett stort socialt ansvar så skulle 

detta minska kravet på Hyresbostäder i Växjö då denna börda skulle delas mellan fler än de 

allmännyttiga bostadsbolagen. Moderaten tillika Ordförande i VKAB Peter Norrman har en 

förhoppning om att de eventuella köparna till Hov Dalbogård 3 och 4 samt Mjärden 1 ska 

vara beredda att ta ett rimligt socialt ansvar, enligt de allmännyttiga bostadsbolagens 

intresseorganisation SABO kan även detta vara lönsamt på längre sikt då socialt ansvar kan 

stärka ett företags varumärke. Sabo säger i samma artikel på sydsvenskan.se att de som även 

investerar i att göra sitt bostadsområde socialt fungerande kan spara pengar som annars skulle 

lagts på hantering av störningar, sanering samt obetalda hyror. Stena fastigheter i Malmö har 

under en tid valt att satsa på ett ökat socialt ansvar, något som de säger har lönat sig enligt 

m.childhood.org*1. Detta samt en studie av Boverket från 2010 (boverket.se*8) som även den 

visar på minskade kostnader med ökat socialt ansvar borde skapa en vilja för privata 

hyresvärdar som planerar att köpa allmännyttiga fastigheter i Växjö att ta ett rimligt socialt 

ansvar. Detta är intressant eftersom om det finns lönsamhet i socialt ansvar har de eventuella 

köparna ett incitament för att hjälpa allmännyttan med att ta det sociala ansvaret och därmed 

minska kravet dem. 
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Socialdemokraten Gunnar Storbjörk berättade i våran intervju att de privata hyresvärdarna 

inte är intresserade av att ta socialt ansvar (Gunnar Storbjörk, 2012), något som 

Hyresbostäders VD också har sett tecken på vid tidigare försäljningar (Kenneth Faaborg, 

2012). I Norrköpings kommun står dock 2011 de privata hyresvärdarna för 75 procent av alla 

stödboenden i kommunen, kommunen är dock större än Växjö och det hela bygger på att det 

finns tillgängliga bostäder (folkbladet.se*1), men det visar endå på en viss vilja när 

möjligheterna finns. Skulle situationen bli som i Norrköping när en privat hyresvärd kommer 

in på marknaden skulle det snarare lätta trycket på Hyresbostäder i Växjö när det kommer till 

stödlägenheter, även om detta kanske skulle kräva att det fanns tillgängliga lägenheter vilket 

det för tillfället inte finns i Växjö enligt Kenneth Faaborg (2012). 

 

Det finns flera fall där privata hyresvärdar säger att de tar ett socialt ansvar även om de inte 

gör det på samma sätt som allmännyttan, flera bolag som t.ex Wallenstam (wallenstam.se) har 

riktlinjer för en tryggare och bättre bostadsmiljö och stödjer organisationer samt aktiviteter 

som hjälper de som behöver hjälp, något vi såg i artikeln om Stena fastigheter i Malmö 

(childhood.org*1). Gunnar Storbjörk (2012) talar om att det finns bostadsbolag som behöver 

ett visst bestånd av bostäder för att etablera sig på en ort och vilja bygga nytt, och att det är 

just sådana bostadsbolag som han vill ha till Växjö för att en affär ens skall vara intressant. 

Om en större aktör genom en affär lyckas ta sig in på marknaden i Växjö och situationen inte 

blir som i Norrköping utan Hyresbostäder i Växjö behöver ordna med lika många lägenheter 

till socialt ansvar fast med färre tillgängliga lägenheter, finns det en möjlighet för en rad olika 

utvecklingar. Då Kenneth Faaborg (2012) säger att ett kriterie för att få vara köpare till 

fastigheterna är ett långsiktigt ägande får vi anta att den nya ägaren måste vårda sina 

lägenheter, då har vi på flera håll sett hur privata hyresvärdar ofta vill satsta pengar på att göra 

sitt område tryggt, säkert och attraktivt, något som skulle kunna ge en positiv effekt på Växjö 

som stad att bo i, något som skulle öka trycket efter alla lägenheter i staden även 

Hyresbostäder i Växjös. 

 

 

4.7 Träningslägenheter 

 

Kommunens ansvar är att alla medborgare har tillgång till en bostad. Vilket betyder att 

allmännyttiga bostadsbolag ska ta ett socialt ansvar men att det inte behöver tas av privata 

hyresvärdar. Kritiken som riktat sig mot privatiseringen handlar främst om bristen på socialt 
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ansvar av privata hyresvärdar. En allmän uppfattning är att dessa hyresvärdar väljer stabilare 

hyresgäster, vilket i sin tur leder till att sociala myndigheter kommer få en svårare uppgift i att 

hitta boende till de individer som inte anses attraktiva på bostadsmarknaden. Kenneth Faaborg 

håller med om detta och konstaterar att det inte blir färre sådana medborgare i samhället för 

att man privatiserar. En konsekvens av det blir att dessa individer blir mer koncentrerade på 

allmännyttan, och att allmännyttan i sin tur tar ett steg närmare mot Social housing.  

 

Privata hyresvärdar har inte någon reglering gällande socialt ansvar. En större påtryckning 

från allmänheten och politiker kommer sannolikt att innebära att privata hyresvärdar ser 

socialt ansvar som en viktig punkt. Det är inte nödvändigt att vänta tills att dessa individer står 

helt utan bostad innan det ställs krav på privata hyresvärdar.  

 

Om individer som inte anses attraktiva på bostadsmarknaden koncentreras till ett område och 

en boendeform kommer det leda till en större segregation i samhället. Sverige kommer att ta 

ett steg närmare ett klassamhälle och faktorer som etnisk bakgrund, ålder, inkomst blir direkt 

sammankopplade med boendeform. Utanförskap kommer att öka bland de samhällsgrupperna.  

 

4.8 Hyresbostäder och lönsamhet 

 

Det byggs väldigt lite bostäder i Växjö idag. Enligt Peter Norrman ska detta främst bero på att 

nya hyresrätter inte är någon lönsam affär. Hyresrätter får inte göra något ränteavdrag vid 

nybygge likt villa- och bostadsrättsägare. För att uppnå en större neutralitet mellan de olika 

upplåtelseformerna bör ett ränteavdrag även vara möjligt för hyresrättsbyggande.  

 

Om hyresrätten fortsätter att privatiseras och nybygge minskar kommer detta leda till att 

endast vissa samhällsgrupper tillslut kommer att ha tillgång till dem. Att låta hyran stiga för 

att öka lönsamheten är inget alternativ då efterfrågan på hyresrätten istället kommer att sjunka 

kraftigt enligt Lars Sjökvist, Vice VD VKAB.  

 

Ökande privatiseringar och minskat nybygge innebär minskat kommunalt ägande. Gunnar 

Storbjörk håller med om att det skulle vara lönsamt med försäljning om köparna är villiga att 

bygga nytt. Således anses bostadsbristen som det största problemet på marknaden idag. Kritik 

riktas också mot den nya lagstiftningen om affärsmässiga principer. Försäljningar av 
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hyresrätter innebär en vinstökning som man skulle kunna använda det till att hålla 

hyresnivåerna nere, men det strider mot den nya lagen om affärsmässiga principer.  

 

På sikt kommer man att totalt privatisera 10 % av beståndet, vilket i sin tur kommer att göra 

det svårare för ungdomar och nyinflyttade att få bostad enligt Gunnar Storbjörk. Peter 

Norrman säger att det för tillfället inte finns några planer på att sälja hela allmännyttan då det 

även finns historiska skäl till allmännyttans existens i Sverige.    

 

4.9 Finansiella effekter 

 

När Kenneth Faaborg (2012) pratar om de finansiella effekterna handlar det om 

räntekostnaderna för kapitalet som är bundet i Hov Dalbogård 3 och 4 samt Mjärden 1 kontra 

hyresintäkterna för samma fastigheter. För att det ska bli en positiv effekt krävs däför att 

minskningen i räntekostnader är större än hyresintäkterna för fastigheterna, även 

driftskostnaderna behöver räknas med. 

 

Båda fastigheterna hade en stor ökning i taxebundna kostnader från 2009 till 2010 och även 

om det sedan avstannade så förväntas ökningar i kostnaderna i framtiden (Projekt Hov, 2012). 

Enligt en prognos förväntas nu de taxebundna kostnaderna för år 2012 för de båda 

fastigheterna bli nästan 9 000 TSEK och ännu mer för år 2013, dessa kostnader skulle då 

försvinna för Hyresbostäder i Växjö vid en eventuell försäljning. Då de båda fastigheterna 

tillsammans ett taxeringsvärde på 263 528 TSEK enligt Projekt Hov (2012) vilket då ger en 

skattekostnad för fastigheterna på 985 TSEK, något som skulle följa med fastigheterna vid en 

försäljning, så även där skulle det innebära minskade kostnader. 

 

Hyresbostäder i Växjö har under de senaste fem åren ökat sin soliditet från 7,5 % till 14,4 %, 

något som kan ledas tillbaka till ökning i eget kapital och minskning i långfristiga skulder 

(Hyresbostäder, 2011). Om en försäljning skulle ske och pengarna används som planerat till 

att ammortera kommer de långfristiga skulderna att minska och företaget få en högre soliditet.  

Kenneth Faaborg (2012) tycker att det inte är någon nackdel för ett företag med låg soliditet 

att öka sin soliditet och Peter Norrman (2012) samt Gunnar Storbjörk (2012) säger att en 

högre soliditet leder till en större finansiell styrka. Gunnar Storbjörk pekar dock på att 

Hyresbostäder i Växjö inte behöver en särskilt hög soliditet när det kommer till att låna 
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pengar eftersom de har Kommunen som borgenär, Peter Norrman pekar samtidigt på att 

Hyresbostäder i Växjö dock har väldigt låg soliditet även för ett kommunalt bolag då 

systerbolaget Växjöhem har en högre soliditet. 

 

4.10 Effekter på Hyresbostäder lägenhetsbestånd 

 

Fastighetena som är ute till försäljning består av 668 lägenheter, detta är mer än 13 % av 

Hyresbostäder i Växjös nuvarande lägenhetsbestånd. Detta innebär att en försäljning skulle 

minska antalet lägenheter rätt så mycket i förhållande till det totala, något som bör has i 

åtanke om företaget i framtiden om ytterligare försäljningar skulle bli aktuella ska kunna vara 

tillräckligt stor för att kunna ta lite risker som Kenneth Faaborg (2012) säger. 

 

Lägenheterna som är ute för försäljning är större än snittlägenheten hos Hyresbostäder i Växjö 

och är inte så mycket dyrare än snittlägeneheten vilket betyder att lägenheterna som är ute för 

försäljning har en mycket lägre hyra per kvadratmeter än snittlägenheten, om detta är 

attraktivt blir effekten att Hyresbostäder i Växjö säljer några av sina mer attraktiva lägenheter 

och företagets snitthyra för det totala beståndet för en knuff uppåt. Även när det kommer till 

lokalerna som tillhörfastigheterna är de billigare än snittet när det kommer till hyra per 

kvadratmeter (Hyresbostäder, 2011) vilket bara bygger på bilden av Mjärden 1 samd Hov 

Dalbogård 3 och 4 som billiga i förhållande till ytan. 

 

 

 

5. Slutsats  

 

De politiska blocken i Växjö har en olika syn när det kommer till allmännyttans roll i Växjö 

idag samt de effekterna av en försäljning av allmännyttiga bostäder till privata hyresvärdar. 

Alliansen menar att bostadsverksamheten inte ska betalas av skattebetalarna och att kapitalet 

bör användas till äldreomsorg, skola och sjukvård istället. Vänsterblocket menar att 

försäljning av allmännyttiga bostäder kommer leda till ett mer segregerat samhälle, där det är 

svårare för vissa samhällsgrupper att få en bostad. Blocken är inte heller eniga om motiven 
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bakom försäljningen då alliansen pekar på företagsekonomiska motiv medan vänsterblocket 

ser det mer som en ideologisk fråga angående kommunalt ägande.  

 

Hyresgästerna är strakt skyddade av lagstiftning som medför att hyresgästen egentligen inte 

märker någon skillnad mellan privat och kommunal hyresvärd. Något som är en allmän 

uppfattning är att privatisering innebär höjda hyror, vilket inte stämmer i och med 

lagstiftningen.  

 

Det finns en negativ förväntan att kontakter och pengar kommer att bli av en större vikt på 

bostadsmarknaden. Med ett mindre bestånd kommer vissa samhällsgrupper koncentreras till 

allmännyttans lägenheter. Det väcker i sin tur rädsla om att vi tar ett steg närmre europeiska 

Social Housing. Vissa menar tvärtemot att en större variation bland boendeupplåtelserna höjer 

statusen på hyreslägenheten.  

 

Stockholm är ledande i landet när det gäller privatiseringar. Bostadsmarknaden i Stockholm 

skiljer sig markant från bostadsmarknaderna i resten av landet. Effekterna som syns i 

Stockholm kommer att kunna ses i Växjö även om det inte är i samma utsträckning.  

 

Privata hyresvärdar kan ställa högre krav på sina hyresgäster. Det här är problematiskt 

eftersom de hyresgäster som inte anses attraktiva på bostadsmarknaden kommer ha fler krav 

att nå upp till.  

 

Det framgår väldigt tydligt att Hyresbostäder har är försiktiga i sitt val av köpare, de är väldigt 

tydliga med att det ska vara ett långsiktigt ägande som vårdar sina hyresgäster snarare än en 

kortsiktig finansiell investering. Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar det sociala 

ansvaret hos privata hyresvärdar, detta eftersom det ska vara attraktivt att investera i bostäder. 

Det verkar vara en allmän uppfattning att privata hyresvärdar på grund av detta inte tar ett lika 

stort socialt ansvar, Hyresbostäder i Växjö pekar dock på att en eventuell köpare måste vara 

beredd att ta ett socialt ansvar vilket kan ses som en sorts krav på den privata hyresvärden.  

 

Även om försäljningen skulle ge Hyresbostäder en ökad soliditet och med det ökad finansiell 

styrka så finns det från flera håll tvivel på att detta skulle hjälpa Hyresbostäder med 

nyinvesteringar då deras förmåga och vilja att ta risker minskar med minskningen av deras 

bestånd då deras spelrum blir mindre.  
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Den generella uppfattningen verkar vara att de privata hyresvärdarna tar ett mindre socialt 

ansvar, dock finns det väldigt många undantag. Det vi har sett är att de privata hyresvärdarna 

och allmännyttan ser socialt ansvar på olika sätt. Då allmännyttiga bolag pratar om att ordna 

med boende till behövande, träningslägenheter och ekonomiskt bistånd så vill de privata 

bolagen fokusera på att de skapar ett välskött och tryggt boende, fina områden och 

möjligheter till sociala aktiviteter och hjälp till grupper och organisationer som tar ett socialt 

ansvar. Det är därför viktigt att i ett samarbete ha samma bild av socialt ansvar och att även 

om privata hyresvärdar inte utesluter hjälp med boende så är det inte där fokus ligger när de 

pratar om socialt ansvar. 

 

Ett av de incitament för att ta ett socialt ansvar så som kommunerna menar är att företaget får 

”goodwill”, det är därför viktigt att socialt ansvar uppmärksammas så att de privata 

hyresvärdarna ser en fördel med att hjälpa till med lägenheter till dem som behöver dem men 

har svårt att få dem.  

 

Det är idag inte lönsamt att bygga nya hyresrätter även fast det skulle behövas. En möjlighet 

till att göra ränteavdrag på nybygge finns inte idag, den möjligheten finns dock för villa- och 

bostadsrättsägare. Att tillåta ränteavdrag på hyresrätter skulle kunna bidra till intresse av att 

bygga hyresrätter och uppnå neutralitet mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter.  

 

För att det ska vara en lönsam affär rent företagsekonomisk krävs det att minskningen i räntan 

är större än en nettoavkastning för fastigheterna. För att detta ska inträffa krävs det till att 

försäljningspriset är rätt mycket högre än vad fastigheterna är värderade till. Så länge 

försäljning sker kommer lånen att minska och därmed soliditeten att öka vilket ger större 

finansiell styrka. De olika parterna är dock oense om hur viktig en hög soliditet är, då 

Hyresbostäder i Växjö har kommunen som borgenär. 

 

Om en försäljning blir av kommer Hyresbostäder i Växjö att minska sitt bestånd med 13% 

och höja snitthyran per kvadratmeter i sitt totala bestånd då de aktuella lägenheterna ligger 

under snittet.  
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5.1 Effekter för hyresbostäder 

 

 

5.1.1 Mindre bestånd, samma sociala ansvar 

Hyresbostäder i Växjö kommer minska sitt bestånd av lägenheter samtidigt som antalet som 

behöver hjälp i samhället när det kommer till bostad inte påverkas av försäljningen, därmed 

kommer de få färre lägenheter att ta hand om dessa med vilket kan leda till svårigheter med 

att hinna få fram lägenheter till alla men även leda till att de blir en högre andel stödlägenheter 

i förhållande till det totala beståndet.  

5.1.2 Segregation 

Om de nya ägaren ställer större krav på t.ex inkomst och meriter än allmännyttan gör kommer 

bara vissa kunna bo i de privata hyresvärdarnas hyresrätter och de som inte håller måttet 

förpassas till allmännyttan vilket leder till ökad segregation. 

5.1.3 Ökad soliditet 

Hyresbostäder i Växjö kommer få en högre soliditet vilket ska öka deras finansiella styrka, 

enligt vissa har en hög finansiell styrka en samband med att man kan investera och satsa. 

5.1.4 Minskat bestånd, Mindre verksamhet 

Enligt andra så skulle försäljningen och därmed minskningen av beståndet göra företaget 

mindre och därmed få effekten att man på längre sikt blir för små för att kunna ta risker som 

uppstår när man investerar. 

5.1.5 Höjda medelvärden  

De aktuella fastigheterna är stora och i förhållande till det billiga, om de försvinner ur 

beståndet ökar medelvärderna i statistiken och Hyresbostäder vilket på papper får effekten att 

Hyresbostäder blir får dyrare lägenheter per kvadratmeter än tidigare. 

5.1.6 Konkurrens 

Med en ny aktör på marknaden får man ökad konkurrens, i den rådande bostadsbristen 

kommer det inte innebära att hyresbostäder riskerar att få tomma lägenheter i nuläget. 

 

5.1.6 Brukvärdessystemet 

Enligt brukvärdessystemet är det de allmännyttiga bostadsbolagen som sätter standarden för 

de hyror som alla ska jämföra sig med, eftersom allmännyttan vid denna affär skulle sälja 

några av de billigare lägenheterna i beståndet skulle det höja deras snitthyra och därmed höja 

det snitt som brukvärdessystemet använder som bas. Detta riskerar leda till högre hyror. 
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