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ABSTRACT 

Almgren, E. 2020. Värderingssystem inom fastighetsförvaltning. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Denna uppsats undersöker de motstridigheter och de enhälligheter som existerar mellan de två 

värderingssystemen som styr beslutsfattandet vid förvaltningen av fastigheter, det vill säga det ekonomiska och 

det sociala värderingssystemet. Detta studeras genom en undersökning av huruvida förvärvsarbetande inom 

kommunalt ägda bolag i Uppsala kommun kan vidta specifika åtgärder som skapar både ekonomiska och sociala 

värden vid förvaltningen av specialenheter. Specialenheter har valts som studieobjekt eftersom dessa typer av 

fastigheter ockuperas av samhällsnyttiga verksamheter. Specialenheter borde därmed förvaltas utifrån ett socialt 

värderingssystem och de exemplifierar sålunda den fastighetsförvaltning som antas utföras inom den offentliga 

sektorn som helhet. Uppsatsen genomfördes via en kvalitativ metodik. Detta innebar att författaren intervjuade 

förvärvsarbetande som har till uppgift att förvalta specialenheter. Författaren fann via de intervjuer som denne 

genomförde att ekonomiska och sociala värden ibland kan skapas enhälligt vid förvaltningen av specialenheter, 

medan det i andra fall inte är möjligt. Författarens slutsats utgörs av att den geografiska kontexten som 

specialenheterna befinner sig inom avgör huruvida ekonomiska och sociala värden kan skapas enhälligt eller inte 

via de förvaltningsåtgärder som vidtas på desamma. Således föreslår författaren att den offentliga sektorn bör 

fortsätta arbetet med att standardisera sociala värden så att en högre enhällighet mellan värderingssystemen kan 

uppnås. 
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1. INLEDNING                                                                                                         

 

Förvaltning handlar i grunden om produktion, i den privata sektorn ska det som produceras 

företrädesvis medföra en så hög vinst som möjligt för företagets aktieägare under en så lång tid 

som möjligt. Detta åstadkommer företaget genom att innovera och producera produkter som 

täcker kostnaderna för att producera desamma. Denna process måste företaget upprepa om och 

om igen samtidigt som de måste manövrera förändrade konsumtionsmönster och nya 

teknologiska innovationer. Hur väl företaget lyckas med detta mäts, på kort sikt, i företagets 

förmåga att extrahera profit. På lång sikt mäts detta genom värdet på företagets aktiekurs. I den 

offentliga sektorn handlar förvaltning också om produktion, skillnaden gentemot den privata 

sektorn är att denna produktion avser att skapa sociala värden istället för ekonomiska värden. 

Sociala värden är inte monetära och kan istället handla om att det offentliga skall skydda landet 

från utomlandsliga fiender, att de ska hålla gatorna säkra och rena, att de ska utbilda 

nästkommande generation och att de ska isolera medborgare som skadar samhällets funktion. 

Sociala värden kan således beskrivas som obestämda nyttor som bestäms utifrån politiskt 

uppsatta mål (Moore, 1994, s. 296–299).  

Fastighetsförvaltning som verksamhet har generellt sett utförts med bättre finansiella 

resultat i den privata sektorn i förhållande till dess offentliga motpart. De fastigheter som är i 

privat ägo behöver ofta taxeras, detta innebär att ett taxeringsvärde behöver upprättas för sådana 

fastigheter. De fastigheter som är i offentlig ägo brukar däremot inte behöva taxeras, varpå 

dessa fastigheters taxeringsvärde förblir okänt. Förvaltningen av fastigheter som är i privat ägo 

är i mångt och mycket beroende av att värdet på dessa fastigheter är känt för dess ägare. Detta 

eftersom fastighetens värde påverkar hur fastigheten kommer att förvaltas eller utvecklas i 

framtiden. Eftersom fastigheter i offentlig ägo inte i lika hög utsträckning som fastigheter i 

privat ägo råder över kända taxeringsvärden kan förvaltare av offentligt ägda fastigheter inte 

agera under samma förutsättningar som dess privata motsvarigheter kan. Dessa sektorer 

opererar inte enbart under vitt skilda förutsättningar, det är även så att dessa sektorer opererar 

under olikartade krav och förväntningar på deras verksamheter. Förvaltningen av fastigheter 

som är i privat ägo bedrivs med hänsyn till det privata företagets aktieägare och deras 

ekonomiska intressen, medan förvaltningen av fastigheter som är i offentlig ägo genomförs med 

hänsyn till politikers vallöften och deras intressen (Simons, 1994, s. 336).  

En specialenhet är en fastighet som ockuperas av en verksamhet som ämnar tjäna 

samhällsnytta. Sådana verksamheter skulle kunna utgöras av förskolor eller sjukhus 

(Skatteverket, u.å.-a). 

Mot bakgrund av att de verksamheter som existerar på specialenheter ämnar tjäna 

samhällsnytta så borde även förvaltningen av sådana fastigheter genomföras med målet att 

skapa sociala värden. Om detta är fallet så vore det problematiskt eftersom denna strävan 

medför att fastighetsförvaltning utförs med sämre finansiella resultat inom offentlig sektor i 

förhållande till dess privata motpart. Den offentliga sektorn kan dock inte byta till att enbart 

producera ekonomiska värden eftersom det ej är den offentliga sektorns uppgift. Således 

aktualiseras frågan ifall det är praktiskt möjligt att skapa både ekonomiska och sociala värden 

vid förvaltningen av specialenheter inom offentlig sektor, eller ifall dessa värden är alltför 

motstridiga för att något sådant skulle kunna åstadkommas.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall det är möjligt att via specifika 

förvaltningsåtgärder skapa ekonomiska och sociala värden vid förvaltningen av fastigheter. Om 

detta är möjligt skulle fastighetsförvaltning inom offentlig sektor kunna utföras med bättre 

finansiella resultat gentemot ifall denna förvaltning enbart har möjlighet att skapa sociala 

värden. Uppsatsen undersöker hur specialenheter förvaltas. Specialenheter undersöks eftersom 

dessa typer av fastigheter exemplifierar de problem som antas finnas inom den 

fastighetsförvaltning som utförs i den offentliga sektorn som helhet. Genom att undersöka 

ovanstående syfte förhoppas författaren av denna studie att resultatet av densamma ska kunna 

användas som underlag vid beslutsfattandet för fastighetsförvaltning inom den offentliga 

sektorn som helhet. För att undersöka denna problematik ska följande två frågeställningar 

besvaras; 

 

1) I vilken mån är det möjligt för förvärvsarbetande inom den bolagiserade 

kommunala verksamheten i Uppsala kommun att skapa ekonomiska och sociala 

värden vid förvaltningen av specialenheter? 

2) Vilka implikationer medför svaret på ovanstående frågeställning för de beslut 

som den offentliga sektorn vidtar för förvaltningen av fastigheter överlag? 

 

1.2 Avgränsningar                                                                                                       

Uppsatsens geografiska avgränsning utgörs av Uppsala kommun. Inom detta geografiska 

område har de kommunalägda bolag som äger och förvaltar specialenheter studerats. Denna 

avgränsning har vidtagits på grund av den rumsliga och tidsliga begränsning som denna uppsats 

har opererat under. Denna begränsning har medfört att författaren av denna uppsats ej haft 

möjlighet att utvidga studien utanför Uppsala kommun. 

Uppsatsens ämnesliga avgränsning utgörs av att enbart specialenheter som ägs av något 

utav Uppsala kommuns dotterbolag har studerats.  På grund av uppsatsens tidsliga och rumsliga 

omfattning har inte alla dessa bolag undersökts. Uppsatsens empiri baseras inte heller på de 

personer som utför den faktiska förvaltningen av specialenheter och inte heller på de som sätter 

målen för vad denna förvaltning ska resultera i. Istället utgörs empirin av ”mellannivån”. Med 

detta menar författaren att empirins resultat grundar sig i bolagens beslutsfattare och hur dessa 

tolkar de ägardirektiv som bolagen ämnar uppfylla. Således har uppsatsen enbart analyserat en 

viss del av detta forskningsämnes komplexitet.  

Vidare bör det betonas att vissa av de slutsatser som redovisas under 5. SLUTDISKUSSION 

grundar sig i premisser som har presenterats under uppsatsens litteraturavsnitt. Denna litteratur 

tar inte nödvändigtvis i åtanke de förutsättningar som svenska kommuner opererar under. Detta 

problem utgörs av det faktum att den administrativa indelningen av den offentliga sektorn 

varierar från stat till stat och att det således blir svårt att tillämpa slutsatser på svenska 

kommuner om dessa har framställts på basis av en annan stats definition utav en kommun. Olika 

staters kommuner kan ha olika typer av befogenheter och att dra slutsatser som överskrider 

statsgränser blir således inte fullständigt korrekt. Denna internationella litteratur har ändock 

använts i denna uppsats på grund av bristen på svensk litteratur om författarens forskningsämne.  
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Det bör även tilläggas att under 2. BAKGRUND beskrivs det faktum att förvaltandet och 

ägandet av specialenheter inom Uppsala kommun utförs i bolagsform. Ifall förvaltningen av 

specialenheter inte hade utförts i bolagsform hade kanske innehållet under 4. EMPIRI varit 

annorlunda.  

 

1.3 Metod                                                                                                                                

Författaren har valt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod vid genomförandet av 

denna uppsats. En sådan forskningsmetod innebär att den som utför studien väljer att fokusera 

på ord snarare än på siffror. Betoningen ligger på att tolka ordens innebörd, ofta görs detta 

genom att tillämpa ett induktivt förhållningssätt. Den kvalitativa forskaren baserar sina analyser 

på en undersökning av människors olika upplevelser, synpunkter och erfarenheter (Bryman, 

2018, s. 454). 

Ett induktivt förhållningssätt innebär att det teoretiska underlaget som presenteras i 

uppsatsen utgör grunden för de efterkommande empiriska forskningsresultaten. Genom att 

jämföra ett induktivt förhållningssätt med ett deduktivt sådant torde läsaren lättare kunna förstå 

innebörden av det förstnämnda. Det deduktiva förhållningssättet innebär att den som utför en 

undersökning försöker att utifrån existerande teorier bekräfta eller förkasta hypoteser genom att 

testa dessa i verkligheten. Det induktiva förhållningssättet innebär å andra sidan att forskaren 

försöker att förklara sina resultat utifrån redan existerande teorier. Målet med den induktiva 

metoden blir således att försöka nå en förklaringsmodell för det som forskaren empiriskt har 

observerat under sitt arbete (ibid.; Martin, 2011, s. 3).  

 

1.3.1 Intervjuer                                                                                                                            

Syftet med att genomföra denna uppsats har varit att besvara de frågeställningar som har 

formulerats under 1.1 Syfte & frågeställningar. För att kunna åstadkomma detta har författaren 

behövt uppnå en utökad förståelse av hur förvaltning av kommunalt ägda specialenheter utförs 

i praktiken. Mot bakgrund av att uppsatsen studerar något så abstrakt som värderingssystem så 

behövde någon form av kvalitativ metodik användas för att kunna besvara uppsatsens syfte. 

Eftersom förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter inte är en företeelse som lämpar sig 

att studera via observationer har författaren istället valt att intervjua aktörer som i dagsläget 

arbetar med sådana frågor. Författarens förhoppning har varit att dessa aktörer under 

intervjuerna skulle komma att berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser av 

förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter i Uppsala kommun. Sålunda har denna studie 

kommit att lämpa sig väl att genomföra via en kvalitativ metodik baserad på intervjuer. 

Inom kvalitativ metodik är användning av intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

den kvalitative forskaren ska kunna utnyttja denna metods styrkor. Intervjuer är således ett 

vanligt förekommande fenomen inom kvalitativ forskning. Den typ av intervju författaren har 

valt att använda sig av är en semi-strukturerad sådan. Denna intervjuform kännetecknas av att 

den kvalitative forskaren använder sig av ett manuskript som är uppdelat i olika typer av 

huvudfrågor. Ett sådant manuskript brukar oftast kallas för en intervjuguide (se BILAGA 1). 

Semi-strukturerade intervjuer skiljer sig mot dess strukturerade motpart på flera sätt, bland 

annat kännetecknas strukturerade intervjuer av att respondenten besvarar de frågor som 

intervjuaren ställer till denne genom att förmedla raka och tydliga svar. Under en semi-
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strukturerad intervju förväntar sig intervjuaren istället att respondenten har förmågan att kunna 

resonera fritt kring de frågor som intervjuaren presenterar. Genom att använda en sådan 

intervjuform behöver inte heller intervjuaren följa sin intervjuguide till punkt och pricka. 

Intervjuguiden kan under intervjun kompletteras med ytterligare frågor i de fall som 

intervjuaren eller respondenten finner det relevant (Bryman, 2018, s. 560–563).  

Intervjuguiden som har använts i arbetet med denna uppsats är uppbyggd i tre delar; 

inledning, undersökning och avslutning. Inledningen består av ett antal mer generella frågor 

som har valts ut för att få respondenten att vänja sig vid samtalet. De inledande frågorna syftar 

även till att intervjuaren ska kunna tillgodoräkna sig värdefull information om respondenten. 

Undersökningen består däremot av ett antal mer konkreta frågor som ämnar bidra till 

undersökningens huvudresultat. I avslutningen öppnar intervjuguiden upp för respondenten att 

addera ytterligare information ifall detta skulle aktualiseras. 

Respondenterna som står angivna i denna uppsats tillfrågades även angående huruvida 

dessa accepterade att stå som referenser i uppsatsens 6. KÄLL- OCH 

LITTERATURFÖRTECKNING. Alla respondenter godkände detta. Alla respondenter blev 

också informerade om uppsatsens syfte innan intervjuerna påbörjades. 

En respondentvalidering genomfördes också. Respondentvalidering innebär att forskaren 

förmedlar sina resultat till de människor som har varit föremål för forskarens undersökning. 

Målet med att respondentvalidera är att forskaren ska kunna bekräfta att den beskrivning som 

denne har förmedlat i sitt resultat är äkta. Respondentvalidering som företeelse är en del av de 

alternativa kriterier som existerar vid bedömningen av kvalitativa undersökningar. Mer 

specifikt utgör respondentvalidering en del av den kvalitativa undersökningens tillförlitlighet. 

Begreppet tillförlitlighet är i sig en översättning av bedömningsmetoden intern validitet som 

ofta används inom kvantitativa undersökningar. Intern validitet innebär att det ska finnas en 

god överenstämmelse mellan forskarens observationer och de slutsatser som denna drar ifrån 

dessa (ibid., s. 465–477).  

Utifrån respondentvalideringen har författaren kommit att ändra vissa delar av den 

information som anges under 4. EMPIRI. Detta eftersom författaren enligt respondenterna hade 

missförstått delar av vad dessa angav under intervjuerna. Således lönade sig valet att genomföra 

respondentvalideringen i det avseendet att denna undersöknings tillförlitlighet ökade. 

 

1.3.2 Urval                                                                                                                          

Kvalitativa forskare använder sig ofta av målstyrda urval. Detta skiljer sig från kvantitativa 

forskare som oftast använder sig av sannolikhetsurval. Ett målstyrt urval innebär att det är 

forskningsfrågorna som avgör enheten av det som kommer att analyseras. Ett sannolikhetsurval 

innebär däremot att det är slumpen som avgör enheten av det som kommer att analyseras. Inom 

kvalitativ forskning finns det flera olika typer av målstyrda urvalsmetoder. I denna uppsats har 

författaren valt att använda sig av ”urval av ett typiskt fall”. Det som är intressant att studera 

genom ett sådant urval avgörs av ett antal attribut som kopplas till författarens forskningsfrågor 

(Bryman, 2018, s. 495–498).  

I denna uppsats har författaren valt att enbart beakta ett attribut vid urvalet av respondenter. 

Attributet som valdes är som följer: Vid den tidpunkt som denna uppsats skrivs ska den som 
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intervjuas vara anställd vid ett av de bolag som Uppsala kommun äger, detta bolag ska 

förvalta och äga specialenheter.  

De respondenter som har intervjuats för denna studie har envar varit verksamma inom 

något av de följande fem bolagen; Fyrishov AB, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag, 

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB, AB Uppsala kommuns Industrihus och 

Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Alla dessa företag äger och förvaltar någon typ av 

specialenhet enligt de typkoder som Skatteverket (u.å.-b) har fastställt för specialenheter. Dessa 

typkoder är som följer; Tomtmark till specialbyggnad, Distributionsbyggnad, 

Reningsanläggning, Värmecentral, Vårdbyggnad, Bad-, sport- och idrottsanläggning, 

Skolbyggnad, Kulturbyggnad, Ecklesiastikbyggnad, Allmän byggnad, 

Kommunikationsbyggnad, Försvarsbyggnad och Kommunikationsbyggnad, telekommast 

(Skatteverket, u.å.-b). Såsom står angivet under BILAGA 1 har författaren enbart ställt frågor 

som berör de specialenheter som bolagen äger och förvaltar. Således baseras resultatet av denna 

uppsats på de svar som respondenterna har angivit angående de specialenheter som dessa bolag 

äger och förvaltar.  

Den roll som de anställda har haft i förhållande till den förvaltning av specialenheter som 

har undersökts i denna uppsats har varierat. Denna situation har uppstått till följd av ett 

snöbollsurval som respondenterna själva har initierat. Författaren har ändock valt att inte 

beskriva sitt eget urval som ett snöbollsurval. Detta eftersom urvalet ändå följer det attribut som 

författaren har tillämpat för denna studie. Överlag har alla av respondenterna innehaft någon 

typ av chefsroll på något av de bolag som uppfyller uppsatsens attribut. Såsom beskrivits under 

1.2 Avgränsningar kan den roll som respondenterna innehar under förvaltningsprocessen 

beskrivas som en tolkningsroll där de ämnar uppnå bolagets ägardirektiv samtidigt som de 

tilldelar direktiv till bolagets egna förvaltare.  

 

1.3.3 Positionalitet och reflexivitet                                                                                         

Med utgångspunkt i det faktum att författaren representerade forskarrollen i arbetet med denna 

uppsats torde en diskussion om dennes positionalitet i förhållande till respondenterna vara av 

intresse. Även fast författaren representerade rollen som forskare i detta arbete har dennes 

positionalitet i förhållande till respondenterna ändå varit en av underlägsenhet. Av största 

betydelse för detta faktum är att denna uppsats skrevs på C-nivå. Detta innebar att författaren 

kom att agera mer som en frågvis student än som en självsäker forskare under intervjuerna. 

Förutom detta faktum var författaren till denna uppsats även underlägsen i ett antal andra 

avseenden, exempelvis genomfördes alla intervjuer på respektive respondents arbetsplats. 

Respondenterna var också mer kunniga än författaren om uppsatsens forskningsämne. Slutligen 

var respondenterna även äldre än författaren. 

Författaren skulle även vilja diskutera den påverkan som författarens reflexivitet kan ha 

medfört för resultatet av denna uppsats. Som forskare måste man ständigt reflektera över de val 

man själv utfört som kan ha föranletts av ens egen verklighetsbild. Detta kan framgå i hur 

forskaren väljer att tolka sina resultat och således de slutsatser forskaren deducerar utifrån dessa 

tolkningar. Författaren har i arbetet med denna uppsats utgått ifrån att vara så neutral som 

möjligt, samtidigt vet författaren om att ingen som studerar ett forskningsämne är fullständigt 

objektiv i sina analyser av detsamma (Bryman, 2018, s. 471). 
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1.3.4 Kvalitativ analys 

Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både det som respondenten säger och hur 

respondenten säger det. Om dessa två aspekter ska kunna redovisas i undersökningen är det 

viktigt att forskaren besitter en fullständig redogörelse över vad som sades och på vilket sätt 

(Bryman, 2018, s. 577).  

Av denna anledning har författaren valt att spela in intervjuerna och sedan transkribera 

dessa. Alla respondenter som står angivna i denna uppsats godkände att intervjuerna spelades 

in på författarens mobiltelefon.  

Det finns dock inte enbart fördelar med att transkribera intervjumaterial. Att transkribera 

material utgör en tidsödande process eftersom det material som transkriberas ofta är bastant i 

dess innehåll. Således aktualiserar denna företeelse ett behov hos den kvalitative forskaren att 

använda sig av någon typ av analysmetod för att kunna analysera det insamlade materialet 

(ibid., s. 579).  

Kodning utgör startpunkten för de flesta typer av kvalitativ dataanalys (ibid., s. 699). 

Skribenten har därför valt att koda sitt eget intervjumaterial. Författaren har utgått ifrån ett antal 

olika kategorier som denne ansåg var av intresse för uppsatsens huvudundersökning. Materialet 

har kategoriserats utifrån fyra olika kategorier där två av dessa även innefattade 

underkategorier. De fyra överkategorierna som användes var; Samarbete mellan ekonomiska 

och sociala värden, Konflikt mellan ekonomiska och sociala värden, Ekonomiska värden och 

Sociala värden. Överkategorierna Ekonomiska värden och Sociala värden innefattade även två 

underkategorier. För Ekonomiska värden var detta Metoder för att beräkna ekonomiskt värde 

av fastighet och för Sociala värden var detta Kvantifiering av sociala värden. 

Dessa kodningar utgjorde sedan grunden för det empiriska material som presenteras under 4. 

EMPIRI. 

 

1.3.5 Avslutande noteringar                                                                                                               

I denna uppsats kommer författaren att presentera litteratur som denne anser kan kontextualisera 

undersökningens forskningsämne. Författaren har använt sig av en narrativ litteraturgranskning. 

Detta innebär att författaren redovisar vad som är känt angående sitt forskningsämne. Syftet 

med att göra en narrativ litteraturgranskning är främst att bidra med en grundlig inledning inför 

uppsatsens huvudundersökning (Bryman, 2018, s. 130).  

Avslutningsvis vill författaren poängtera att de resonemang denne kommer att presentera 

under avsnittet 5. SLUTDISKUSSION främst ska betraktas som generella tendenser vars resultat 

enbart kan generaliseras med yttersta varsamhet. Eftersom denna uppsats är skriven genom ett 

induktivt förhållningssätt har uppsatsen inte som mål att testa huruvida ett fenomen som 

beskrivits i teorin stämmer eller inte i verkligheten. Istället ämnar uppsatsen att bidra med ny 

kunskap som skulle kunna testas genom tillämpning av andra metoder än de som författaren 

har använt sig av. Dessutom bör det tilläggas att författaren enbart studerat förvaltningen av 

kommunalt ägda specialenheter i Uppsala kommun. Att applicera författarens resultat på andra 

geografiska enheter än Uppsala kommun bör sålunda göras med varsamhet. Detta eftersom 

uppsatsen inte utrett huruvida undersökningens slutsatser är specifika för Uppsala kommun 

eller inte.  
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1.4 Disposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Uppsatsen är disponerad utifrån sex huvuddelar. Dessa delar utgörs av ett introduktionskapitel, 

två teoretiska kapitel, ett empiriskt kapitel, en slutdiskussion och en käll- och 

litteraturförteckning. Introduktionskapitlet avser att beskriva förutsättningarna för uppsatsens 

huvudundersökning genom att presentera ett antal avsnitt som syftar till att underlätta läsningen 

och förståelsen av uppsatsen. Innehållet i de två teoretiska kapitlen kommer att beskrivas mer 

utförligt under 1.5 Litteraturgenomgång. I det empiriska kapitlet presenteras resultatet från 

författarens intervjuer utifrån de kodningar som författaren har analyserat materialet via. I 

slutdiskussionen binds empirin och teorin ihop för att forma uppsatsens slutdiskussion. Under 

6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING anges de referenser som författaren av denna 

uppsats har använt sig av. 

 

1.5 Litteraturgenomgång                                                                                 

Som beskrivits under 1.4 Disposition består författarens litteraturavsnitt av två separata delar. 

Den första delen benämns som 2. BAKGRUND och åsyftar att tillge läsaren den kunskap som 

denne behöver för att förstå författarens forskningsämne. Denna del beskriver metoder för 

styrningen av offentlig sektor med fokus på Uppsala kommun. Utifrån denna del är det främst 

information om New Public Management som kommer att användas för analys i 5. 

SLUTDISKUSSION.  

Det andra avsnittet benämns som 3. EKONOMISKA OCH SOCIALA 

VÄRDERINGSSYSTEM. Under detta avsnitt beskrivs innehållet i de värderingssystem som 

undersöks i denna uppsats. Denna del innefattar i högst utsträckning det teoretiska material som 

kommer att användas för analys av författarens empiri under 5. SLUTDISKUSSION. Mer 

specifikt så kommer det material som författarna de Vries & Voß presenterar, i kombination 

med det som Graaskamp presenterar, att i allra högst utsträckning användas för analys under 5. 

SLUTDISKUSSION. 

 

1.6 Centrala begrepp & definitioner 

Denna studie bygger på den vetenskapliga artikeln: Economic Versus Social Values in Land 

and Property Management: Two Sides of the Same Coin?, skriven av Walter Timo de Vries och 

Winrich Voß, publicerad i Spatial Research and Planning år 2018.  
Med tanke på att denna uppsats behandlar samma forskningsämne som den ovannämnda 

artikeln har författaren av denna uppsats valt att extrapolera viss information från den 

ovannämnda för att möjliggöra denna undersöknings verkställande. Detta medför att den 

information om värderingssystem som presenteras i denna uppsats främst utgår ifrån 

markförvaltning (de Vries & Voß, 2018, s. 389).  

Författaren har därför valt att översätta markförvaltning till fastighetsförvaltning. 

Författaren anser detta som rimligt mot bakgrund av att de Vries & Voß hävdar att det är svårt 

att definiera vad markförvaltning innebär. De använder även flera olika definitioner för att 

definiera markförvaltning i deras undersökning (ibid., s. 382).  

En av de definitioner som de Vries & Voß använder sig av hävdar att markförvaltning är 

en aktionsorienterad komponent av rumslig utveckling och markpolicy, vilket inkluderar alla 
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planerings- och utvecklingsprocesser och även utvärdering och regelgivande mått för 

användningen av markstrukturella faciliteter (de Vries & Voß, 2018, s. 382. Egen 

översättning). Cambridge Dictionary definierar fastighetsförvaltning som förvaltningen av 

mark och byggnader utfört som ett företag, vilket inkluderar att vidhålla byggnader i gott skick 

samt att hyra ut fastigheter (Cambridge Dictionary, n.d. Egen översättning). Högberg & 

Högberg (2000, s. 50–52) utvecklar ovanstående definition genom att beskriva 

förvaltarfunktionen som att svara för drift, skötsel, reparationer och underhåll av fastigheten 

samt uthyrning och service till boende och användare. I förvaltarrollen ingår också att svara 

för kontinuerliga anpassningar till förändrade brukarkrav och behov i den mån dessa inte faller 

under byggherrefunktionen. Högberg & Högberg (2000, s. 81) beskriver även att ett 

förvaltningsföretag under 2000-talet enbart kan lyckas ifall verksamheten inriktas på det som 

är viktigast för kunden. Visionen för fastighetsföretagen måste vara helt fokuserad på kunden 

och att i sin verksamhet maximera värdet för kunden. Övriga mål som avkastning på eget 

kapital, soliditet1 etc måste naturligtvis också klaras även på kort sikt. 

Författaren har utgått ifrån den struktur som de Vries & Voß använder sig av för att 

beskriva innehållet i de ekonomiska och sociala värderingssystem som dessa presenterar. På 

grund av den komplexitet som dessa värderingssystem innefattar kommer dess förhållande till 

fastighetsförvaltning att presenteras mer utförligt under 3. EKONOMISKA OCH SOCIALA 

VÄRDERINGSSYSTEM. Som övergripande definition kan ekonomiska värden definieras som 

förutsägbara, mätbara och objektiva medan sociala värden kan definieras som dynamiska, 

flytande och subjektiva (de Vries & Voß, 2018, s. 387. Egen översättning).  

Författaren har även följt de Vries & Voß i att definiera offentliga och samhälleliga värden 

som sociala värden. Detta är viktigt att påpeka eftersom en viss del av litteraturen använder sig 

av dessa beteckningar istället. Detta har vidtagits eftersom dessa värden har en social 

implikation och ett socialt ursprung varpå dessa kan föras samman till ett sammanfattande 

begrepp (ibid.).  

En specialenhet definierades under 1. INLEDNING som en fastighet som ockuperas av en 

verksamhet som ämnar tjäna samhällsnytta. Under 1.3 Metod beskrevs de olika typer av 

specialenheter som existerar i Sverige.  Under 2.1 Bolagisering kommer det faktum att Uppsala 

kommun har bolagiserat förvaltningen av dess verksamhetslokaler att beskrivas. I denna 

uppsats har författaren valt att likställa verksamhetslokaler med specialenheter. Detta eftersom 

de bolag som skapades till följd av bolagiseringen till största del förvaltar fastigheter som ämnar 

tjäna samhällsnytta. Således uppfyller dessa fastigheter de krav som ställs för att de ska kunna 

definieras som specialenheter utifrån det som angavs under 1. INLEDNING.  

Under 3.1 Ekonomiskt värderingssystem används begreppet fastighetsanvändning istället 

för begreppet fastighetsförvaltning. På grund av att författaren ej har kunnat identifiera 

definitioner ur den litteratur som denne har använt där detta begrepp förekommer, har 

författaren valt att inte översätta fastighetsanvändning till fastighetsförvaltning. Den litteratur 

som används där detta begrepp förekommer har ändå använts för att analysera 

fastighetsförvaltning i denna uppsats.  

 
1 Med soliditet menas i denna uppsats andelen av ett företags tillgångar som finansieras av dess egna kapital.   
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Under samma avsnitt presenterar Graaskamp en definition av rationell 

fastighetsanvändning utifrån Adam Smith. När denna definition refereras till under kommande 

avsnitt benämns den som den Smithianska definitionen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. BAKGRUND 

 

På 1970- och 1980-talen var den offentliga sektorn mycket kritiserad i Sverige. Den offentliga 

sektorn kritiserades både från den politiska vänstern och från den politiska högern. Den 

politiska vänstern ansåg att den offentliga sektorn hade misslyckats i sitt uppdrag att minska 

klasskillnaderna i samhället. Detta eftersom den hade skapat en byråkratisk klass som ansågs 

agera främst utifrån sina egna klassintressen. Den politiska högern menade å andra sidan att 

den offentliga sektorn var ineffektiv och byråkratisk. Denna mångfaldiga kritik resulterade i ett 

gemensamt förslag: staten skulle förminskas och marknaden skulle utökas. Detta innebar i 

praktiken att medborgaren själv skulle få tillåtelse att välja vilken tjänsteutövare som passade 

denne bäst genom att olika aktörer kunde konkurrera om medborgaren som kund. Denna 

konkurrens skulle även medföra ett mindre slöseri av resurser eftersom aktörerna kunde agera 

utifrån ett profitsökande. Det system som följde av detta benämns idag som New Public 

Management och det har sedan 1990-talet utvecklats som ett nytt system för styrningen av 

offentlig sektor (Bornemark, 2018, s. 30–31). New Public Management kan beskrivas som en 

konsekvens av nyliberala tankegångar som har fått ett allt större genomslag sedan 1970-talets 

början (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Begreppet New Public Management bör inte förstås som en enhetlig teori. Begreppet ska 

istället tolkas som en sammanfattning av ett antal grundläggande organisatoriska drag som 

svenska kommuner har anammat sedan 1970-talet och framåt. Dessa förändringar har främst 

kommit att innebära att svenska kommuner har fått ett ökat självstyre. Förändringarna har även 

kommit att innebära att marknaden har börjat användas allt mer som förebild för 

organisationsuppbyggnaden av kommuner. Ett av kännetecknen för New Public Management 

är att det har medfört en förskjutning i kommunal organisationsstyrning så till vida att 

kommunal verksamhet har börjat influeras i allt större utsträckning av privata aktörer än vad 

som har varit fallet tidigare (Montin & Granberg, 2013, s. 95–98).  

Marknadens utökning har även kommit att medföra ett antal andra konsekvenser, bland 

annat har vissa offentliga verksamheter kommit att decentraliseras, delegeras och privatiseras. 

Offentlig verksamhet har även kommit att organiseras på ett annat sätt än tidigare, den tidigare 

dominerande detaljstyrningen har ersatts av en målstyrning. Målstyrningen har i kontrast mot 

detaljstyrningen inneburit ett ökat användande av granskningar och utvärderingar inom 

offentlig verksamhet. Bland dessa kan nämnas ett utökat användande av olika typer av 

rankinglistor och betyg. Syftet med dessa metoder har varit att i högre utsträckning än tidigare 

uppnå en standardisering av offentlig verksamhet i enlighet med målet om att minska 

resursslöseriet. Sammantaget har detta medfört att beteenden som kan kvantifieras har kommit 

att bli prioriterade över sådana som ej har möjlighet att genomgå samma process. Detta eftersom 

beteenden som inte går att kvantifiera ej har samma möjlighet att standardiseras som dess 

motsats. Ovanstående idéer har hämtats från det privata näringslivet där standardisering 
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förväntas uppnås genom ett starkt och professionellt ledarskap som främjas genom ett system 

baserat på konkurrens (Bornemark, 2018, s. 9–32).  

Vår samtid kan således kännetecknas genom uppfattningen om att problem enklast löses 

genom tillämpning av kvantitativa beräkningsmetoder. Resultatet av sådana beräkningar 

redovisas i styrdokument och i utvärderingar i form av spalter och kvalitetsindex. De statistiska 

resultaten betraktas som pålitliga och objektiva. Dess resultat tillämpas ofta för att effektivisera 

verksamheten som problemet existerar inom. Detta har exempelvis visat sig i välfärdssektorn 

sedan New Public Management infördes som styrsystem för densamma. Införandet av New 

Public Management har sedan 2000-talets början påskyndat utvecklingen av 

mätbarhetssamhället i Sverige (ibid., s. 9–13).  

Införandet av New Public Management som styrsätt för offentlig sektor har även kommit 

att inverka på förvaltningen av offentligt ägda fastigheter. Det ställs allt högre krav på att 

fastighetsförvaltning ska utföras i likhet med den förvaltning som genomförs inom dess privata 

motsvarighet. Med detta menas att en form av fastighetsförvaltning som avser att extrahera 

profit från fastigheter har kommit att bli en accepterad form av förvaltning för offentligt ägda 

fastigheter (Lane, 2000, s. 165–169). 

Proponenter för New Public Management hävdar även att den offentliga sektorn bör 

bolagisera förvaltningen av deras fastigheter. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är enligt 

dessa flertaliga, bland annat medför en bolagisering av förvaltningen att det offentliga styret får 

möjlighet att förskjuta ansvaret av en så mödosam uppgift som fastighetsförvaltning till ett 

aktiebolag. Förespråkare för New Public Management anser dessutom att aktiebolagsformen 

medför möjligheter till att upprätta ett mer diskret styre som kan gynna förvaltningen av nämnda 

fastigheter (ibid., s. 168–170).  

 

2.1 Bolagisering 

År 2012 valde Uppsala kommun att bolagisera kommunens bestånd av verksamhetslokaler. 

Detta gjorde Uppsala kommun genom att skapa och/eller ombilda tre aktiebolag som envar 

skulle äga och förvalta en viss typ av verksamhetslokal. De företag som skapades till följd av 

denna bolagisering var Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Uppsala kommun Sport- och 

rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (Uppsala 

kommun, 2012, s. 1–2).  

Uppsala kommun motiverade valet att bolagisera detta bestånd genom att hävda att en 

uppdelning av beståndet i form av flera olika aktiebolag torde förbättra förvaltningen av 

verksamhetslokalerna. Uppsala kommun menade att det tvåpartsförhållande som i och med 

bolagiseringen fastställdes emellan parterna borde medföra ett mer affärsmässigt förhållande 

emellan dessa. Uppsala kommun hävdade också att förvaltningen skulle bli mer effektiv mot 

bakgrund av två ytterligare anledningar, (1) eftersom bolagen fick möjlighet att enbart fokusera 

på förvaltning så skulle arbetet förbättras samt (2) de regleringar som står angivna i 

aktiebolagslagen förenklar beslutsprocessen genom att den tydliggör rollfördelningen mellan 

styrelse och verksamhetsledning. Detta skulle enligt Uppsala kommun komma att medföra en 

snabbare beslutsprocess än den som tidigare företagits inom den kommunala organisationen 

(ibid., s. 3).                            
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2.2 Kvantifiering 

I Uppsala kommuns mål och budget för åren 2019–21 informeras läsaren om att kommunens 

verksamhet är organiserad utifrån en typ av mål- och resultatstyrning. Denna mål- och 

resultatstyrning innebär i Uppsala kommuns fall att verksamheten organiseras genom nio 

olikartade inriktningsmål. Dessa inriktningsmål syftar till att kunna jämföra kommunens 

resultat med andra kommuner för att på så sätt identifiera framgångar och utvecklingsområden 

inom kommunens verksamhet. Inriktningsmålen ackompanjeras av ett antal uppdrag, dessa är 

antingen riktade till en specifik del av kommunens verksamhet eller till verksamheten i sin 

helhet. För varje inriktningsmål finns även ett antal indikatorer uppskrivna (Uppsala kommun, 

2019, s. 6).  

Dessa indikatorer syftar till att mäta både sociala och ekonomiska värden, exempelvis 

används indikatorn Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (2017) 

under inriktningsmål nummer 4 (Uppsala kommun, 2019, s. 15). Detta inriktningsmål syftar till 

att uppfylla målet om att Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar 

för folkhälsa och livskvalitet (Uppsala kommun, 2019, s. 14). Indikatorns resultat grundar sig i 

en enkät som framställdes år 2017 vid ett antal grund- och gymnasieskolor inom Uppsala 

kommun. Resultatet av denna enkät har sedan aggregerats till ett medelvärde. Medelvärdet har 

sedan redovisats i en tabell tillsammans med ett jämförvärde. Jämförvärdet redovisar 

medelvärdet av övriga kommuner inom Uppsala läns enkätresultat (ibid., s. 14–16).  

På samma sätt som Uppsala kommun mäter sociala värden mäter de även ekonomiska 

värden. Under inriktningsmål nummer 1 beskrivs kommunens ekonomiska mål. Detta specifika 

mål åsyftar till att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi (Uppsala 

kommun, 2019, s. 7). Under detta mål finns också ett antal indikatorer redovisade, bland annat 

redovisas kommunens soliditet i förhållande till ett antal andra jämförbara kommuner i Sverige 

(ibid., s. 7–8). 

 

3. EKONOMISKA OCH SOCIALA VÄRDERINGSSYSTEM                                    

 

Beslutsfattandet inom fastighetsförvaltning baseras på två olika värderingssystem, ett 

ekonomiskt och ett socialt sådant. Dessa värderingssystem kan både överlappa och kontrastera 

varandra. Det är upp till den ansvarige förvaltaren att försöka navigera mellan dessa 

värderingssystem i hopp om att nå en acceptabel lösning i enlighet med de båda systemen. Idag 

är det dock vanligt att yrkesverksamma inom dessa sektorer enbart beaktar ett av systemen när 

förvaltningsbeslut ska vidtas. Detta medför att de missar den potential som finns för integrering 

emellan de olika systemen. Om dessa system skulle integreras mer så skulle förvaltningen 

kunna utföras med bättre resultat jämfört med ifall förvaltare enbart skulle använda sig av ett 

av systemen när förvaltningsbeslut ska vidtas (de Vries & Voß, 2018, s. 381).  

Det är dock lättare sagt än gjort att integrera dessa värderingssystem. Detta eftersom de 

mål som dessa värderingssystem ämnar uppfylla ofta är motstridiga. Exempelvis kan 

ekonomiska mål såsom att minska kostnader vid utförandet av fastighetsförvaltning hamna i 

konflikt med ekologiska mål som handlar om att förvalta fastigheter så att den lokala miljön 

främjas av åtgärden. Dessa värderingssystem kan också komma i konflikt med samhälleliga 

mål som handlar om att fastigheter bör förvaltas så att människor ska kunna få tillgång till dem. 
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Det är även viktigt att notera att olika geografiska nivåer skapar olika sorts värden vilket även 

inverkar på hur väl dessa system kan främjas enhälligt. Som beskrivits under 1.6 Centrala 

begrepp & definitioner kombineras i denna uppsats de ekologiska och de samhälleliga målen 

för att skapa det sociala värderingssystemet. Detta eftersom de ekonomiska målen oftare 

kontrasterar de ekologiska och de samhälleliga målen i förhållande till hur ofta de sistnämnda 

kontrasterar varandra (ibid., s. 387–392).  

Genom uppkomsten av digitalisering och stora datamängder har nya möjligheter för att 

kombinera dessa system lyckats framställas. Detta eftersom nya möjligheter för att kvantifiera 

sociala värden har uppstått vilka underlättar för förvaltare att beräkna vilket beslut som dessa 

bör vidta när fastighetsförvaltning skall utföras (ibid., s. 391).  

 

3.1 Ekonomiskt värderingssystem 

Det ekonomiska värderingssystemet är av stor betydelse när beslut om fastighetsförvaltning ska 

vidtas. Det ekonomiska värderingssystemet kan sägas utgöra grunden för de diskussioner som 

föregår implementeringen av förvaltningsåtgärder (de Vries & Voß, 2018, s. 383).  

En fastighets ekonomiska värde bestäms av dess marknadsvärde. Ett marknadsvärde är det 

uppskattade priset för en fastighet ifall denna skulle säljas på marknaden den dag som 

värderingen av densamma vidtas. Fastigheten ska ha marknadsförts och parterna som träffar 

avtal om att förvärva eller avyttra2 denna ska ha agerat rationellt, regelrätt och utan tvång. Ett 

marknadsvärde är således en uppskattning av det faktiska priset av en fastighet och denna 

uppskattning bygger på att kraven som listats ovan ska ha uppfyllts. För att beräkna detta 

marknadsvärde krävs tillämpning av ett antal matematiska modeller (Pagourtzi et al., 2003, s. 

383–386).  

Det är främst fem beräkningsmetoder som brukar användas, dessa metoder är; 

jämförelsemetoden, investeringsmetoden, entreprenörsmetoden, restvärdemetoden och 

profitmetoden3. De två sistnämnda metoderna brukar klumpas ihop med investeringsmetoden 

på grund av de likheter de innehar med varandra. Jämförelsemetoden bygger på beräkning av 

marknadsvärde mellan likartade fastigheter, investeringsmetoden bygger på beräkning av 

hyreskostnader för fastigheter och entreprenörsmetoden bygger på beräkning av kostnader för 

återupprättande av byggnader som står på fastigheter (French & Gabrielli, 2007, s. 516–518).  

Enligt ovanstående utläggning måste alltså en köpare inneha en del förkunskap om 

fastighetsmarknaden för att denne ska kunna genomföra ett rationellt köp. Detta är dock lättare 

sagt än gjort, exempelvis kan det finnas felaktigheter i den statistik som köparen studerar 

samtidigt som denne inte har tillgång till all information om tidigare fastighetsaffärer i 

undersökningsfastighetens närområde på grund av diverse sekretessregler. Man torde även 

beakta det faktum att eftersökandet efter tidigare fastighetsaffärer i undersökningsfastighetens 

närområde är en tidsödande process som i bästa fall kan täcka in en del av den lokala 

fastighetsmarknaden. De sökresultat som den köpande erhåller behöver inte heller vara 

representativa för den lokala fastighetsmarknaden i sin helhet (Mooya, 2016, s. 110).  

Kraven på rationella köpare uppfylls lättare på marknader där marknadsvärdet för en vara 

är allmänt känd, såsom fallet ofta är på vissa aktiemarknader. Själva motsatsen till 

 
2 Försäljning av fastighet. 
3 Författarens egna översättningar av beräkningsmetoderna. 
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aktiemarknaden skulle med fog kunna antas vara marknaden för specialenheter, detta eftersom 

denna kännetecknas av ett lågt utbyte av varor och en hög differentiering av vad dessa varor i 

sig innebär (ibid., s. 126–128).  

De metoder som existerar för att beräkna fastigheters värde avser att beräkna fastigheternas 

marknadsvärden. Dessa metoder bygger på antagandet om att den som vill förvärva en fastighet 

förväntar sig en viss nivå av avkastning ifrån denna i framtiden. Inom den offentliga sektorn är 

detta antagande inte nödvändigtvis korrekt eftersom denna typ av aktör ofta äger och förvaltar 

fastigheter av sociala skäl snarare än på basis av en förväntad ekonomisk avkastning. Detta 

medför att en tillämpning av sådana metoder på fastigheter som är i offentlig ägo ofta blir 

felaktig (Sayce & Connellan, 1998, s. 205).  

En specialenhet är en sådan typ av fastighet som blir svår att värdera på basis av 

ovanstående problematik. En ytterligare svårighet när det kommer till att värdera specialenheter 

baseras på det faktum att dess taxeringsvärde ofta är okänt. Detta beror på att den verksamhet 

som bedrivs på fastigheten ej behöver taxeras. Således kommer inget taxeringsvärde att 

upprättas för fastigheten i sin helhet (Skatteverket, u.å.-a). 

 

3.1.1 Rationell fastighetsanvändning 

Hur vi människor använder våra fastigheter bör förstås som en produkt av samhälleliga och 

ekonomiska krav på hur en sådan process borde genomföras. Detta kan illustreras via en 

beskrivning av fastighetsrättens uppkomst. Detta rättsområde uppkom till följd av att samhället 

identifierade ett behov av att främja rationell användning av mark genom att privatisera 

densamma. Tanken bakom detta var att den som hade rätt att använda mark borde belönas ifall 

denne valde att bruka sin mark på det mest rationella viset utifrån den enskildes förutsättningar. 

Belöningen utformades genom monetära vinster som säkerställdes genom att fastigheten som 

producerade dessa blev skyddad enligt lag. Måttstocken för vad som utgjorde ett rationellt 

användande av en fastighet bestämdes sålunda av en fastighetsägares förmåga att extrahera 

maximal profit från dennes fastighet. Utformandet av denna måttstock brukar tillägnas den 

brittiske nationalekonomen Adam Smith som var verksam i England under slutet av 1700-talet. 

På senare tid har dock denna måttstock börjat kritiseras. Vissa röster har höjts som menar att 

inte enbart extraktion av profit bör utgöra måttstocken för vad som innebär en rationell 

användning av en fastighet. Dessa röster hävdar att en rationell användning av en fastighet 

måste innebära att både den lokala miljön och den lokala utvecklingen främjas av fastighetens 

pågående användning. Dessa kritiker menar således att den Smithianska definitionen av vad 

som utgör en rationell fastighetsanvändning inte nödvändigtvis tar i åtanke ifall 

fastighetsägaren bidrar till en god lokal utveckling och/eller till en god lokal miljö i fastighetens 

närområde (Graaskamp, 1981, s. 625–627). 

Vissa teoretiker menar dock att kritiken mot den Smithianska definitionen ej har påverkat 

fastighetsbranschen i någon högre utsträckning. David Harvey menar till exempel att fastigheter 

har börjat betraktas som värdegenererande i sig, istället för att som tidigare ha betraktats som 

plattformar där värdegeneration genom varu- och tjänsteproduktion har kunnat åstadkommas. 

Harvey menar även att fastigheter idag behandlas som rena finansiella tillgångar som 

transfereras till följd av den ränta de producerar. Harvey menar också att denna process är 

oundviklig under kapitalism och att alla andra former av fastighetsanvändning kommer att 
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behöva ge vika åt denna företeelse. Denna process menar Harvey är en del av den ökade 

finansialiseringen av samhället som innebär att allt fler ting har börjat värderas utefter dess 

utbytesvärde gentemot dess användarvärde. Detta kan exemplifieras genom den ökade andelen 

av OECD-staters ekonomier som utgörs av hyressektorn, exempelvis växte Storbritanniens 

uthyrningsekonomi med 120 % från början av 1990-talet till år 2006. Det är emellertid värt att 

notera att fastigheter alltid kommer att behöva brukas för både mänsklig bosättning och för 

mänsklig produktion, varpå Harveys uttalande om det ofrånkomliga i att alla typer av fastigheter 

kommer att bli behandlade som rena finansiella tillgångar måste betraktas som högst tveksam 

(Christophers, 2010, s. 95–106).  

 

3.2 Socialt värderingssystem 

Diskussioner om huruvida mer kvantitativa värden inom fastighetsförvaltning och 

fastighetsinvestering kan jämföras och integreras med mer kvalitativa värden relaterade till 

frågor om strategisk rumslig utveckling, samhälleliga förändringar och ekologiskt skydd har 

aktualiserats inom akademin på sistone. Sociala värden är dock oftast kvalitativa och kan 

därmed inte nödvändigtvis kvantifieras. Detta eftersom sociala värden är subjektiva och kan 

förändras beroende på vad som sker i tid och rum. Det sociala värderingssystemet består av ett 

antal olika värden som styr socialt beteende och fastställer samhälleliga normer för hur 

människor bör bete sig och agera. Även om sociala värden oftast är kvalitativa så finns det 

möjligheter att kvantifiera desamma, exempelvis genom implementering av 

nyttokostnadsanalyser eller andra typer av indexeringar. I Tyskland har dessa typer av analyser 

använts för att kunna kvantifiera sociala värden innan beslut om fastighetsförvaltning skall 

vidtas i syfte att skapa enhällighet mellan de två värderingssystemen. De system som används 

för att uppnå detta benämns som Baulandmodelle. Dessa system kan sägas omvandla sociala 

vinster till ekonomiska vinster genom att de kvantifierar värdet av att de sociala värdena beaktas 

innan förvaltningsbeslut företas. Av de sociala värden som dessa system kan kvantifiera kan 

nämnas minskade nivåer av vattenföroreningar, förbättrad arbetsplatssäkerhet, minskade nivåer 

av koldioxidutsläpp, förbättrad kvalité på områden som avses brukas för rekreation och 

förbättrad trafikinfrastruktur. Dessa nyttokostnadsanalyser kan också anpassas så att specifika 

geografiska omständigheter inkluderas i beräkningarna, exempelvis har värdet av 

vinproduktion för regioner som producerar detta i Tyskland använts när förvaltningsbeslut ska 

vidtas på sådana platser. Som nämnt under 3. EKONOMISKA OCH SOCIALA 

VÄRDERINGSSYSTEM kvarstår dock problematiken i att vissa sociala värden ännu inte kan 

kvantifieras, i de nyttokostnadsanalyser som används i Tyskland beräknas dessa utgöra ungefär 

50% av de sociala värdena (de Vries & Voß, 2018, s. 386–387). Några exempel på mer 

kvalitativa sociala värden kommer att presenteras i nedanstående avsnitt.  

 

3.2.1 Sociala värden inom fastighetsförvaltning 

Inom fastighetsförvaltning kan det sociala värderingssystemet kategoriseras genom fyra olika 

typer av sociala värden. Dessa är; individens besittningsrätt till mark, individens livskvalitet, 

individens rätt till staden/landsbygden och individens rumsliga identitet (de Vries & Voß, 2018, 

s. 389).  



 

15 
 

Individens besittningsrätt till mark hotas i de fall staten eller lokalsamhället ej har möjlighet 

att garantera individens rätt att använda marken utefter vad besittningsrätten anger. Detta kan i 

praktiken innebära att individen riskerar att bli exproprierad, vräkt eller att den enskildes mark 

blir beslagtagen ifrån denne. I länder med starkare fastighetsrättslig lagstiftning beror oftast inte 

ovanstående problematik på en brist av juridiskt skydd, utan snarare på att staten misslyckats 

att tillgodose dess invånare med tillräckligt kapital för att kunna betala hyra. Det skulle också 

kunna bero på att lokalsamhället av någon anledning valt att försöka begränsa individen i frågas 

möjlighet att nyttja den fastighet denne enligt lag ska ha rätt att bruka (ibid.). 

Individens livskvalitet är ett svårdefinierat socialt värde som yrkesverksamma inom 

fastighetsförvaltning försöker att gynna och beakta på olika vis. Problemet inneboende i detta 

begrepp är att det är ett mycket subjektivt sådant och begreppets innebörd skiljer sig således 

från individ till individ. Detta gör det svårt att tillämpa i beslutsfattande sammanhang (ibid.).  

Rätten till staden/landsbygden är ett sammanfattande socialt värde som omfattar mycket 

av den kritik som riktas mot den fastighetsförvaltning som i hög grad bedrivits och bedrivs 

primärt med avsikt på ekonomiska hänsynstaganden. Dessa kritiker vill istället att 

fastighetsförvaltning ska bedrivas så att god kvalité och god tillgänglighet av offentlig service 

tillgodoses i så hög utsträckning som möjligt (ibid.). 

Individens rumsliga identitet är ett socialt värde som beskriver individens relation till en 

specifik plats i tid och rum. Detta värde kan aktualiseras i situationer såsom när en viss person 

har varit verksam på en särskild plats under en bestämd tid och som sedan på grund av förändrad 

användning av platsen blivit tvungen att förändra sin verksamhet eller blivit uppmanad att 

lämna densamma (ibid.). 

 

4. EMPIRI 

 

Det empiriska avsnittet av denna uppsats avser att presentera hur nedanstående respondenter 

skapar ekonomiska och sociala värden vid förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter. 

Utdragen av intervjuer som presenteras härnedan baseras på de kodningar som författaren har 

använt sig av enligt det som står angivet under 1.3 Metod. Författaren har emellertid valt att 

inte kategorisera intervjumaterialet utifrån dessa kodningar. Istället är avsnittet uppdelat utifrån 

hur respondenterna enskilt har besvarat författarens frågor. Detta har vidtagits för att 

respondenternas svar lättare ska kunna särskiljas ifrån varandra. De citat som kommer att 

presenteras i nedanstående avsnitt har valts ut på basis av författarens uppfattning om att dessa 

har varit talande för den specifika respondentens åsikter i sin helhet. Vidare så baseras 

ordningen av respondenter på den tidsliga ordningen av intervjuernas verkställande, se 6. 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING.  

 

4.1 Respondent 1                                                                                       

Respondent 1 inledde intervjun genom att beskriva de utmaningar som hen ansåg tillkommer i 

arbetet med att förvalta kommunalt ägda specialenheter. Hen beskrev att utmaningen ligger i 

att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med detta menade respondenten att utmaningen består i 

att lyckas balansera mellan två olika typer av målsättningar. Den ena målsättningen utgörs av 

rent ekonomiska faktorer medan den andra består av samhällsnyttiga faktorer. De 
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samhällsnyttiga faktorerna som respondentens verksamhet ämnar uppnå är tvåfaldiga. Den ena 

handlar om att bidra till kommunen som helhet medan den andra handlar om att uppfylla de 

uppdrag som kommunledningen har erlagt verksamheten i fråga att uppnå.  

Respondenten berättade sedan om de prioriteringar som bolaget som hen är verksam inom 

vidtar för förvaltningen av den specialenhet som bolaget äger och förvaltar. Hen berättade att 

förvaltningen av fastigheten utgår ifrån de behov som verksamheten som bedrivs på fastigheten 

har på densamma. Detta menade respondenten beror på att bolaget har som uppdrag att 

tillhandahålla en verksamhet för kommunens invånare. Således menade respondenten att de 

åtgärder som främst kan gynna verksamhetens bedrivande prioriteras. Respondenten tillade 

dock att på det bolag som hen är verksam inom är de begränsade i dess förmåga att investera. 

Detta menade respondenten beror på att bolagets investeringsbudget är en del av hela 

kommunens investeringsbudget och därav måste bolagets egna budget godkännas av 

kommunledningen. Respondenten berättade även att det råder stora investeringsbehov inom 

kommunen för tillfället vilket innebär att varje investering som görs inom kommunkoncernen 

behöver granskas en extra gång.   

Respondenten resonerade sedan kring ifall hen ansåg att förvaltningen av specialenheter 

har förändrats under den tid som hen har arbetat med förvaltningsfrågor. Respondenten 

uttryckte det på följande vis:  

 

Det var en bra fråga. Nej alltså rena förvaltningen tycker jag väl inte har egentligen hänt så mycket med. 

Däremot så har Uppsala kommun och som jag uppfattar kommunsektorn även nationellt har ju 

professionaliserats. Jag menar när jag började 1991 så fanns det i princip ett krav från kommunen att man 

som bolag skulle skicka in sin årsredovisning när den var färdig. Det var liksom egentligen nivån på 

styrningen mer eller mindre.                                                                                       

 

Respondenten vidareutvecklade ovanstående argument genom att hävda att kommunen har 

börjat strömlinjeforma sin verksamhet så till vida att kommunens totala verksamheter har 

kommit att bilda en gemensam koncern. Hen menade att kommunen i högre utsträckning än 

tidigare har börjat identifiera hur dess olika beståndsdelar envar kan bidra till kommunen som 

helhet. Exempelvis berättade respondenten att kommunens olika verksamheter var för sig 

rapporterar in hur de arbetar med att uppfylla de mål som står angivna i den för tiden aktuella 

mål och budgeten.  

Respondenten diskuterade sedan hur förvaltningen av specialenheten som bolaget äger 

utförs i syfte att skapa sociala värden. Respondenten uttryckte sig angående detta på följande 

vis: 

 

Vi jobbar ju mycket med tillgänglighet. Och då inte bara i form av fysisk tillgänglighet för olika typer av 

funktionsvariationer, utan också tillgänglighet i form av öppettider. Man ska känna sig välkommen och vad 

man har för etnisk bakgrund eller var man bor någonstans eller vad man har för ekonomiska förutsättningar, 

så tillgänglighet är en viktig fråga. Också att vara en mötesplats som kan bidra positivt till samhällsklimatet 

så att säga. Och sen har vi ju även det att vi gör av med mycket energi, vi gör av med en del kemikalier så 

jag menar hållbarhetsfrågor är ju också viktiga frågor.  

 



 

17 
 

Respondenten diskuterade sedan hur bolaget som hen arbetar inom skapar ekonomiska värden 

vid förvaltningen av bolagets specialenhet. Respondenten berättade att det är en ständig fråga 

som bolaget arbetar kring. Resonemanget var som följer:  

 

Om vi tittar på verksamheten generellt är det en ständig fråga. För att å ena sidan så finns det ju politiskt 

intresse av att, jag menar om vi pratar badet till exempel. Badet finns ju för ett folkhälsoperspektiv och för 

att jag menar det finns ju till nytta för kommunmedborgarna. Att de ska kunna vara aktiva och röra sig som 

fritidssysselsättning och jag menar det är klart att det finns ett intresse av att göra det så billigt som möjligt. 

Samtidigt så kostar ju saker pengar och man behöver hitta rätt prisnivå i förhållande till, eller man behöver 

hitta balansen mellan kvalitén i vad man erbjuder och priset.  

 

Respondenten tillade även att för bolaget som hen är verksam inom kan de ej höja priset för 

åtkomst till fastighetens verksamhet så till vida att förvaltningen av densamma kan utvecklas. 

Detta eftersom bolaget då riskerar att minska antalet besökare på fastigheten. Följaktligen 

berättade respondenten att bolaget som hen är verksam inom ej har som mål att gå med vinst, 

samtidigt får bolaget inte heller gå med förlust. Respondenten sade att denna situation åter 

påvisar det svåra i att bolaget måste balansera mellan kravet att tjäna samhällsnytta och kravet 

att agera affärsmässigt. 

 

4.2 Respondent 2                                                                                                  

Respondent 2 inledde intervjun genom att diskutera de ägardirektiv som det bolag som hen är 

verksam inom måste beakta vid förvaltningen av bolagets specialenheter. Hen uttryckte det på 

följande vis:  

 

De är ganska generella får man säga. Det som kanske skiljer mot ett vanligt fastighetsbolag om jag får 

använda det uttrycket är ju att vi har ett större socialt ansvarstagande än vad en privat aktör har till exempel. 

Och med det så har vi då kanske ett annat avkastningskrav också för att vi lägger pengar på saker som inte 

alltid genererar en vinst då. 

 

Respondenten berättade sedan om hur det bolag som hen är verksam inom arbetar med att skapa 

ekonomiska värden vid förvaltningen av bolagets specialenheter. Respondenten sade att de 

ekonomiska värdena alltid måste beaktas och att denna strävan genomsyrar hela verksamhetens 

agerande. Respondenten berättade även att bolaget strävar efter att öka värdet på de 

specialenheter som de äger. Hen tillade också att en del av arbetet med att skapa ekonomiska 

värden handlar om att leva upp till det avkastningskrav som respondentens verksamhet opererar 

under.  

Respondenten resonerade sedan kring de sociala värden som det bolag som hen är verksam 

inom skapar via den förvaltning av specialenheter som bolaget utför. Respondenten sade att 

bolagets kärnverksamhet centreras kring behovet av att tillhandahålla Uppsala kommun med 

lokaler. Hen sade sedan att arbetet med att skapa sociala värden inte nödvändigtvis behöver 

utesluta arbetet med att skapa ekonomiska värden. Respondenten exemplifierade detta genom 

att berätta om de utmaningar som bolagets centrumbyggnad står inför idag. Respondenten 

berättade att centrumbyggnaden har problem med både social oro och otrygghet. Hen sade att 
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bolaget arbetar frenetiskt med att lösa dessa frågor, bland annat genom att erbjuda en 

egenformerad kulturverksamhet på platsen. Vidare menade respondenten att även ekonomiska 

värden skapas via denna förvaltningsåtgärd eftersom den handel som försiggår i 

centrumbyggnadens lokaler gynnas av en minskad nivå av social oro inom desamma.   

Respondenten diskuterade sedan det faktum att det bolag som hen är verksam inom är på 

väg att avyttra flertalet specialenheter. Hen uttryckte det på följande vis:  

 

Och då är ju vår huvuduppgift att förädla och få ett så högt pris som möjligt för de här fastigheterna. Alltså 

vi jobbar ju stenhårt på att höja värdet på dem då. Och sen i övrigt så är det business as usual. Alltså vi 

försöker inte anpassa vår verksamhet efter försäljningar utan vi jobbar vidare med att förädla och höja 

värdet på fastigheterna då.  

 

Respondenten resonerade sedan vidare kring ovanstående påstående genom att delge följande 

resonemang:  

 

Alltså innan försäljningen så vill väl alla få så bra betalt som möjligt så att då gör man ju de åtgärder som 

behövs. Men det är klart att man kanske inte inleder någon jätterenovering utan då kanske man skjuter på 

den något år och låter en köpare göra det istället. Men det är ju samtidigt någonting som en köpare då är 

fullt medveten om så att då tar de ju in det i sin kalkyl istället. 

 

4.3 Respondent 3                                                                                                 

Respondent 3 inledde intervjun genom att resonera kring hur det bolag som hen är verksam 

inom prioriterar ordningen av underhållsåtgärder på bolagets specialenheter. Hen uttalade sig 

angående detta på följande vis:  

 

Först av allt kommer ju de reparationsåtgärder som uppstår varje år därför att det rasar en mur eller det är 

någon värmeanläggning som går sönder eller någonting sådant, så det kommer ju först. Du vet det är otroligt 

mycket uppdrag och en del är ju riktade till alla bolag och förvaltningar, en del är riktade till oss mer 

specifikt så då måste vi ju varje år titta på dem och om man då till exempel säger att det här med 

tillgängligheten vill man särskilt betona, trygghetsfrågorna, klimat, alltså smart energieffektivisering, 

kanske solceller som kommer upp nu då.  

 

Respondenten berättade sedan att bolaget som hen är verksam inom även måste prioritera de 

åsikter som brukarna av bolagets specialenheter innehar angående förvaltningen av desamma. 

Hen tillade att ifall strukturella fel uppstår på någon av bolagets specialenheter kommer dessa 

ändock att prioriteras i allra högst utsträckning.  

Respondenten vidareutvecklade sedan det resonemang hen delgav angående den 

inrapportering som dennes bolag vidtar till kommunledningen genom följande citat:  

 

Så vi har våra index här på vår verksamhetsnivå och sen så ser staberna till att liksom beskriva för politiken, 

hur mycket har uppnåtts av alla de här målen? Så det är ett jäkla jobb alltså med de här uppdragen och 

målen och uppföljningen och sådant. Som har blivit och det är inte självklart att det fungerar som det gör. 

Det här har ändrats under mina år som jag har varit här, det har ändrats väldigt mycket och det har aldrig 
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varit så strikt uppföljning som det är idag. Det har blivit vad man kallar det bättre, men tydligare i alla fall. 

Förut så hade bolagen en värld för sig på något sätt, det var inte lika integrerat. Nu är det mer av en 

kommunkoncern där en del jobbar i förvaltning, en del jobbar i bolag, men resultaten ska liksom upp. Alla 

ska tillsammans uppnå det. 

 

Respondenten beskrev, i relation till ovanstående påstående, att hen känner ett krav på att de 

sociala värden som bolaget skapar via dess förvaltning av specialenheter måste kunna 

kvantifieras. Detta förklarar respondenten som en konsekvens av den allt intensivare 

jämförelsen som vidtas emellan kommuner i Sverige. För respondentens del handlar det om att 

inrapportera andelen kvinnor gentemot män som brukar bolagets specialenheter, var bolagets 

specialenheter är placerade med hänsyn till olika stadsdelar och storleken på specialenheterna 

som bolaget äger. Detta jämförs sedan med andra likartade fastighetsbolag i övriga kommuner. 

Respondenten utvecklade sedan ovanstående resonemang genom att berätta om hur bolaget 

som hen är verksam inom försöker att skapa sociala värden vid förvaltningen av bolagets 

specialenheter. Respondenten berättade att utformningen av omklädningsrum och duschar på 

de specialenheter som bolaget äger verkställs genom ett HBTQ-perspektiv. Hen berättade även 

att tillgängligheten och framkomligheten till specialenheternas anläggningar prioriteras på 

grund av att det ökar tryggheten på desamma. Tryggheten på bolagets specialenheter kan enligt 

respondenten också främjas genom att bolaget belyser infarterna till fastigheternas byggnader 

eller genom att de eliminerar buskage vid desamma. Hen sade sedan att bolaget vid större 

underhållsinsatser passar på att förbättra ventilationen på bolagets specialenheter i 

värmebesparingssyfte. Detta menade respondenten företas som en konsekvens av de mål som 

kommunledningen har erlagt verksamheten att uppnå i form av klimathöjande åtgärder.  

Respondenten diskuterade sedan hur det bolag som hen är verksam inom arbetar med att 

skapa ekonomiska värden vid förvaltningen av deras specialenheter. Respondenten uttryckte 

det på följande vis:  

 

Det är liksom en del i vårt grunduppdrag att se till att vi behåller värdena i de fastigheter vi har. Och det är 

ju då man blir så ledsen när våra hyresgäster inte tillräckligt tydligt beskriver vad man ska ha fastigheten 

till på sikt. Vi måste förstå det för att göra rätt ekonomiska bedömningar och prioriteringar. Om den ska 

avvecklas eller avyttras så får man tänka på ett annat sätt än om den ska behållas och utvecklas. Sen är det 

klart att oavsett om det här ska avyttras eller inte så är det ju självklart så att man måste behålla, man får 

inte låta dem förfalla. Du måste behålla och gärna utveckla värdet med dem. Det ligger väldigt högt upp 

liksom i vårt sätt att tänka.  

 

Respondenten resonerade sedan vidare kring huruvida det bolag som hen är verksam inom 

prioriterar att skapa ekonomiska värden över sociala värden vid förvaltningen av 

specialenheter. Respondenten ansåg att de ekonomiska värdena prioriteras över de sociala 

värdena. Hen tillade dock att det inte handlar om något profitsökande, utan snarare handlar det 

om att upprätthålla en självkostnadsekonomi inom bolaget. Detta menade respondenten beror 

på att företaget formulerar avkastningskrav som syftar till att bolaget ska gå runt ekonomiskt 

varje år. Denna självkostnadsekonomi bygger enligt respondenten på att företaget lånar pengar 

inom kommunkoncernen för att sedan investera i de åtgärder som bolaget anser vara 
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nödvändiga. Således menade respondenten att företaget måste studera soliditeten i hela 

koncernen innan bolaget kan investera. Hen sade att det förmodligen inte skulle vara acceptabelt 

ifall bolaget misslyckades med att uppfylla dess avkastningskrav år efter år på grund av 

investeringar i klimathöjande åtgärder. Respondenten tillade dock att ifall avkastningskravet 

under en kortare tidsperiod inte uppfylls på grund av investeringar i sådana åtgärder så skulle 

det kunna vara acceptabelt. Emellertid menade respondenten att det grundläggande underhållet 

av specialenheterna måste prioriteras över exempelvis klimathöjande åtgärder på desamma. 

Respondenten exemplifierade detta påstående genom följande uttalande:  

 

Om politiken till exempel sätter sådana mål som nu, att vi ska ha solceller på taket på alla byggnader till år 

2025, så måste vi balansera det mot andra angelägna åtgärder. Då säger jag tyvärr vi klarar inte förrän 2027. 

Alltså det är mål som inte kortsiktigt allvarligt äventyrar någon säkerhet för byggnader eller människor. 

 

Respondenten avslutade intervjun genom att diskutera de situationer som kan medföra att 

bolaget som hen är verksam inom lyckas skapa både ekonomiska och sociala värden vid 

förvaltningen av specialenheter. Respondenten berättade att genom avyttring av specialenheter 

som bolaget inte behöver äga så har bolaget fått möjlighet att investera mer i underhållet på de 

specialenheter som bolaget faktiskt behöver äga. Respondenten uttalade sig angående detta på 

följande vis:  

 

Det vi har sålt av har givit ekonomiskt tillskott som gjort mycket god nytta. Genom att vi har fått in de här 

försäljningarna som vi har gjort så har vi kunnat göra extra insatser på de här områdena och med underhållssidan 

och byta ut någonting tidigare och så där och eftersom jag känner att vi fortfarande har fastigheter som inte upplevs 

så himla angelägna att kommunen måste äga så vill vi kunna sälja av några till och då kan vi verkligen använda 

de pengarna. Jag tycker att, alltså, hållbarhetsbegreppet överhuvudtaget har fått större betydelse. Om det förut var 

ett ord så har det blivit en realitet och vi försöker verkligen väva ihop ekonomisk hållbarhet med miljömässig och 

social. Det betyder ju att våra förvaltare måste förstå det också, och se det, för det är ju de varje dag som gör det 

och jag vet ju att de gör det. 

 

4.4 Respondent 4                                                                                        

Respondent 4 inledde intervjun genom att berätta om de utmaningar som förekommer i arbetet 

som verksam inom den bolagiserade kommunala sektorn. Respondenten berättade att en av de 

största utmaningarna i arbetet med att förvalta specialenheter är att försöka vara affärsmässig. 

Respondenten berättade att utmaningen består i att förmedla till bolagets kunder att relationen 

parterna emellan är en av affärsmässighet. Respondenten förklarade denna problematik genom 

följande citat: 

 

Kommunen har ju en, vad ska vi kalla det för en målbild och en budget för hur mycket hyrorna får vara. Vi 

har ju en affärsmässighet i det vi håller på med, vi har dessutom krav ifrån Skatteverket och lagstiftningen 

att vi inte får ha för låga hyror. Så det är en utmaning att jämka däremellan. 

 

Respondenten diskuterade sedan hur det bolag som hen är verksam inom arbetar med att skapa 

sociala värden vid förvaltningen av specialenheter. Respondenten berättade att bolaget inte i 
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någon högre utsträckning rapporterar till kommunledningen angående hur de arbetar för att 

skapa sociala värden. Respondenten uttryckte sig angående detta på följande vis:  

 

Någonting specifikt kan jag inte egentligen säga att vi gör. Vi har med de sociala värdena i våra 

upphandlingar av tjänster, alltså hantverkstjänster och andra. Där ställer vi krav i upphandlingen att 

leverantörerna ska vara, att de ska ha vissa arbetsrättsliga villkor till exempel. 

 

Respondenten diskuterade sedan hur det bolag som hen är verksam inom arbetar med att skapa 

ekonomiska värden vid förvaltningen av bolagets specialenheter. Respondenten berättade att 

bolaget skapar ekonomiska värden genom att underhålla fastigheterna kontinuerligt. 

Respondenten sade sedan att i de fall som en specialenhet som bolaget äger är på väg att avyttras 

kan det hända att bolaget avvaktar med att förvalta densamma. Hen tillade dock att förvaltning 

av sådana specialenheter inte skiljer sig med avsikt på genomförande, utan det är snarare så att 

förvaltningsåtgärderna förskjuts en aning i tiden.  

Respondenten berättade sedan om hur det bolag som hen är verksam inom skapar 

ekonomiska värden vid förvaltningen av specialenheter. Hen sade att bolaget skapar 

ekonomiska värden genom att införa energibesparingsåtgärder på fastigheterna som bolaget 

äger. Respondenten tillade dock att bolaget ej arbetar som ett traditionellt fastighetsbolag. Med 

detta menade respondenten att bolaget ej förvaltar specialenheter med avsikt att extrahera profit 

från desamma. Respondenten tillade dock att ekonomiska värden ändå prioriteras över sociala 

värden i det bolag som hen är verksam inom. Respondenten förklarade detta genom att beskriva 

att företaget har som krav att de ska uppfylla bolagets budget. Hen sade även att denna budget 

bestäms internt inom bolaget. Avslutningsvis beskrev respondenten att hen ansåg att 

kommunen har tjänat på att bolagisera förvaltningen av specialenheter. Respondenten uttryckte 

sig angående detta på följande vis:  

 

Men jag tror att kommunen tjänar på att ha specialister eller proffs på fastighetsförvaltning i form av att 

bygga värde i fastigheterna. För att det fanns ett eftersatt underhåll i de här fastigheterna när man 

bolagiserade. Och det tror jag var ett av syftena, att man ska ha specialkompetens som jobbar med det. Så 

att det har man absolut tjänat på. 

 

4.5 Respondent 5                                                                                                       

Respondent 5 inledde intervjun genom att berätta om hur det bolag som hen är verksam inom 

arbetar med att skapa sociala värden vid förvaltningen av bolagets specialenheter. 

Respondenten beskrev att bolaget har ett ansvar att tillhandahålla utbildningsplatser åt 

kommunens skolelever. Detta innebär enligt respondenten att bolaget ej kan påbörja 

renoveringar av företagets fastigheter utan att först identifiera hur utbildningsplatserna kan 

tillgodoses på andra sätt inom kommunen. Hen berättade även att bolaget arbetar aktivt med 

olika former av säkerhetsfrågor. Respondenten förklarade att dessa säkerhetsfrågor utgörs av 

investeringar som ämnar skapa ökade nivåer av trygghet och tillgänglighet på bolagets 

specialenheter. Respondenten avslutade sitt resonemang angående de sociala värdena med 

följande citat:  
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Alltså mycket av dem besluten grundar sig i nyproduktion och där har vi fattat ett antal övergripande 

rambeslut. Till exempel allt i nyproduktion är i miljöbyggnad silver och det är klart att ur vissa ekonomiska 

aspekter är det billigare att producera någonting som inte har de energikraven. 

 

Respondenten diskuterade sedan den inrapportering som bolaget som hen är verksam inom 

vidtar till kommunledningen. Respondenten berättade att bolaget listar vad de gör för att 

uppfylla de krav som står angivna i kommunens mål och budget. Respondenten berättade att 

vissa av de krav som ställs i kommunens mål och budget ej är direkt applicerbara på det bolag 

som hen är verksam inom och att de därmed inte inrapporterar svar på just de frågorna. 

Respondenten berättade dock att vissa av målen är applicerbara på det bolag som hen är 

verksam inom. Respondenten berättade till exempel att bolaget till följd av kommunens mål 

och budget har kommit att giftbefria de förskolor som bolaget förvaltar genom att eliminera 

material som innehåller vissa typer av kvalster. Hen delgav även att bolaget har inrapporterat 

till kommunledningen angående hur de har involverat barn i arbetet med design och utformning 

av förskolor. Respondenten avslutade sitt resonemang angående inrapportering genom att 

hävda att hen var osäker på ifall denna inrapportering faktiskt har påverkat bolagets 

förvaltningsåtgärder i någon högre utsträckning.  

Respondenten beskrev sedan hur det bolag som hen är verksam inom arbetar med att skapa 

ekonomiska värden vid förvaltningen av bolagets specialenheter. Respondenten berättade att 

bolaget främst arbetar med energieffektiviseringsåtgärder. Hen sade sedan att dessa åtgärder 

verkställs när någon av bolagets specialenheter ska renoveras. Respondenten delgav även att 

bolaget fokuserar på att åtgärda fel så fort som möjligt så att dessa inte behöver åtgärdas fler än 

en gång. Hen tillade också att utbyte av ekonomiskt ogynnsamma material också prioriteras 

inom bolaget. Respondenten höjde sedan ett varningens finger i relation till dennes tidigare 

resonemang enligt följande citat:  

 

Hade vi haft andra uppdrag och direktiv så skulle det ju förändrat det jag har svarat ganska mycket 

antagligen. Och det kan ju vara allt ifrån hur ekonomiskt det ser ut i den kommun som äger den offentliga 

ägaren, vad det nu är stat, landsting. Vi utgår ju ifrån våra ägare och deras syn och kanske till och med den 

typen av specialfastigheter vi har. 

 

Respondenten resonerade sedan kring de prioriteringar som det bolag som hen är verksam inom 

vidtar för förvaltningen av specialenheter. Respondenten berättade att de åtgärder som är 

viktigast för bolaget är de fastighetskritiska sådana. Enligt respondenten är fastighetskritiska 

åtgärder sådana som behöver vidtas för att värdet på specialenheter inte ska urholkas. 

Exempelvis berättade respondenten att sådana åtgärder skulle kunna utgöras av dränering 

och/eller takreparationer.   

Respondenten diskuterade sedan hur det bolag som hen är verksam inom torde agera ifall 

en av deras specialenheter var på väg att avyttras. Respondenten sade att bolaget inte skulle 

vidta energiuppgraderingar eller ytskiktsrenoveringar under sådana omständigheter. 

Respondenten tillade dock att bolaget skulle komma att vidta strukturella åtgärder på dessa 

specialenheter i enlighet med målet om att säkerställa att specialenheternas ekonomiska värden 

upprätthålls. På samma spår sade respondenten att bolaget prioriterar att vidta de aktioner som 
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är mest ekonomiskt gynnsamma för kommunledningen. Sålunda menade respondenten att ifall 

bolaget får möjlighet att öka värdet på de specialenheter som är på väg att avyttras så skulle de 

göra de investeringar som krävs för att åstadkomma detta. Respondenten avslutade intervjun 

genom att resonera kring ifall denne ansåg att bolaget prioriterar ekonomiska värden över 

sociala sådana vid förvaltningen av bolagets specialenheter. Hen uttryckte sig angående detta 

på följande vis:  

 

När de konkurrerar så blir det ju prövning från fall till fall. Hittills så skulle jag säga att det slår nog lite 

mera på det sociala och ekologiska än vad det gör på det ekonomiska. Men det beror, allting beror lite på 

hur du räknar. 

 

5. SLUTDISKUSSION 

 

Under detta avsnitt kommer författaren av denna uppsats att sammanställa det insamlade 

intervjumaterialet utifrån de motstridigheter och de enhälligheter som författaren har noterat 

emellan de värderingssystem som undersöks i denna uppsats. Detta baseras på den information 

som har redovisats under 4. EMPIRI. Detta presenteras under 5.1 Enhälliga värderingssystem 

och under 5.2 Motstridiga värderingssystem. Under avsnitt 5.3 Teoretisk analys avser 

författaren att besvara uppsatsens första frågeställning, medan författaren under 5.4 

Implikationer för styrningen av fastighetsförvaltning inom offentlig sektor ämnar besvara 

uppsatsens andra frågeställning. Under avsnitten 5.3 Teoretisk analys och 5.4 Implikationer för 

styrningen av fastighetsförvaltning inom offentlig sektor kommer delar av det teoretiska 

material som har redovisats under 2. BAKGRUND och 3. EKONOMISKA OCH SOCIALA 

VÄRDERINGSSYSTEM att appliceras på den empiriska information som står angiven under 4. 

EMPIRI. 

 

5.1 Enhälliga värderingssystem 

Under 4. EMPIRI berättade respondent 4 och respondent 5 att en av de viktigaste strategier som 

de bolag som dessa respondenter är verksamma inom tillämpar för att skapa ekonomiska värden 

vid förvaltningen av specialenheter är via energieffektiviseringsåtgärder. Respondent 3 beskrev 

också att på det bolag som hen är verksam inom tillämpar de energieffektiviseringsåtgärder. 

Respondent 3 sade dock, till skillnad från respondent 4 och respondent 5, att för det bolag som 

respondent 3 är verksam inom ämnar de skapa sociala värden via dessa åtgärder och således 

inte nödvändigtvis ekonomiska sådana. Sålunda kan energieffektiviseringsåtgärder skapa både 

ekonomiska och sociala värden vid förvaltningen av specialenheter. 

På samma spår berättade respondent 3 att på det bolag som hen är verksam inom har de 

avyttrat specialenheter som bolaget ej anser behöver ägas av kommunen. Respondenten 

berättade att dessa avyttringar har medfört att bolaget har kunnat investera i utökade nivåer av 

underhåll på bolagets övriga specialenheter. Således lyckades bolaget som respondent 3 är 

verksam inom med att skapa både ekonomiska och sociala värden via avyttring av 

specialenheter.  

Ett annat exempel på samma enhällighet utgörs av det som respondent 2 berättade 

angående den centrumbyggnad som det bolag som hen är verksam inom äger och förvaltar. Hen 
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berättade att genom bedrivande av kulturverksamheter på denna plats så minskade den sociala 

oron och otryggheten på densamma. Detta i sin tur ökade handeln i centrumbyggnaden vilket 

även medförde att ekonomiska värden skapades för det bolag som hen är verksam inom. 

På samma spår berättade respondent 5 att på det bolag som hen är verksam inom har de 

kommit att giftbefria de förskolor som bolaget äger och förvaltar. Detta har de gjort genom att 

eliminera material som kan innehålla olika typer av kvalster. Respondenten tillade dock att 

denna åtgärd inte nödvändigtvis utförs med avsikt att skapa sociala värden utan även 

ekonomiska värden. Detta eftersom sådana material också ofta är ekonomiskt ogynnsamma att 

förvalta. Således medförde denna förvaltningsåtgärd att både ekonomiska och sociala värden 

skapades för bolaget i fråga. 

 

5.2 Motstridiga värderingssystem 

Såsom står angivet under 4. EMPIRI beskrev respondent 1 att på det bolag som hen är verksam 

inom är en av de största utmaningarna att skapa affärsmässig samhällsnytta. Respondenten 

förklarade att detta innebär att hen i sin yrkesroll tvingas balansera mellan att skapa 

ekonomiska- och sociala värden. Respondenten vidareutvecklade detta resonemang i ett senare 

skede genom att beskriva att det bad som finns på den fastighet som respondentens bolag äger 

och förvaltar existerar i syfte att främja folkhälsan inom kommunen. Samtidigt menade 

respondenten att bolaget ämnar tillhandahålla detta bad via så låga utgifter som möjligt. Det är 

således möjligt att notera en konflikt i skapandet av ekonomiska och sociala värden utifrån 

ovanstående utläggning. 

Likartade konflikter går att notera utifrån intervjun med respondent 2. Respondenten 

berättade att på det bolag som hen är verksam inom är de på väg att avyttra flertalet av de 

specialenheter som bolaget äger. Respondent 2 berättade att de inte planerar att vidta några 

större renoveringar på dessa specialenheter eftersom de är på väg att avyttras. Även om 

respondenten berättade att bolaget vidtar de åtgärder som behövs för att upprätthålla 

specialenheternas ekonomiska värden är det å andra sidan möjligt att resonera kring ifall de 

människor som uppehåller sig på dessa fastigheter drabbas av en sådan kostnadsbesparing.  

Vidare så berättade respondent 3 att på det bolag som hen är verksam inom prioriterar de 

att uppfylla bolagets avkastningskrav över att investera i klimathöjande åtgärder. Detta menade 

respondenten beror på att bolaget prioriterar det grundläggande underhållet av specialenheterna 

över att implementera exempelvis solceller på desamma. Även om det är möjligt att det 

grundläggande underhållet av specialenheterna utförs i syfte att skapa sociala värden i form av 

att specialenheterna ska kunna brukas av de människor som önskar göra så, tyder respondentens 

resonemang i andra delar av intervjun på att så inte är fallet. Detta eftersom respondenten 

berättade att bolaget prioriterar att skapa ekonomiska värden över sociala sådana vid 

förvaltningen av specialenheter.  

Respondent 5 var inne på samma spår när hen berättade att de miljöåtgärder som det bolag 

som hen är verksam inom vidtar inte nödvändigtvis skapar ekonomiska värden för bolaget i 

fråga. Respondenten berättade till exempel att all nyproduktion som bolaget vidtar utförs i 

miljöbyggnad silver. Respondenten menade att detta förmodligen inte är den billigaste 

varianten av nyproduktion. Detta eftersom denna typ av nyproduktion medför höga energikrav 

som bolaget i fråga måste tillgodose vid förvaltningen av dessa specialenheter. 
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5.3 Teoretisk analys 

Som svar på den första frågeställningen, vilket angavs under 1.1 Syfte & frågeställningar, är 

det utifrån diskussionen under 5.1 Enhälliga värderingssystem och 5.2 Motstridiga 

värderingssystem svårt att dra några slutsatser kring ifall dessa värderingssystem kan betraktas 

som enhälliga eller motstridiga vid förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter i Uppsala 

kommun. Detta eftersom förvaltningen av dessa specialenheter kan vidtas så att både 

ekonomiska och sociala värden skapas, medan de i andra fall är motstridiga så till vida att något 

av värderingssystemen gynnas emedan det andra missgynnas. Det är inte heller möjligt att dra 

några större slutsatser kring ifall det finns några specifika omständigheter som medför att 

förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter i Uppsala kommun kan utföras så att både 

ekonomiska och sociala värden skapas enhälligt. Detta beror förmodligen på det som de Vries 

& Voß beskrev under 3. EKONOMISKA OCH SOCIALA VÄRDERINGSSYSTEM, det vill säga 

att den geografiska nivå som fastigheten befinner sig inom påverkar vilka värden som 

förvaltningen av densamma avser att skapa. Detta verkar stämma in väl på specialenheter 

eftersom de verksamheter som ockuperar sådana fastigheter är så pass annorlunda till sin natur. 

Detta medför att olika typer av värden behöver beaktas från fall till fall.  

Under 3.1 Ekonomiskt värderingssystem beskrivs det faktum att fastighetsanvändning som 

utgår ifrån att extraktion av maximal profit är det mest rationella sättet en fastighetsägare kan 

använda en fastighet på, inte alltid medför att en god lokal miljö och/eller god lokal utveckling 

i fastighetens närområde främjas av en sådan typ av fastighetsanvändning. Även om flera av 

respondenterna berättade att på de bolag som dessa är verksamma inom bedriver de ej 

fastighetsförvaltning med avsikt att extrahera profit från specialenheter, så är det ändå möjligt 

att notera situationer när denna typ av förvaltning medför att de sociala och de ekonomiska 

värderingssystemens målsättningar blir motstridiga.  

En sådan situation beskrivs under 5.2 Motstridiga värderingssystem där respondent 2 sade 

att på det bolag som hen är verksam inom är de på väg att avyttra flertalet specialenheter. På 

grund av detta berättade respondenten att bolaget ej vidtar några större renoveringar på dessa 

fastigheter eftersom de ändå är på väg att avyttras. Respondenten resonerade inte vidare kring 

hur hen ansåg att detta kunde inverka på de människor som uppehåller sig på dessa 

specialenheter, men det är ändå möjligt att utifrån de Vries & Voß resonera kring huruvida 

individens rätt till staden/landsbygden drabbas av en sådan typ av fastighetsförvaltning. Under 

3.2 Socialt värderingssystem är det möjligt att utläsa att individens rätt till staden/landsbygden 

handlar om att god kvalité och god tillgänglighet till offentlig service ska tillgodoses i så hög 

utsträckning som möjligt.  

Utifrån intervjun med respondent 3 är det möjligt att diskutera en liknande situation fast 

med ett annat utfall. Respondent 3 berättade att på det bolag som hen är verksam inom har de 

också avyttrat ett antal specialenheter. Denna företeelse påminner alltså om den beskrivning 

som presenterades i ovanstående stycke. Skillnaden emellan dessa två fall är att på det bolag 

som respondent 3 är verksam inom ledde avyttringarna till att dennes bolag kunde investera 

mer på bolagets övriga specialenheter. På det bolag som respondent 2 är verksam inom verkar 

de inte agera utifrån samma typ av återinvesteringsprincip som det bolag som respondent 3 är 

verksam inom gör. Således lyckades det bolag som respondent 3 är verksam inom med att skapa 
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både ekonomiska och sociala värden via avyttring av specialenheter, medan det bolag som 

respondent 2 är verksam inom verkar ha misslyckats med att åstadkomma detsamma. 

Konsekvenserna av avyttringarna för bolaget som respondent 3 är verksam inom kan kopplas 

till den Smithianska definitionen som redovisades under 3.1 Ekonomiskt värderingssystem. Det 

vill säga att ett rationellt användande av en fastighet bestäms av en fastighetsägares förmåga att 

extrahera maximal profit från den fastighet som denne äger. För respondent 2 påminner det å 

andra sidan snarare om den kritik som Graaskamp tillfogade den Smithianska definitionen, det 

vill säga att en fastighetsanvändning som bedrivs med avsikt att extrahera profit från fastigheter 

inte nödvändigtvis medför att en god lokal miljö och/eller god lokal utveckling främjas av en 

sådan typ av fastighetsanvändning.  

Mot bakgrund av den ovannämnda problematiken som medför att ekonomiska och sociala 

värden inte alltid kan skapas enhälligt vid förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter i 

Uppsala kommun återaktualiseras problematiken som beskrevs under 1. INLEDNING. Det vill 

säga att den offentliga sektorns behov av att skapa sociala värden medför att 

fastighetsförvaltning genomförs med sämre finansiella resultat i förhållande till dess privata 

motsvarighet. Denna problematik kommer att diskuteras mer utförligt under nästkommande 

rubrik. 

 

5.4 Implikationer för styrningen av fastighetsförvaltning inom offentlig 

sektor 

Som svar på den andra frågeställningen, vilket angavs under 1.1 Syfte & frågeställningar, så 

uppmanar författaren av denna undersökning offentlig sektor att fortsätta arbeta med att 

kvantifiera sociala värden. Detta för att underlätta för förvaltare att beräkna hur de kan vidta 

åtgärder som gynnar de båda värderingssystemen i högre utsträckning än vad den målstyrning 

som bolagen opererar under har lyckats med hittills. Såsom de Vries & Voß beskrev under 3. 

EKONOMISKA OCH SOCIALA VÄRDERINGSSYSTEM så kan uppkomsten av digitalisering 

och stora datamängder komma att underlätta för yrkesverksamma inom fastighetsförvaltning 

att lättare kunna beräkna hur ett förvaltningsbeslut kan utföras så att både ekonomiska och 

sociala värden skapas i så hög utsträckning som möjligt. Detta eftersom kvantifiering av sociala 

värden har underlättats genom uppkomsten av ovanstående företeelser. 

Som beskrivits under 2. BAKGRUND uppkom New Public Management till följd av 

behovet att standardisera de resultat som verksamheter inom den offentliga sektorn beordras att 

uppnå. New Public Management standardiserar arbetet inom den offentliga sektorn genom att 

tillämpa en mål- och resultatstyrning. Såsom beskrivits under 2.2 Kvantifiering styrs även de 

verksamheter som existerar inom Uppsala kommun utefter en mål- och resultatstyrning. 

Flera av respondenterna berättade att de inrapporterar till kommunledningen angående hur 

de ämnar tillgodose de mål som står angivna i den för tiden aktuella mål och budgeten. Detta 

gällde dock inte alla respondenter, detta eftersom respondent 4 sade att på det bolag som hen är 

verksam inom inrapporterar de mot förmodan inte till kommunledningen angående hur bolaget 

ämnar uppfylla de mål som står angivna i den för tiden aktuella mål och budgeten. Vidare så 

ansåg inte heller respondent 5 att denna inrapportering påverkade den faktiska förvaltningen av 

de specialenheter som det bolag som hen är verksam inom äger och förvaltar. Huruvida detta 

faktiskt stämmer är mer tveksamt, två av respondenterna, däribland respondent 5, beskrev att 
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de mål som står angivna i kommunens mål och budget medförde att de bolag som dessa är 

verksamma inom har börjat arbeta utefter att skapa ett antal specifika sociala värden. Flera av 

respondenterna påpekade också att professionaliseringen av den kommunala sektorn har ökat 

till följd av den målstyrning som har implementerats i densamma.  

Å andra sidan måste författaren av denna uppsats utgå ifrån respondenternas svar när denne 

presenterar sina slutsatser. På grund av detta kan inte målstyrningen av de verksamheter som 

har inkluderats i denna studie i någon högre utsträckning antas ha bidragit till att standardisera 

arbetet med att skapa sociala värden vid förvaltningen av kommunalt ägda specialenheter i 

Uppsala kommun. Detta påvisas också i och med att de ekonomiska värdena som 

respondenterna ansåg sig skapa var mycket mer likartade än de sociala värdena som de ansåg 

sig skapa. De ekonomiska värdena handlade om att tillgodose de avkastningskrav som bolagen 

hade tillfogat dess verksamheter att uppnå, medan de sociala värdena som bolagen skapade var 

mycket mer differentierade till sin natur. Även om respondenterna i många fall strävade efter 

att skapa både ekonomiska och sociala värden vid förvaltningen av kommunalt ägda 

specialenheter, så uppnåddes inte alltid detta mål. Detta kan bero på att de sociala värdena som 

skapas vid fastighetsförvaltning är mycket differentierade till sin natur, vilket även angavs 

under 3.2 Socialt värderingssystem. Detta medför att resultatet av förvaltningen av kommunalt 

ägda specialenheter försämras då dessa verksamheter inte har tydliga mål för hur de ska agera 

för att lyckas skapa de sociala värden som den offentliga sektorn i sin helhet ämnar tillgodose.  

Således medför detta att det system som existerar idag för att kunna standardisera sociala 

värden ännu inte är tillräckligt utvecklat för att de sociala och de ekonomiska 

värderingssystemen ska kunna betraktas som enhälliga. Om dessa system ska kunna bli mer 

enhälliga så måste det sociala värderingssystemet i sig självt bli mer enhälligt, detta löses 

förmodligen enklast genom att kvantifiera de sociala värdena.  

De nyttokostnadsanalyser som beskrevs under 3.2 Socialt värderingssystem skulle kunna 

användas inom offentlig sektor för att lösa den ovannämnda problematiken. I jämförelse med 

de indexeringar som offentliga verksamheter använder sig av idag så medför 

nyttokostnadsanalyserna utökade möjligheter till att kvantifiera sociala värden. Detta eftersom 

sådana analyser ger den ansvarige förvaltaren möjlighet att mata in information angående den 

förvaltningsåtgärd som denne tänkt vidta. Sedan kan förvaltaren beräkna den ekonomiska 

nyttan i kontrast mot den sociala nyttan i det fall som denne förvaltare bestämmer sig för att 

genomföra den tänkta åtgärden. Som beskrivits under 3.2 Socialt värderingssystem beräknas 

50% av de sociala värdena som används i de tyska nyttokostnadsanalyserna vara av kvalitativ 

art. Detta medför att vissa sociala värden fortfarande inte kan kvantifieras med den teknik som 

finns tillgänglig idag. Även om geografiska skillnader alltid kommer att medföra att sociala 

värden aldrig kan standardiseras till fullo, vilket även angavs under 3. EKONOMISKA OCH 

SOCIALA VÄRDERINGSSYSTEM, så finns det möjligheter att utveckla 

nyttokostnadsanalyserna så till vida att fler kvalitativa variabler kan kvantifieras än vad som är 

fallet idag. Även om nyttokostnadsanalyser kan användas av förvaltarna själva, medan 

målstyrning som system fastställs av politiker, så borde dessa system i kombination kunna 

användas för att säkerställa att sociala värden faktiskt uppfylls inom de offentliga 

verksamheterna.  
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5.5 Vidare forskning 

Författaren uppmanar till vidare forskning om enhälligheterna och motstridigheterna mellan 

ekonomiska och sociala värderingssystem vid förvaltningen av fastigheter som inte är 

specialenheter och inte heller lokaliserade inom Uppsala kommun. Detta eftersom 

förvaltningen av specialenheter förmodligen genomförs med avsikt att skapa sociala värden i 

högre utsträckning än vad som är fallet för andra typer av fastigheter. Att studera detta ämne 

utanför Uppsala kommun skulle också vara av intresse eftersom det inte är säkert att den 

målstyrning som existerar inom Uppsala kommun är lika påtaglig i andra kommuner som den 

är i Uppsala kommun.  
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Inledning: 

• Får jag spela in vårt samtal?  

• Får jag använda ditt namn och/eller din yrkesroll i min uppsats?  

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Hur länge har du arbetat med de frågor du arbetar med idag? 

Undersökning:  

 
4 Intervjun genomfördes på förmiddagen 191206. 
5 Intervjun genomfördes på eftermiddagen 191206.  
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• Vilka uppgifter ingår i arbetet med att förvalta specialenheter? 

o Vilka aktörer är involverade i arbetet med att förvalta specialenheter? 

o Vilka utmaningar förekommer i arbetet med att förvalta specialenheter? 

o Skiljer sig förvaltningen av specialenheter mot förvaltningen av generella 

fastigheter? 

▪ Om ja, på vilket sätt? 

• Vilka metoder använder ert bolag vid värderingen av specialenheter?  

o Förekommer det utmaningar i arbetet med att värdera specialenheter? 

▪ Om ja, påverkar dessa utmaningar ert bolags förmåga att förvalta 

specialenheter? 

• Vad ligger bakom de beslut ert bolag vidtar kring förvaltningen av specialenheter? 

o Vem bestämmer vilka beslut ert bolag ska företa kring förvaltningen av 

specialenheter? 

o Brukar dessa bestämmelser bestå av olika typer av ägardirektiv?  

▪ Om ja, hur brukar dessa direktiv gestalta sig? 

o Vilka underhållsåtgärder prioriterar ert bolag i de fall era resurser är speciellt 

ansträngda? 

• Anser du att förvaltningen av specialenheter har förändrats under den tid du har varit 

verksam inom denna bransch? 

• Vad har i sådana fall konkret förändrats i ert arbetssätt? 

• Hur arbetar ni med att skapa ekonomiska värden vid förvaltningen av specialenheter? 

o Förekommer det situationer i ert arbete när behovet av att beakta sådana 

värden särskilt aktualiseras? 

• Hur arbetar ni med att skapa sociala värden vid förvaltningen av specialenheter? 

o Förekommer det situationer i ert arbete när behovet av att beakta sådana 

värden särskilt aktualiseras? 

Avslutning: 

• Vill du tillägga någonting? 


