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Sammanfattning  

Undersökningen tog avstamp i att den svenska bostadsmarknaden påvisar grundläggande 

strukturella problem samtidigt som svenska fastighetsföretag uppvisar goda ekonomiska resultat. 

För att angripa det övergripande problemet genomfördes en fallstudie där syftet var att skapa en 

djupare förståelse för hur ett framstående fastighetsbolag förhåller sig till olika intressenter. 

Undersökningen avser att besvara följande frågeställningar: 

- Hur förhåller sig Fastighetsföretaget till olika intressenter på bostadsmarknaden? 

- Hur kan förhållningssättet förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv?  

För att nå fram till ett resultat användes fyra teorier för att analysera undersökningens data som 

härstammar från intervjuer och företagets senaste årsredovisning. Resultatet påvisar att 

Fastighetsbolagets relation till ägarna var överordnad andra intressenter. Ägarnas krav på 

avkastning var det mål som var prioriterat även om det fanns en syn att nyckelintressenternas mål 

och ägarnas intressen var positivt korrelerade. De teorier som användes i undersökningen bidrog 

alla till att förklara olika fenomen inom Fastighetsföretagets verksamhet. Däremot hade en 

teoribildning det största förklaringsvärdet för Fastighetsföretagets förhållningssätt och stöddes 

framför allt av att ägarnas finansiella mål var överordnat andra intressenters mål och synen på 

andra intressenters mål som instrument för uppfyllande av det finansiella målet på lång sikt. 

 

Nyckelord: bostadmarkanden, stakeholder, shareholder, value maximization, intressenter 
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1.	  Inledning	  	  	  	  
There is one and only one social responsibility of business--to use its resources and engage in 

activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game... 

- Milton Friedman (Friedman, 1970)  

1.1.	  Bakgrund	  	  

Enligt bland annat Boverket (2014) befinner sig den svenska bostadsmarknaden i obalans. 

Bostadsmarknaden i framför allt storstadsområden präglas av ett kraftigt utbudsunderskott och 

snabbt stigande bostadspriser. Situationen på bostadsmarknaden har inverkningar många olika 

delar av samhället, från enskilda individer till ekonomisk tillväxt och 

samhällsutveckling.(Boverket, 2014) Problemen på bostadsmarknaden är sedan länge politiserad 

och många olika förslag har diskuterats utifrån hur situationen kan förbättras, men det 

huvudsakliga problemet kvarstår – efterfrågan överstiger kraftigt utbudet i storstadsregionerna. I 

Hyresbostadsutredningen (2012, s. 9) fastslås att bristen på hyresbostäder bidrar till 

priseskalering och utbudsbrist på bostadsrätter, vilket i sin tur leder till kraftigt ökad 

skuldsättning och således en oönskad riskexponering för individer och detta kan i slutändan 

påverka hela samhällsekonomin.  

 

En fungerande bostadsmarknad är viktig för en fungerande och flexibel arbetsmarknad och en 

växande ekonomi. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt måste det finnas 

tillgång och förutsättningar till rörlighet på bostadsmarknaden.(Hyresbostadsutredningen, 2012) 

För att skapa ändamålsenliga förutsättningar på den svenska bostadsmarknaden behövs politiska 

åtgärder, men vid sidan av politiska åtgärder har även svenska fastighetsföretag möjlighet att 

påverka situationen på den svenska bostadsmarknaden. I Sverige finns cirka 23 500 

fastighetsföretag vilka förvaltar enormt stora värden. Tillsammans förvaltar Sveriges 50 största 

fastighetsbolag cirka 1,1 biljoner kronor. Samtidigt är de allra flesta av de största bolagen 

svenskägda och har en lång tradition av förvaltning och samhällsbyggnad, vilket har resulterat i 

att fastighetsföretag har många intressenter att ta hänsyn till vid sidan av sina 

ägare.(Fastighetsvärlden, 2014)  
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1.2.	  Problemdiskussion	  

Forskningen rörande hur företag skall förhålla sig till olika intressenter har historiskt kontrasterat 

ägare (shareholders) och andra intressenter (stakeholders), vilket har utmynnat i en 

argumentation avseende vilken eller vilka intressent(er) som skall prioriteras och vems vilja 

företagsledningen först och främst skall ta hänsyn till för att företaget skall nå ekonomisk 

framgång. Forskningen har utvecklats från att argumentera om huruvida ett företag endast skall 

tillgodose sin(a) ägare eller andra intressenter till ett mer dynamiskt och inkluderande synsätt, där 

företag inkluderar och tillfredsställer andra intressenter, utöver ägare, för att uppnå sina 

ekonomiska mål.(Ferrero et al, 2014)  

 

Lind och Lundström (2011) menar att ett affärsmässigt fastighetsföretag agerar utifrån att de 

befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där det ytterst handlar om överlevnad. Samtidigt, för 

att vara konkurrenskraftigt, måste ett modernt fastighetsföretag ta hänsyn till andra intressenter, 

såsom personal, kunder och samhället i stort. Fastighetsföretagens intresseorganisation – 

Fastighetsägarna – uttrycker explicit i sin vision att de svenska fastighetsföretagen skall verka för 

ett ”långsiktigt hållbart samhälle” och att de ”med samhällsansvar tillgodoser efterfrågan på 

bostäder…”(Fastighetsägarna, 2014)  

 

Trots de dokumenterade problem som råder på den svenska bostadsmarknaden har den svenska 

fastighetsmarknaden varit motståndskraftig mot den ekonomiska avmattningen i Sverige. Trots 

låg tillväxt i Sverige har fastighetsmarknaden lyckats attrahera kapital och långsiktigt har 

investeringar i fastighetsföretag varit en god investering med relativt låg volatilitet.(Svefa, 2014) 

Enligt det internationella revisions- och konsultföretaget PwC utgör Sverige grund till en attraktiv 

fastighetsmarknad, därtill rankas Stockholm enligt deras årliga undersökning som nordens 

attraktivaste och Europas åttonde mest attraktiva fastighetsmarknad utifrån ett 

investeringsperspektiv.(PwC, 2014) I Sverigebarometern från 2014 framgår det att 70 procent av 

Sveriges fastighetsägare uppger att lönsamheten är bra eller till och med mycket bra och de mest 

nöjda fastighetsägarna återfinns i Stockholm och Göteborg.(Fastighetsägarna, 2014) Även 

Boverket (2014) tydliggör i deras indikatorpublikation från november 2014 att sektorn för 

byggverksamhet har legat en bra bit över sitt historiska genomsnitt och sektorn har under de 

senaste åren bidragit starkt till tillväxt i Sverige.  
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Förutsättningarna på bostadsmarknaden tillsammans med forskningen inom detta område leder 

till en övergripande fråga: Påverkar den aktuella marknadssituationen hur fastighetsföretag 

förhåller sig till och prioriterar mellan olika intressenter på den svenska bostadsmarknaden? 

1.3.	  Avgränsat	  problem	  	  

För att göra undersökningens övergripande forskningsproblem konkret avgränsades problemet till 

de förutsättningar som råder för ett företag – Fastighetsföretaget1 

 

Fastighetsföretaget är ett börsnoterat aktiebolag och är ett av Sveriges största 

fastighetsbolag.(Fastighetsvärlden, 2014) Fastighetsföretaget affärsidé inkluderar ett stort 

spektrum av aktiviteter på bostadsmarknaden – byggande, förvaltning, uthyrning och försäljning 

(Årsredovisning, 2014). Företaget självt är tydligt med att dess verksamhet utgår utifrån 

kundernas, samhällets och ägarnas behov.(Årsredovisningen, 2014) 

 

 
Figur 1. Fastighetsföretaget aktiekursutveckling i jämförelse med OMX Stockholm 30. Gul linje återspeglar OMX 

Stockholm 30 utveckling och grön linje återspeglar Fastighetsföretaget aktiekursutveckling.(Avanza, 2014) 

 

Baserat på Fastighetsföretagets aktiekursutveckling och dess utdelning till deras aktieägare är det 

tydligt att en ägarposition varit ekonomiskt gynnsam de senaste tio åren vilket figur 1 illustrerar. 

Samtidigt har flertalet aktörer, däribland Fastighetsföretaget självt, varit tydligt med att 

marknaden behöver reformeras.(Årsredovisning, 2014) Vilka aktörer eller intressenter är det då 

främst som påverkas negativt av rådande marknadssituation om ägarna befinner sig i en till synes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Undersökningens	  studieobjekt	  benämns	  som	  Fastighetsföretaget	  efter	  önskan	  om	  
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mycket gynnsam situation? För denna undersökning uppkom en ännu viktigare fråga: Hur 

förhåller sig Fastighetsföretaget till dessa intressenter i dess verksamhet och i utformandet av 

dess strategier? Fokuserar Fastighetsföretaget enkom på att tillfredsställa sina ägare, eller 

inkluderar Fastighetsföretagets beslutsfattare andra perspektiv i deras beslutsprocesser som 

gynnar andra intressenter och samhället i stort utifrån gällande marknadsförutsättningar? 

1.3.	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  

Undersökningens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur ett framstående fastighetsbolag, i 

detta fall Fastighetsföretaget, förhåller sig till olika intressenter. Detta genomfördes med stöd av 

ett tydligt teoretiskt ramverk, där utgångspunkten var att använda ett antal befintliga teorier som 

analysverktyg. Detta möjliggjorde en beskrivning av Fastighetsföretagets förhållningssätt till 

fastighetsmarknadens olika intressenter.  

 

Denna undersökning baserades på följande frågeställningar: 

- Hur förhåller sig Fastighetsföretaget till olika intressenter på bostadsmarknaden? 

- Hur kan förhållningssättet förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv?  

1.4.	  Begreppsdefinitioner	  och	  avgränsningar	  	  

För undersökningen var det centralt att definiera vad som menas både med intressent och 

förhållningssätt. Freeman (1983, s. 91) definierar en intressent (stakeholder) som ”any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of the organization´s objectives”.  

Bruzelius & Skärvad (2011, s. 73) definierar en organisations intressenter som ”…de individer, 

grupper, och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med organisationen. 

Detta innebär att intressenterna och organisationen befinner sig i ett beroendeförhållande till 

varandra.” Således återfinns en viktig precisering utifrån intressentens förmåga att påverka ett 

företag eller företagets påverkansgrad på intressenten. Vad gäller det ömsesidiga 

beroendeförhållande som Bruzelius & Skärvad (2011) uttrycker kompletterade detta Freemans 

definition. Denna uppsats betraktade detta som en avgränsning avseende vem eller vad som 

kunde betraktas som en intressent. Det vill säga, en enskild individ som inte är föremål för ett 

ömsesidigt beroendeförhållande betraktas inte som en intressent, istället utgick undersökningen 

ifrån att intressenter är en sammansättning av individer till en grupp med snarlika behov. 

Begreppet intressent problematiserades ytterligare i teorikapitlet. I denna undersökning användes 
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begreppet förhållningssätt för att beskriva hur Fastighetsföretagets olika delar förhåller sig till 

olika intressenter i bred bemärkelse – från strategier och visioner till operativt agerande och 

investeringar. Med andra ord, förhållningssätt avsågs spegla företagets strategiska 

förhållningssätt och operativa handlande som kan påverka eller påverkas av en intressent.  

 

Politiska och juridiska förutsättningar utgjorde inte huvudfokus för denna undersökning. Trots att 

detta påverkar marknadens företag och intressenter utgjorde detta inte grunden för den empiriska 

redogörelsen, förutom där den uppkom i dem insamlade data. Uppsatsen avgränsades till att 

främst inkludera förutsättningarna på bostadsmarknaden i storstadsområdena. I många fall var det 

inte nödvändigt att genomföra geografiska avgränsningar då förhållningssättet till olika 

intressenter inte var fokuserad på olika områden utan på nationella förhållningssätt. 

Avgränsningen till storstadsområdena legitimerades genom marknadsstorlek och att dessa 

områden utgjorde tydliga exempel på dem problem som existerar på bostadsmarknaden.  

 

Vad gäller tidsmässig avgränsning inkluderade huvudsakligen undersökningen information från 

Fastighetsföretaget aktuella förhållningssätt. Detta innebär att undersökningen inte gjorde 

anspråk på att beskriva eller analysera det historiska förhållningssättet till olika intressenter och 

således fanns det inte några anspråk på att fastställa om och i vilken utsträckning förhållningssätt 

har förändrats över tid. Data kommer att användes från 2013 och framåt.  

2.	  Teori	  	  

Teorierna som presenteras behandlar olika syner på vems eller vilkas mål företagsledare ska sikta 

mot och på vilket sätt. De presenteras i kronologisk ordning indelade efter huvudsaklig 

ståndpunkt och för att visa hur diskussionen har utvecklats genom åren. Följande beskrivna 

teorier har använts i många olika undersökningar, vilket talar för att det inte finns någon entydig 

samsyn rörande vilken teori som har bäst förklaringsvärde avseende förhållningssätt till olika 

intressenter och värdeskapande. Därav inkluderar denna undersökning de mest tongivande 

teorierna inom detta område för att skapa bred teoretisk förankring.   
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2.1.	  Värdemaximering	  

Milton Friedman hävdade 1962 att företagens enda ansvar var att skapa värde för sina ägare. Det 

vill säga att företagsledare endast bör ta hänsyn till ägarnas avkastning och önskemål, inte andra 

intressenter eller istället samhället i stort så länge det sker på konkurrensutsatt marknad utan fusk 

och bedrägeri. Företagsledarens ansvar är bundet via kontrakt. Friedman medger att 

företagsledare kan ha personliga värderingar och personliga agendor vid sidan av sin 

professionella roll. Sådana värderingar och agendor som får personen att exempelvis handla 

ekologiskt eller skänka pengar till välgörenhet kan kallas för socialt ansvar. Sådant ansvar kan 

endast individer ha. (Friedman, 1970) Friedmans poäng låg i ansvarsfördelningen att inom 

företaget är ägaren uppdragsgivare och företagsledaren utföraren. Företagsledaren får bestämma 

själv i sitt privatliv. Om företagsledaren skulle efterleva sina egna värderingar som kanske går i 

stäv med ägarnas så slösar han med ägarnas pengar. När ägarna går miste om vinst på grund av 

företagsledarens agenda kommer i slutändan konsumenterna att belastas med kostnaden genom 

höjda priser.(Friedman, 1970)  

 

Friedman framhävde vikten av ansvarsdelningen mellan stat och företag. Staten bör skapa 

förutsättningarna för företagandet genom att definiera äganderätt, skriva lagar och agera som ett 

medium för justeringar av lagarna, samt vara den som upprätthåller lagarna. Företagen spelar 

spelet efter de förutsättningar som ges.(Friedman, 1962) Om företagsledaren orsakar företaget 

högre kostnader på grund av sina personliga värderingar lägger han en godtycklig skatt på 

företaget och inkräktar då på statens ansvarsområde.  Friedman ansåg det vara en jävsituation när 

företagsledaren agerar statstjänsteman och samtidigt är anställd i ett privat företag. När det 

handlar om statstjänstemän som vill uppfylla politiska mål måste de bestämmas genom en 

politisk process. Han hävdade att synsättet med företag som har samhälleligt ansvar bygger på en 

tro att politiska mekanismer sköter resursfördelningen istället för 

marknadsmekanismer.(Friedman, 1962) Friedman pekade på praktiska svårigheter med 

företagsledare som utövar samhälleligt ansvar. Vad är det som gör företagsledaren lämplig att 

bestämma vilka samhälleliga behov att tillfredsställa och vad är en lämplig nivå på utgifterna? 

Han pekade på att företagsledaren antagligen är en expert på att driva företag och antagligen finns 

det lämpligare personer med större expertis om dem samhälleliga behoven.(Friedman, 1962) Till 

svar mot argumentet att det politiska maskineriet är för trögt och långsamt för att hinna åtgärda 
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akuta problem lade Friedman fram att det är direkt odemokratiskt att frångå den politiska 

processen och handlar om att en minoritet inte lyckats övertyga tillräckligt många anhängare. 

Han hävdade att krav på samhälleligt ansvar ofta görs på andra grunder än dem som uppges och 

att det alltid är någon annans självintresse det egentligen handlar om. Fritt privat företagande 

tvingar folk att stå till svars inför sina egna handlingar och hindrar utnyttjande av andras resurser. 

I slutändan måste företag skapa avkastning till sina ägare så länge de följer marknadens regler, 

utsätts för fri konkurrens och nyttjar sina resurser effektivt i värdeskapande aktiviteter.(Friedman, 

1970) 

2.2	  Stakeholder	  Theory	  

Friedmans synsätt har kritiserats av förespråkare av Stakeholder theory (Freeman, 1984). 

Stakeholder theory säger att största möjliga samhällsnytta skapas av att företagsledare ser till alla 

intressenters bästa. Freeman (1983) sade att intressenter är i ett brett perspektiv ”vilken grupp 

eller individ som helst som kan påverka eller påverkas av uppfyllandet av företagets mål”. Det 

kan till exempel vara anställda, kunder, långivare och andra.(Freeman, 2009) Även om dessa 

grupper inte har en formell rätt till påverkan genom ägande är de en del av företaget och dess 

omvärld och allt företaget gör blir då relevant för även dem. Freeman (1983) hävdar att 

företagsledningen inte bara är ansvariga inför aktieägarna utan även inför alla intressenter. Alltså 

att företagsledningens beslut måste grundas på inte bara aktieägarnas bästa utan en slags 

övergripande samhällsnytta och där finns då en moralisk skyldighet för företaget att även se till 

andra intressenters mål.(Freeman, 1994) Tanken är då att intressenters behov ska speglas i 

besluten och företagsledningen måste då tänka på vad myndigheter, anställda, aktivister och alla 

andra vill uppnå.(Freeman, 1983) Freeman (2010) argumenterar för att företagsledningen i största 

möjliga mån ska skapa värde för alla intressenter. För att uppnå det ska den hitta gemensamma 

lösningar vid intressekonflikter.  

2.2.1.	  Intressentidentifiering	  och	  intressentprioritering	  	  

Med avstamp i Stakeholder theory utarbetade Mitchell et al. (1997) en modell för hur olika 

intressenter ska prioriteras. Den grundar sig i tre olika attribut och huruvida dessa återfinns hos 

intressenten i fråga. De tre olika attributen är makt, legitimitet och brådska. ”Makt är en social 

relation, där en aktör har möjligheten att påverka en annan aktör till att göra något denne annars 

inte skulle ha gjort.”(Mitchell et al., 1997) Riksdagen har rätt att lagstifta och på så sätt förmå 
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medborgare att göra saker de annars inte skulle ha gjort. Legitimitet utgår ifrån att det som 

intressenten vill är önskvärt eller accepterat utifrån rådande moral, normer och värderingar.  Sett 

utifrån detta kan politiker med stöd av röstande medborgare ses som legitima, då medborgarna 

förmodligen har röstat utifrån de värderingar, normer och moral som tilltalar dem. Brådska beror 

på i vilken grad intressentens krav kräver omedelbar tillsyn.(Mitchell et al., 1997) Det baseras på 

om intressentens önskemål är av tidskänslig karaktär och hur viktigt eller kritiskt önskemålet är 

för denne. Om en bankkund behöver omförhandla ett bolån på grund av till exempel uteblivna 

betalningar, bör bankkundens ärende ses som brådskande om det finns en tidsbegränsning innan 

ärendet lämnas över till kronofogden. Förutsatt att en prick hos kronofogden är en viktig fråga för 

bankkunden. Ju fler attribut som är närvarande hos intressenten desto mer framstående är denne 

och en prioritetslista kan då skapas över olika intressenter.  Beroende av kompositionen av 

attribut kan intressenten kategoriseras och tilldelas särskilda karaktärsdrag. (Mitchell et al., 1997) 

2.3.	  Enlightened	  Value	  Maximization	  

Michael Jensen presenterade (2002) en modifierad variant av Friedmans värdemaximering. Han 

kallade den Enlightened Value Maximization. Han hävdar att debatten egentligen handlar om 

huruvida företaget ska ha ett eller flera mål. Alltså när Freeman (2010) trycker på att 

företagsledningen ska hitta gemensamma lösningar för att tillfredsställa alla intressenter, innebär 

det att fler mål lagts till i processen. Det är mycket svårt att om inte logiskt omöjligt att maximera 

ansträngningarna åt två mål samtidigt, vilket leder till avvägningar och misslyckandet med att 

uppnå bådadera målen.(Jensen, 2002; Sundaram & Inkpen, 2004) Han medger att kompromisser 

kan anslås som en värdefunktion av målen X och Y och så vidare men att det kan bli väldigt svårt 

för företagsledare att utvärdera vilken kompromiss som bringar största möjliga värde.  

 

Motiveringen till att maximera företagens marknadsvärde är att 200 års forskning inom 

nationalekonomi och finans visar att största möjliga samhällsnytta skapas genom att alla företag i 

samhället värdemaximerar.(Jensen, 2002) Företagsledare måste ta hänsyn till alla faktorer som 

påverkar företaget och där ingår även intressenter utöver aktieägarna. Intressenterna kan utöva 

inflytande över olika delar av verksamheten och för att hantera det måste företagsledare se till att 

tillgodose även deras intressen så länge det bidrar till företagets långsiktiga värdemaximering. 

(Jensen, 2002; Sundaram & Inkpen; 2004) Det kan finnas ett myller av intressenter som alla 

gynnas av olika åtgärder. I ett sådant fall kan det vara svårt för en företagsledare att avgöra vad 
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som tillför värde för bolaget.(Martin et al., 2009) Om ett företag beskylls av en aktivistgrupp för 

exempelvis negativa miljökonsekvenser kan företaget miljöanpassa sin produkt. Detta på 

villkoret att det leder till en marginell värdeökning för aktieägarna. Flera undersökningar har 

visat på att företag som tar hänsyn till andra intressenter än aktieägare i sin affärsverksamhet får 

en långsiktigt finansiell värdeökning.(Benson & Davidson, 2010; Deng et al., 2013) 

3.	  Metod	  	  

Utifrån undersökningens syfte – skapa en djupare förståelse för hur ett framstående 

fastighetsbolag förhåller sig till olika markandsintressenter – var en kvalitativ fallstudie lämplig. 

En kvalitativ fallstudie innebär att ett enstaka studieobjekt undersöks för att möjliggöra en 

beskrivning i detalj och således skapas förutsättningar till att förstå en process.(Teorell & 

Svensson, 2007) Emellertid var en fullständig förståelse av studieobjektet omöjlig inom ramen 

för denna undersökning och därför präglades den av tydliga avgränsningar, både i tid och rum. En 

tydlig styrka med att genomföra en fallstudie är möjligheten till att förstå studieobjektet på djupet 

och därtill är det en fördel att data till en fallstudie kan hämtas från olika källor och således 

komplettera varandra.(Saunders et al, 2009, s. 146)  

 

Utifrån undersökningens problematisering, syfte och kvalitativa ansats var det naturligt att 

Fastighetsföretaget valdes som studieobjektet. Således användes en strategisk urvalsmetod. Hade 

syftet istället varit att beskriva en hel marknad med ett kvantitativt förhållningssätt skulle troligen 

en slumpmässig urvalsmetod varit att föredra för att möjliggöra en tydligare generaliseringar. 

Eftersom Sveriges största fastighetsbolag har sinsemellan betydande skillnader i deras 

affärsplaner och strategier var det därför svårt att helt slumpmässigt välja ut företag och sedan 

jämföra resultatet. Även om man kunde argumentera för att en kvantitativ undersökning med 

slumpmässigt urval skulle ha skapat bättre förutsättningar till att generalisera resultatet var detta 

inte undersökningens syfte.(Saunders et al, 2009) En begränsande faktor har genomgående varit 

att få tillgång till relevanta personer på Fastighetsföretaget. Det hade varit önskvärt att fler 

intervjuer hade genomförts med individer på koncernledningsnivå, i synnerhet med företagets 

VD. Trots denna begränsning var förhoppningen att aktuell data skapar en tillräckligt bra grund 

att ge läsaren en tydlig bild av Fastighetsföretagets förhållningssätt. Resultatet kom istället skapa 

en förutsättning till en djupare förståelse hur Fastighetsföretaget förhåller sig till olika 
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intressenter, vilket i sin tur kan användas för att förklara fenomen eller förstå andra studieobjekt 

på samma marknad. Dessutom kan resultatet användas till framtida forskning inom ämnet, genom 

att formulera hypoteser utifrån resultatet som sedan används i en kvantitativ studie.(Saunders et 

al. 2009) 

 

Orsaken till att Fastighetsföretaget valdes som studieobjekt är huvudsakligen företagets 

affärsstrategi, bolagsform samt dess fokusering på storstadsregionerna. Fastighetsföretagets 

affärsstrategi inkluderar att bygga, förvalta, hyra ut samt avyttra fastigheter. Detta gör att dess 

agerande har möjlighet att påverka många olika intressenter i samhället och dess sätt att förhålla 

sig till dessa i företagets strategi. Företagets bolagsform skapade dessutom goda förutsättningar 

till att tydligt kontrastera förhållningssättet gentemot ägare och andra intressenter. Den 

geografiska fokuseringen var också till nytta för denna undersökning för det är just i 

storstadsregionerna som efterfrågan på bostäder kraftigt överstiger utbudet. 

 

För att skapa en förutsättning till att beskriva Fastighetsföretagets förhållningssätt till olika 

intressenter på bostadsmarknaden användes i denna uppsats tongivande teorier inom forskningen 

avseende relationen mellan värdemaximering och inkorporering av andra intressenters intressen i 

företags strategi och beslutsprocess. Dessa teorier användes till att strukturera materialet och 

analysen, således utgick undersökningen från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats syftar till att 

förstå ett studieobjekt genom redan existerande teorier, men samtidigt kan denna undersökning 

bidra till att ifrågasätta vissa delar av dessa teorier i deras förklaringskraft på det valda 

studieobjektet och den aktuella marknaden.(Saunders et al, 2009) Sammantaget, undersökningen 

applicerade etablerade teorier på en komplex marknad.   

 

Den utomvetenskapliga relevansen för denna undersökning var huvudsakligen kunskapen om hur 

olika intressenter påverkar och påverkas av ett stort fastighetsföretag på en marknad som präglas 

av en rad begränsningar. Att marknadssituationen är högaktuell och påverkar stora delar av 

samhället bidrog vidare till den utomvetenskapliga relevansen. Inomvetenskaplig relevans 

uppnåddes främst genom att öka förståelsen för hur en företagsledning förhåller sig till olika 

intressenter i deras verksamhet och hur olika givna förutsättningar påverkar dess beslutsprocess. 
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Däremot var det ofrånkomligt att subjektiva uppfattningar och värderingar inte helt kunde 

kopplas bort från analysen, men genom medvetenhet kunde denna effekt begränsas. 

3.1.	  Datainsamling	  	  	  

För att möjliggöra en adekvat beskrivning av Fastighetsföretagets förhållningssätt till marknadens 

olika intressenter användes data från två olika källor – intervjuer med utvalda individer inom 

företagsledningen och företagets årsredovisning. Syftet med att använda data från både intervjuer 

och företagets årsredovisning var att ge ett bredare underlag till analysen. Att endast använda 

sekundär data i en undersökning med detta syfte kan resultera i att de insamlade data i allt för stor 

utsträckning inte är ändamålsenlig.(Saunders, 2009) Av detta skäl, för att stärka undersökningens 

validitet och reliabilitet, bidrog semistrukturerade intervjuer med primärdata till det empiriska 

underlaget.(Saunders, 2009, s. 319 f.)   

3.1.1.	  Intervjuer	  	  

För att samla in primärdata genomfördes semistrukturerade intervjuer med individer inom 

styrelsen, koncernledningen, finansavdelningen samt inom en projektavdelning med tydlig 

kundkontakt. Semistrukturerade intervjuer utgår från förberedda frågor och teman, men samtalet 

formas under samtalets gång och inte sällan kan ordningen och antal frågor variera beroende på 

respondenten. Således används en icke-standardiserad modell.(Saunders et al, 2009, s. 320) 

Vidare, intervjuerna genomfördes individuellt över telefon och frågorna var huvudsakligen öppna 

där respondenten hade möjlighet att forma och utveckla sitt svar baserat på egna resonemang som 

inte styrdes av allt för precisa frågor. Följdfrågor användes i de fall där respondenten inte hade 

något tydligt svar eller om svaret inte var tillräckligt tillfredställande. Givetvis var det även 

viktigt att förhålla sig kritisk till de svar som framkom. Sannolikt ville intervjupersonerna ge en 

bra bild av Fastighetsföretaget och undvika negativ publicitet. Denna potentiella effekt 

balanserades främst genom att följdfrågor konkretiserade budskapet och således undveks i största 

möjliga mån tillgjorda budskap. Anonymiseringen av företaget och respondenterna syftade till att 

minska känslan av sårbarhet hos respondenterna för att underlätta för utförligare och mer 

sanningsenliga svar. I bilaga 1 presenteras intervjufrågorna.   

 

Intervjuerna genomfördes med totalt fyra individer: styrelseordförande, kommunikationsdirektör, 

finanscontroller på finansavdelningen samt kundssamordnare. Alla intervjupersoner är i denna 
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undersökning anonyma.  Dessa individer valdes för att få en god spridning inom företaget och 

erhålla en ändamålsenlig inblick. Det var dock ofrånkomligt att intervjuurvalet påverkade 

undersökningens resultat, men för att balansera de personbaserade perspektiven kompletterades 

intervjudata med information från Fastighetsföretagets årsredovisning.  

 

För att skapa goda intervjuförutsättningar genomfördes en rad förberedelser. Först och främst 

fördjupades kunskapen om företagets verksamhet och utveckling. Därtill delgavs 

Fastighetsföretaget tidigt syftet med intervjuerna och undersökningen. Intervjuerna genomfördes 

på avtalad tid och därav var båda parterna förberedda och miljön skapade inga hinder att 

genomföra en intervju under lugna förhållanden. Stor vikt lades vid att formulera frågorna på ett 

sådant sätt att de inte uppfattades vara ledande för respondentens svar. I likhet med god 

forskningssed erbjöds anonymitet.  Av detta skäl beskrivs företaget som ”Fastighetsföretaget”. 

Konsekvensen för denna studie är att vissa detaljer undvarades för att inte riskera att företagets 

riktiga identitet röjs. Studiens resultat och möjligheten att skapa hypoteser till fortsatt forskning 

påverkades dock inte negativt av denna faktor då företagets namn egentligen inte är relevant utan 

snarare hur och varför företaget agerar som de gör. Möjligen är anonymiteten begränsande för 

läsaren då det hade varit enklare att förstå kontexten om företagsnamnet framgick. För att 

minimera denna effekt beskrevs bolaget så detaljerat som möjligt utan att röja dess identitet.  

3.1.2.	  Årsredovisning	  	  

Fastighetsföretagets årsredovisning för 2013 (publicerad 2014) användes för att komplettera 

intervjuerna och bidrog till att förstå hur studieobjektet förhåller sig till olika intressenter och hur 

förhållningssättet inkluderas i dess mål, strategier och vardagliga beslutsprocesser. Anledningen 

att årsredovisningen användes var att det är ett omfattande dokument som inkluderar 

studieobjektets främsta förehavanden. Eftersom företaget själva, med insyn från revisorer, 

producerade årsredovisningen var det av vikt att förhålla sig kritisk till budskapet. Det var vidare 

viktigt att förhålla sig till förutsättningen att årsredovisningar för börsnoterade, publika företag 

tydligt är riktade mot sina kapitalägare och potentiella investerare. Det var därför viktigt att 

balansera information från årsredovisningen med primärdata för att kunna få ett mer kvalitativt 

perspektiv. Givetvis utnyttjades inte all information, istället har den mest relevanta informationen 

utifrån ett intressentperspektiv urskilts. 
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3.2.	  Operationalisering	  	  

Som Saunders et al. (2009) framhåller är det centralt för en undersökning med deduktiv ansats att 

identifiera de viktigaste variablerna som analysen skall utgå ifrån. De inhämtade data 

strukturerades på ett sätt som underlättade den efterföljande analysen. Detta genomfördes genom 

att särskilja strategisk information som syftade till mål och strategier och operativ information 

som syftade till praktiska handlingar och prioriteringar. Således presenterades fastighetsföretagets 

officiella förhållningssätt genom visioner, strategier och affärsidéer först och därefter 

presenterades den värdeskapande operativa verksamheten och hur Fastighetsföretaget förhåller 

sig till intressenter när man kommunicerar och planerar, respektive handlar och investerar. 

 

Analysen utgick ifrån ett antal analysvariabler, som i sin tur utgick från undersökningens teorier. 

För att underlätta förståelsen hur dessa valts sammanställdes nedan mycket kortfattat det centrala 

budskapet i de fyra olika teorierna.  

• Friedman – argumenterade för att företagsledningen endast skall tillgodose sina ägare. 

Företagsledarna har inget samhällsansvar, utan det är politiker som fastställer 

spelreglerna.(Friedman, 1962) 

• Freeman – argumenterade för att företagsledningen inte enkom är ansvarig inför sina 

ägare utan inför alla intressenter, vilket skapar större samhällsnytta.(Freeman, 1984)  

• Mitchell et al. – presenterade en modell hur intressenter kan identifieras och prioriteras, 

vilket baseras på attributen makt, legitimitet och brådska.(Mitchell et al., 1997)   

• Jensen – argumenterade för att det inte går att maximera ansträngningarna mot två mål 

samtidigt och därav skall olika intressenters behov tillgodoses endast om det bidrar till 

företagets långsiktiga värdemaximering.(Jensen, 2002)  

 

Utifrån teoriernas synsätt på intressenter användes följande fyra analysvariabler: 

- Syn på relation till ägarna 

- Samhällsansvar  

- Förhållningssätt till och prioritering mellan intressenter  

- Varför olika intressenters behov tillgodoses  
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4.	  Data	  	  

Som tidigare omnämnts utgör intervjuer med utvalda individer på Fastighetsföretaget 

undersökningens data, kompletterat med information från företagets årsredovisning. Data 

kommer att presenteras onyanserat, utan löpande analyser.  

4.1.	  Strategiskt	  förhållningsätt	  	  

Fastighetsföretaget förmedlar en vision där de vill vara en marknadsledande fastighetsägare i 

Sveriges storstadsregioner och därtill en framstående statsutvecklare. Affärsidéen grundar sig i en 

långsiktighet, både för människor och företag, avseende utveckling, byggen, förvärv och 

försäljning av fastigheter i Sveriges storstadsregioner. Fastighetsföretaget satsar stort på 

hyresrätter då det anser sig ha förmågan att producera denna bostadsform lönsamt. Därtill är 

efterfrågan på dessa bostäder mycket stor. Fastighetsföretagets övergripande kärnvärden består av 

tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Vad gäller ekonomiskt ansvar 

menar Fastighetsföretaget att det möter omvärldens krav genom god affärsutveckling, flexibilitet 

och ändamålsenlig kapitalstruktur. Fastighetsföretaget tydliggör att det avser skapa värden för 

dess kunder, samhället och företaget genom utveckling av fastigheter på rätt marknader. Det 

sociala ansvaret definieras genom att Fastighetsföretaget avser medverka till att utveckla ett 

bättre samhälle och aktivt ta ett socialt ansvar. Detta sker genom att bygga trygga områden, stödja 

utsatta grupper samt bidra till en aktiv ungdomsverksamhet. För att uppnå ett miljömässigt ansvar 

arbetar Fastighetsföretaget för miljömässig hållbarhet, minskning av miljöbelastningen genom att 

vara självförsörjande av förnybar el, vilket sker genom egen produktion. Både byggen och 

förvaltningen skall omfattas i en affärsmässig miljöeffektivitet.(Årsredovisning, 2014) Se figur 2 

för en illustrering av hur de olika faktorerna bidrar till företagets utveckling. 

 

 
Figur 2. Fastighetsföretagets visualisering av hur miljöengagemang, socialt ansvar samt lönsamhet skall 

bidra till företagets utveckling.(Årsredovisning, 2014)  
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Trots att företagsledningen bedömer att Sveriges tillväxt kommer vara låg de närmsta åren ser de 

fortsatt Sveriges storstadsregioner som attraktiva områden att investera i. Tillväxtutsikterna i 

dessa områden är bättre och marknaden har ett stort behov av byggen och förvaltning av bostäder 

och således kan företaget självt stå för tillväxt. Aktivt ansvarstagande för sociala frågor och 

samhällsfrågor, vilket Fastighetsföretaget menar blir en allt viktigare fråga beroende på hur 

samhället utvecklas. Vidare menar Fastighetsföretaget i sin årsredovisning att det alltid ett 

affärsmässigt, miljömässigt och socialt perspektiv i sitt handlande. Inom hållbarhetsarbetet 

fokuserar Fastighetsföretaget på att ta ett samhällsansvar, minska energiförbrukningen, investera i 

förnybar energi samt bygga energieffektiva byggnader.(Årsredovisning, 2014)   

 

Fastighetsföretaget förmedlar att dess värdeskapande faktorer utgörs av en rörlig process där 

hållbarhet, förvaltning, stadsutveckling utgör en grund för en kontinuerlig utveckling och 

värdetillväxt. Värde avser Fastighetsföretaget skapa för ägare, investerare, medarbetare, kunder, 

och övriga intressenter. Fastighetsföretaget menar vidare att det skulle kunna påbörja fler projekt 

om det fanns bättre tillgång till mark och ledtiderna inte skulle vara så långa. Dessutom utpekas 

möjligheten att överklaga olika beslut som ett verksamhetsproblem.(Årsredovisning, 2014)  

 

Fastighetsföretaget har valt att prioritera tillväxten i substansvärdet. Tillväxttakt på tio procent till 

och med 2018.  Avser att öka utdelning per aktie till 2 kr, en ökning på 0,75 kr. Dessutom har 

Fastighetsföretaget tre verksamhetsmål som fokuserar på nöjda kunder, minskat koldioxidutsläpp 

och en genomsnittlig årsproduktion på 1500 bostäder.(Årsredovisning, 2014) 

 

Fastighetsföretaget har fem tydligt uttryckta nyckelintressenter i sin årsredovisning: aktieägare, 

hyresgäster, staden, medarbetare och leverantörer.(Årsredovisning, 2014) 

4.1.1.	  Styrelsen	  

Styrelseordförande betonar sin uppgift att se till att denne själv och övriga styrelseledamöter inte 

ägnar sig åt operativa frågor utan lämnar den operativa verksamheten till VD och ledningen. 

Styrelseordförande har haft en stor roll i framställningen av den strategi som Fastighetsföretaget 

valt att eftersträva. Styrelseordförande kom in i styrelsen för nästan tjugo år sedan i sviterna av en 

stor och omfattande finans- och fastighetskris. I dennes mening var bolagets innehav mer spretiga 
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då än vad de är idag. Styrelseordförande och övriga ledamöter beslöt då att bolaget främst skulle 

ägna sig åt att bygga och förvalta hyreslägenheter i dess geografiska verksamhetsområden2 och 

till viss del även kommersiella fastigheter. Tanken är att de ska vara närvarande i dem områden 

som inflyttningen till städerna är som störst.(Styrelseordförande, 2014, intervju)  

 

Det var framförallt när elpriserna var väldigt höga så bestämde vi oss för att förnybar energi och 

miljö det är något vi måste vara med i och det är något som kommer bli än viktigare ju fler 

människor vi blir och ju mer vi smutsar ner runt i kring i världen. Därför har vi nu satt upp ett 60-tal 

vindkraftverk och vi producerar nu så mycket el att vi är självförsörjande när det gäller alla våra 

hyresfastigheter.(Styrelseordförande, 2014, intervju)  

 

Styrelseordförande berättar vidare att Fastighetsföretaget är delägare i ett företag som med 

nydanande teknik försöker framställa en ny sorts ljuskälla som bygger på solenergi. Det är en del 

i företagets strävan att alltid ligga i framkant när det gäller miljö och förnybar 

energi.(Styrelseordförande, 2014, intervju)  

 

Det är så här att våra kunder är våra hyresgäster och vi måste anpassa lägenheter och lägen 

efter var vi tror att folk kan tycka om att bo och storlek på lägenhet och utrustning och så 

vidare. Sen kan man säga att vi är mycket angelägna om och som är viktigt för oss, är att se till 

att vi har goda relationer med dem kommuner, de städer där vi vill bygga och där vi kan bygga 

och där vi är konkurrenskraftiga. Så man kan säga byggnadsnämnder, kommunledningar i 

[våra verksamhetsområden]. Det är oerhört viktigt för oss att leva upp till de krav som de 

ställer, för det är de som i slutändan ger oss möjlighet att få bygga på av de anvisad mark. Sen 

har vi ett omfattande program i alla de bostadsområden som vi förvaltar att se till att det är så 

säkert som möjligt.(Styrelseordförande, 2014, intervju) 

 

Vad gäller missnöjda intressenter menar styrelseordförande att det inte är en isolerad företeelse 

för enbart Fastighetsföretaget.  

 

Det här är egentligen inte en fråga bara för oss utan det gäller all nybyggnation. Det gäller alla 

som vill bygga vare sig det är fastighetsbolag eller någon annan. Det är klart att det är ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 På grund anonymisering omnämns inte dessa vid ortsnamn. 
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problem. Det blir ju så att, ta till exempel [ett av våra verksamhetsområden], när det flyttar in 

så pass många människor årligen att vi måste se till att det finns bostäder och då är det klart att 

det är vissa grönområden och andra områden som ibland får stryka på foten, vilket jag kan 

förstå att folk har synpunkter på. Men min fråga är: Vad är alternativet? Ja problemet är att det 

här på något sätt är en politisk fråga för det betyder att naturligtvis blir landsbygden 

avbefolkad men det beror ju på att det är i storstäderna som arbetena finns. Det här är en stor 

politisk fråga och vi har bara att anpassa oss efter de regler och förutsättningar som politikerna 

fastställer. Det här är en i första hand politisk fråga snarare än en fråga för enbart till exempel 

Fastighetsföretaget.(Styrelseordförande, 2014, intervju)  

 

Fastighetsföretaget har en relativt stor ägarkoncentration som besitter mer än hälften av rösterna. 

Styrelseordförande berättar att denne är oberoende i förhållande till den här ägarkoncentrationen 

och säkerställer för övriga ägare att företaget sköts som det ska oavsett den stora 

ägarkoncentrationen.(Styrelseordförande, 2014, intervju)  

4.2.	  Operativt	  förhållningssätt	  	  

Sedan 2008 har Fastighetsföretaget påbörjat byggen av cirka 2700 lägenheter. Dessutom var 

företaget under 2013 det privata företag som producerade flest hyresrätter. Företaget är tydligt 

med att det vill satsa på hyresbostäder och ser upplåtandeformen som en grund för ett fungerande 

och dynamiskt samhälle. Under 2013 genomfördes försäljningar som frigjorde stora mängder 

likvida medel och dessa försäljningar realiserade en värdeutveckling om cirka 80 procent sedan 

förvärven. Samtidigt som Fastighetsföretaget sålde ett stort antal fastigheter köpte det under 2013 

fastigheter för större summor än vad de sålt för. (Årsredovisning, 2014)  

Fastighetsföretaget är det första fastighetsföretag i Sverige som är självförsörjande av förnybar 

energi, vilket är ett affärsområde som är fortsatt föremål för investeringar. Se figur 3 för andel 

förnybar energi Fastighetsföretaget producerar utifrån dess egna energibehov. Vidare utgör 

förnybar energi ett eget affärsområde, där företaget förutom att bygga även valt att driva egen 

vindkraftsproduktion.  Därtill använder idag Fastighetsföretaget nästan enbart fjärrvärme för att 

värma upp fastighetsbeståndet och endast tre fastigheter använder olja. För att möjliggöra 

byggnader som är mer energieffektiva har Fastighetsföretaget varit med och utvecklat 

byggteknik. Företag uttrycker tydligt att de startade projektet med förnybar energi för att skapa 

kontroll över deras fluktuerande elkostnader.(Årsredovisning, 2014) 
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Figur 3. Andel egenproducerad förnybar energi utifrån Fastighetsföretagets egna behov (i procentenheter).  

4.2.1.	  Koncernledningen	  	  

Fastighetsföretagets kommunikationsdirektör (2014, intervju) berättar att dess arbete skapar 

värde för en rad olika intressenter. Avsikten är att verksamheten ska generera avkastning till 

aktieägarna men vägen dit involverar andra intressenter som gynnas, då bland andra 

underleverantörer och entreprenörer anlitas för byggen.  

 

Vi ser att vi skapar värde på olika sätt. Vi skapar värde för aktieägarna genom att vara ett lönsamt 

företag. Genom att tillföra samhället bostäder ser vi till ett behov som finns. Vi skapar värde genom 

byggnation med utveckling, sysselsättning inom omkringliggande verksamhet, underleverantörer 

och så vidare. På det sättet är det värdeskapande på olika plan.(kommunikationsdirektör, 2014, 

intervju)  

 

Kommunikationsdirektören (2014, intervju) berättar vidare att företagets syn på värdeskapande 

reflekteras i ett övergripande ekonomiskt mål om finansiell tillväxt för bolaget. Under det 

ekonomiska målet finns de tre verksamhetsmålen, som bygger på olika typer av ansvar. ”Vi har 

tre olika strategier en som fokuserar på ekonomisk utveckling, en på social utveckling och en på 

miljömässigt ansvar.” (Kommunikationsdirektören, 2014, intervju) Det är tre verksamhetsmål 

vars uppfyllande de tror bidrar till bolagets långsiktiga finansiella tillväxt. Det första 

verksamhetsmålet handlar om att ett antal nya lägenheter ska byggas per år och då framför allt 

hyreslägenheter. Dels är det ett sätt för företaget att uppfylla det övergripande ekonomiska målet, 

dels ett sätt för företaget att tillfredsställa samhällets nödgande behov av bostäder. 
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Kommunikationsdirektören berättar att just lägenhetsbehovet är lätt att identifiera. Behovet märks 

på bostadsköerna i de städer som de är aktiva i, via media och att ett antalet desperata människor 

som personligen kontaktar Fastighetsföretaget i jakt på bostad. Även den korta tid det tar att få en 

lägenhet uthyrd är ett bland andra sätt att se behovet av bostäder. Det andra verksamhetsmålet är 

kundnöjdhet. Företaget strävar efter att varje år ska dess kunder vara nöjdare än året innan. Det 

gör det genom att se hur många av dess kunder som är villiga att rekommendera 

Fastighetsföretaget till andra. Det tredje verksamhetsmålet är att företaget ska minska det 

koldioxidutsläpp dess fastigheter orsakar med ett antal procent varje 

år.(Kommunikationsdirektören, 2014, intervju)  

 

När det kommer till praktiska svårigheter för Fastighetsföretaget att uppfylla sina mål är det 

främst tillgången till planlagt mark som man kan bygga på som ofta dyker upp. Det är inte alltid 

lätt att få tag på den. (Kommunikationsdirektören, 2014, intervju) Denne berättar sedan att i 

Sverige är processerna vid nybyggen väldigt långa och att det beror på att: 

 

Vi har väldigt mycket regler i Sverige på hur beslutsgången går. En privatperson kan överklaga ett 

bygge tre gånger och fördröja det flera år. Det är kanske i jämförelse med många andra länder en 

ovanligt stor möjlighet att stoppa byggen på det sättet. Det är naturligt att det tar tid. Det är 

komplicerade processer och mycket att ta hänsyn till, men många regleringar. Men det som är så 

svårt med nybyggnation är det med planlagd mark, god mark man kan bygga 

på.”(Kommunikationsdirektören, 2014, intervju) 

 

Kommunikationsdirektören (2014, intervju) är ansvarig för olika staber inom Fastighetsföretaget. 

Denne berättar att dennes arbete är tydligast kopplat till kundnöjdhetsmålet men även indirekt till 

dem andra verksamhetsmålen då dennes arbete underlättar för andra funktioner inom företaget att 

uppfylla dem.  

 

Kommunikationsdirektören (2014, intervju) berättar att de först och främst finns till för sina 

aktieägares skull. Men de ser inget motsattsförhållande mellan aktieägarnas och andra 

intressenters mål på lång sikt.  
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Vårt huvuduppdrag är att generera värde för aktieägarna. Det ligger i basen men då är det så fiffigt 

att de [målen] samspelar. Vi genererar värde till aktieägarna genom att bygga nya lägenheter och 

uppfyller även andra värden på köpet. De står inte i strid mot varandra. Samma sak gäller nöjdare 

kunder, det är något som på lång sikt, kanske inte på kort sikt, men på längre kommer att generera 

värde. Vi ser att alla hänger ihop. Man kan inte ha helt motstridiga uppdrag som går åt olika håll. 

Men vi ser att de här icke finansiella värdena som vi har valt visar sig på lite längre sikt. Vi gör inte 

saker vi inte tror bidrar till bolagets utveckling på lång sikt.(Kommunikationsdirektören, 2014, 

intervju)  

 

Kommunikationsdirektören(2014, intervju) tror att det finns win win-situationer mellan bolaget 

och andra intressenter utöver aktieägarna. Kommunikationsdirektören säger att det är en svår 

uppgift att avgöra exakt var gränsen för ledningens ansvar går. Inför aktieägarna finns en tydlig 

hierarki med utgångspunkt från voteringsordningen men för andra grupper är det inte lika tydligt 

definierat. ”Det var en väldigt svår fråga. Ledningen svarar inför styrelsen som företräder ägarna. 

Det är voteringsförordningen. Som en samhällsaktör känner vi ansvar för allt vi gör i samhället. 

Hur det påverkar andra bland annat. Det är en naturlig del att man tar ansvar för sina handlingar 

totalt sett. Man måste kunna stå för handlingar ur alla perspektiv.”(Kommunikationsdirektören, 

2014, intervju)  

 

Kommunikationsdirektören tycker att samstämmigheten kring bolagens mål är stark men tror att 

beroende på specialisering känner man en starkare koppling till vissa mål och därigenom till vissa 

intressenter.  

 

Jag tror att det är en ganska stor samsyn på helheten att det är de här målen vi ska jobba mot. Men 

sen tror jag att man känner mest för dem saker man jobbar närmast. Det blir naturligt att 

finansavdelningen tänker mer på byggnationsdelen eftersom det är där de kan påverka och vara 

delaktiga på ett tydligare sätt. Jag tror att det finns en samstämmighet kring alla tre men att man av 

naturliga skäl hamnar närmare vissa. Medan man på kundservice brinner för kundmålet på ett helt 

annat sätt.(Kommunikationsdirekören, 2014, intervju)  

4.2.2.	  Finansavdelningen	  	  

Vi hanterar cash management i koncernen, riskhantering vad gäller ränta, valuta och elmarknaden. 

Förutom fastigheter har vi ett dotterbolag som har en hel del vindkraftparker och elkunder. Det är 
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huvudområdena, så vi upprättar budgetar, prognoser och löpande nyckeltal och sammanställningar 

på hur det ser ut.(Finanscontroller, 2014, intervju)  

 

Denne berättar vidare att när det kommer till värdeskapande bidrar denne först och främst till det 

övergripande finansiella målet, då koncernens största kostnadspost är räntekostnader och 

finanscontrollern har en aktiv roll att hålla dessa nere. Men finanscontrollern är även delvis 

delaktig i byggmålet då: 

[…] allt som vi gör kräver finansiering så där blir vi inblandade på ett eller annat sätt. 

Koldioxidbelastningen och hantering av kunder är inte något vi kommer i kontakt med dagligen, 

men det är något man alltid få ha i bakhuvudet. Det är som all kontakt med extern part, man måste 

tänka sig för helt klart.(Finanscontroller, 2014, intervju) 

 

Den intressentgrupp som finanscontrollern oftast har kontakt med i sitt arbete är banker, närmaste 

bestämt alla de svenska storbankerna. Denne stöter på denna grupp när denne ska ordna 

finansiering åt Fastighetsföretaget. På frågan om denne tycker det är svårt att göra avvägningar 

mellan aktieägarnas intressen och långivarnas svarar denne att: 

 

Problemet är väl att bankerna vill ha betalt så mycket som möjligt, men vi vill betala så lite som 

möjligt. Men det är ändå en ganska lätt balansgång, för där ser vi till bolagets bästa. Vi försöker 

alltid få det bästa priset så klart. Jag kan inte säga att det är ett problem mer än att man alltid vill ha 

det billigare. Problemet är väl att få med sig banken på det så långt som möjligt.(Finanscontroller, 

2014, intervju)  

 

Denne berättar vidare att denne ser det som en naturlig konflikt där ”vi har lite annan 

infallsvinkel på prissättning jämfört med banken. De har sin avkastning att värna om och vi har 

våra.” Vid ett klargörande angående hur denne ställer sig till lösningar som är gynnsamma både 

för banken och Fastighetsföretaget berättar denne ”om det går att hitta en win win-situation för 

båda så är vi nöjda med det, men det vi kan göra är att ställa bankerna mot 

varandra.”(Finanscontrollern, 2014, intervju)  

 

Sen finns det ett incitamentprogram i bolaget som syftar till att vi skall nå målen, till exempel den 

här finansiella värdetillväxten till 2018. Men det är något som berör hela bolaget och kommer alla 
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till glädje och att alla skall känna sig delaktiga. Detta är fantastiskt då alla gör sitt bästa för bolaget. 

Jag tycker det är ett jättebra upplägg.”(Finanscontrollern, 2014, intervju)  

Optionsprogrammet omnämns även i årsredovisningen (2014), där syftet med programmet 

beskrivs som att medarbetare och aktieägare skall arbeta mot samma mål.  

Finanscontrollern (2014, intervju) säger att denne känner en viss delaktighet i verksamhetsmålet 

årsproduktion av lägenheter då finansieringen är ett basalt behov för detta mål. Denne berättar 

sedan att inför kundnöjdhetsmålet känner denne inte en starkare koppling än att denne alltid 

måste tänka på att denne är en representant för Fastighetsföretaget vid träffar med externa 

kontakter och kunder. Även om denne inte träffas med kunder vanligen i sin roll som 

finanscontroller. Inför klimatmålet berättar finanscontrollern att: 

 

Det här med att minska koldioxidbelastningen, det är klart att man kan hjälpa till i det dagliga men 

där är den huvudsakliga besparingen att förbättra och förnya vårt fastighetsbestånd. Det sköter 

förvaltarna, det är där de stora vinsterna går att göra och arbeta med utsläppen i husen. Det kan man 

bara påverka med en väldigt liten del själv.”(Finanscontrollern, 2014, intervju)  

 

Finanscontrollern (2014, intervju) avslutar med att denne främst känner en direkt koppling till det 

övergripande ekonomiska målet.  

4.2.3.	  Kundsamordning	  

Kundsamordnaren (2014, intervju) berättar att dennes ansvarsområden är kundsamordning och 

eftermarknaden och att det innebär att:  

 

Som kundsamordnare så är jag kontaktperson mellan kund och entreprenör, informationsansvarig 

mot kund[…], eftermarknaden är att ha ett förarbete innan kunden flyttar in i lägenheten. Man är 

med på besiktningar och tittar på saker för att minimera antalet punkter som kunden i ett senare 

skede kan ringa in och klaga på. Man minimerar felmarginalerna kan man säga.(Kundsamordnare, 

2014, intervju)  

 

Kundsamordnaren berättar att dennes arbete skapar olika sorters värde.  
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Det är inte bara finansiellt utan mycket socialt och återigen en nöjd kund ger så mycket ringar på 

vattnet. Har du en negativ kund som inte får åtgärd på den delen som den är negativ mot så kan jag 

garantera att den hittar fem saker till den är negativ mot.(Kundsamordnare, 2014, intervju)  

 

Denne berättar sedan angående slutmålet med dennes handlingar är att nöjda kunder bidrar till 

finansiell välgång men att en viktig del är att det även bidrar till sociala mjuka värden. 

(Kundsamordnaren, 2014, intervju)  

 

Men jag vill att kunden ska må bra av att bo hos oss. De har valt att bo hos oss och jag vill att de ska 

ha ett så bra boende som möjligt. Det får man om man har en positiv bild av sin hyresvärd och den 

service man får och förväntar sig få.(Kundsamordnaren, 2014, intervju)  

 

Kundsamordnaren berättar att de vanligaste intressenterna denne träffar i sitt jobb är hyresgäster, 

entreprenörer samt besiktningsmän. Ofta uppstår konflikter som måste lösas är när entreprenörer 

ska utföra ett jobb och hyresgäster stör sig på oljudet. Det finns många olika typer av hyresgäster 

med olika livsstilar och olika uppfattningar av ljudet från entreprenörens arbete. 

Kundsamordnaren går in med inställningen att alltid vända en negativ hyresgäst till en positiv och 

betonar vikten av att föra en dialog med hyresgäster och entreprenörer för att hitta en lösning. 

(Kundsamordnaren, 2014, intervju)  

 

Att man hela tiden har den relationen att man kan få information om vad som händer så att jag 

kan informera våra hyresgäster i god tid. För att ju mer vi informerar desto färre samtal får jag 

in. Det som kan uppstå är när entreprenören gör något utan att informera. Då kommer vi i 

clinch med varandra för att hyresgäster ringer och skäller på mig för att jag inte har informerat. 

Det bygger hela tiden på bra relationer. (kundsamordnaren, 2014, intervju)  

 

Denne berättar sedan vidare att ”entreprenören kan ju hamna i trångmål, att det är saker som 

måste göras nu. De hinner inte informera.”(Kundsamordnaren, 2014, intervju) Denne följer sedan 

upp med att ”ja någonstans är ändå nöjda kunder prio. Om vi säger så här i dagens samhälle med 

all social media. Det skrivs och det twittras överallt och har man en god dialog med sina kunder 

vinner man så otroligt mycket.”(Kundsamordnaren, 2014, intervju) Denne syftar då på att ”Man 
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får en helt annan positivitet hos kunden som de då i sin tur förmedlar till sina nära och kära och 

vänner. Vilket gör att vi uppfattas på ett mer positivt sätt.”(Kundsamordnare, 2014, intervju)  

5.	  Analys	  	  

Analysen är strukturerad utifrån undersökningens fyra analysvariabler, vilket innebär att 

variablerna analyseras var för sig och därefter. I undersökningens slutsats presenteras ett 

sammanhållande resultat. 

5.1.	  Syn	  på	  relation	  till	  ägarna	  
Det är tydligt att Fastighetsföretaget på strategisk nivå förhåller sig till sina ägare utifrån ett 

utpräglat ekonomiskt perspektiv och att dessa prioriteras genom att företaget har valt att i första 

hand tillgodose tillväxten i substansvärdet framför andra utsatta mål. Emellertid är det även 

tydligt att företaget inte enkom skall tillgodose sin ägare, utan även andra intressenter inkluderas. 

Däremot indikerar styrelseordförande i sin argumentation att andra intressenters tillfredsställelse 

inte innebär ett motsattsförhållande till Fastighetsföretagets ekonomiska huvudmål. Således går 

det inte att applicera Friedmans utpräglade ägarsynsätt på det strategiska förhållningssättet. 

Däremot har Jensen teoretiska perspektiv en bättre överensstämmelse i synen på ägarna, vilket 

säger att det inte är optimalt att maximera ansträngningar mot två mål samtidigt. Det vill säga 

Jensens synsätt kan urskiljas i uppfattningen att substansvärdet och därmed tillväxttakten (årligen 

tio procent) skall prioriteras framför andra mål. De ekonomiska målen uppnås samtidigt genom 

att hänsyn tas till andra intressenter. Styrelseordförande är vidare tydlig att den stora 

ägarkoncentrationen till ett fåtal personer balanseras av att denne som styrelseordförande är 

oberoende av den främsta ägarkoncentrationen. Detta bidrar, enligt styrelseordförande, till att de 

andra ägarnas intresse tillfredsställs trots den stora ägarkoncentrationen. Detta avspeglar en tydlig 

fokusering på ekonomisk tillfredställelse och att alla ägare får ta del av detta och att alla ägare 

oavsett aktieinnehav skall tillfredsställas.  

 

På koncernledningsnivå framgår det klart att avsikten med verksamheten är att den ska generera 

avkastning till aktieägarna. Resonemangen att koncernledning först och främst finns till för att 

skapa värde till aktieägarna genom att göra företaget lönsamt. Att tillfredställelse av andra 

intressenter inte står i strid med ägarnas intresse rimmar också väl med Jensens resonemang om 
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att ett företag skall ha ett utpekat mål men samtidigt involvera andra intressenter om deras 

tillfredställelse bidrar till huvudmålet. Även på finansavdelningen är det tydligt att ekonomisk 

tillväxt och ägarintresset är främst prioriterat, i synnerhet i dialogen med bankerna där det hela 

tiden handlar om att få de bästa tänkbara räntorna. Det är påtagligt att Kundsamordnaren inte 

först och främst förhåller sig till Fastighetsföretagets aktieägare i det operativa arbetet. Detta är 

naturligt då denna roll i realiteten finns till för att tillfredsställa andra intressenter, såsom 

hyresgäster och leverantörer.  

 

Sammantaget, på en strategisk nivå, inom koncernledningen samt på finansavdelningen är det 

relativt tydligt att Fastighetsföretagets aktieägares intressen är prioritet ett. Men samtidigt 

framgår det även att andra intressenter skall tillgodoses, delvis för att det bidrar till ägarnas 

intressen men även för att det inte råder en motsattsförhållande mellan dessa intressen. Denna 

argumentation indikerar att Jensens teoretiska synsätt tydligast går att applicera på 

Fastighetsföretagets intressentförhållanden utifrån ett ägarperspektiv. Men samtidigt existerar 

skillnader inom den operativa verksamheten på Fastighetsföretaget avseende det tydliga 

förhållningsättet till sina ägare. Detta är emellertid naturligt då olika avdelningar har olika ansvar 

och desto närmre koncernledning och styrelsen aktören befinner sig blir förhållningssättet till 

Fastighetsföretagets ägare desto mer direkt och distinkt.  

5.2.	  Samhällsansvar	  	  
På en strategisk nivå och enligt årsredovisningen förhåller sig Fastighetsföretaget till samhället på 

en mycket övergripande och allomfattande nivå, där det framgår att företaget skall vara med och 

utveckla ett bättre samhälle inklusive att ta ett aktivt socialt ansvar.  Detta har de aktivt även gjort 

genom att engagera sig i trygghetsfrågor, socialt utsatta grupper samt involvera sig i 

ungdomsverksamhet. Detta kan fördelaktigt ses ur Freemans perspektiv där samhällets 

intressenter skall inkluderas i arbetssättet. Samtidigt som det går att urskilja Freemans 

argumentation i Fastighetsföretagets strategiska förhållningssätt går det även stundtals att se 

förhållningssättet till samhällsfrågor ur Friedmans perspektiv. I årsredovisningen menar 

Fastighetsföretaget att det skulle kunna starta fler efterfrågade byggprojekt om kommunerna 

lyckades skapa förutsättningar till marktillgång. Inom kontrakteringen av mark existerar ofta 

skilda uppfattningar om vilka beslut som skall tas. Det är tydligt att styrelseordförande ser detta 

som en politisk fråga och i slutändan är det dessa politiskt förankrade regler och förutsättningar 
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som företaget har att förhålla sig till. Detta är till del snarlikt Friedmans argumentation, där 

politikerna sätter reglerna och företaget spelar spelet.  

 

På den operativa nivån förhåller sig Fastighetsföretaget till mer avgränsade delar av samhällets 

intressenter. I årsredovisningen framhålls att Fastighetsföretaget producerade flest hyresbostäder i 

Sverige under 2013 och därtill är det tydligt med att det satsar på hyresbostäder som 

upplåtandeform då detta är en grund för ett, enligt dem, välfungerande samhälle. 

Argumentationen går även här att härleda till Freemans synsätt rörande att företag skall agera 

utifrån hur största möjliga samhällsnytta uppnås. Kommunikationsansvarig menar samtidigt att 

koncernledningen ser till att tillföra samhället det stora behovet av bostäder, men samtidigt menar 

samma person att tillförseln av bostäder begränsas genom komplicerade processer, alltför många 

regleringar och annat att ta hänsyn till. Trots behovet av nybyggen är det just nyproduktioner som 

tydliggör problemen med att få ändamålsenlig mark att bygga på. Denna argumentation går både 

att angripa med Friedmans och Freemans perspektiv. I grunden vill den operativa verksamheten 

tillgodose samhällsbehovet och skapa samhällsnytta, vilket rimmar väl med Freemans 

argumentation. Samtidigt inser koncernledningen att det är politiker som sätter reglerna och dessa 

måste företaget förhålla sig till, oavsett värdering huruvida dessa regler är bra eller ej. Dock är 

det tydligt att företaget anser sig ha ett samhällsansvar och vill inte frånsäga sig detta på grund av 

de regler som finns. Trots detta bedrivs i realiteten den operativa verksamheten med ett, kanske 

ofrivilligt, förhållningssätt enligt Friedmans teoretiska utgångspunkt.  

 

Sammantaget, Freemans perspektiv återfinns i Fastighetsföretagets vilja och retorik att de vill 

tillgodose samhällets intressenter och att de själva vill ta ett samhällsansvar. I synnerhet 

framkommer argumentation som ligger i linje med Freemans perspektiv när sakfrågorna förhåller 

sig övergripande och när specifika intressenter tydligt inte kan urskiljas. Däremot går det att tolka 

företagets upplevda problem gällande regleringar och relationen till politiska frågor med hjälp av 

Friedmans teori. Oavsett om det är en ofrivillig anpassning till gällande regler framhåller 

Fastighetsföretaget, både på en strategisk och på en operativ nivå, att företaget måste förhålla sig 

till gällande regler oavsett om dessa regleringar är ändamålsenliga för en fungerande marknad. 

Därav finns det en diskrepans mellan Fastighetsföretagets vilja eller retorik och verkligheten. 

Därtill är det även möjligt att se Fastighetsföretagets hela samhällsansvar ur Jensens perspektiv 
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då företaget inkorporerar samhällsbehov i dess operativa arbete för att detta bidrar till dess 

överordnande mål – ett ökat substansvärde. 

5.3.	  Förhållningssätt	  till	  och	  prioritering	  mellan	  olika	  intressenter	  
I och med att de tre verksamhetsmålen är likställda på samma hierarkiska nivå tyder det på att det 

inte finns en given prioriteringsordning mellan dem intressenter som berörs av dessa mål. Till 

detta bidrar att kommunikationsdirektören själv inte kan svara på om det finns en given ordning 

dem sinsemellan. Staden är kopplad till lägenhetsmålet då det bidrar till stadsutvecklingen. Där 

ingår både människor i behov av bostäder och politiker. Hyresgästerna är kopplade till 

kundnöjdhetsmålet. Vem eller vilken grupp som just miljömålet är kopplat till är inte tydligt 

definierat. Bristen på specificering kan då tolkas som att det underliggande antagandet är att alla 

människor tjänar på ett energimässigt hållbart företagande genom att Fastighetsföretaget ämnar 

minska sina koldioxidutsläpp genom förnybar energi. Det framgår att företaget vill arbeta för 

miljömässig hållbarhet, både inom byggen och förvaltning. Samtidigt framgår det tydligt att det 

var när elpriserna var höga som företaget bestämde sig för att satsa på egenproducerad förnybar 

energi för att skapa kontroll över fluktuerande elpriser och att det finns stora ekonomiska vinster i 

energieffektivisering. Detta bidrar samtidigt till att minska miljöpåverkan. Det vill säga, 

miljömedvetenheten bidrar inte enkom till staden utan bidrar till långsiktig värdetillväxt och 

således ägarna. 

 

De intressenter med koppling till verksamhetsmålen, kan då sägas vara strategiskt likställda under 

ägarna då de gynnas av det övergripande ekonomiska målet. Verksamhetsmålen berör 

intressenter som gynnas av Fastighetsföretagets verksamhet och nämner inte hur intressenter som 

missgynnas av Fastighetsföretaget verksamhet behandlas, exempelvis individer bosatta nära 

Fastighetsföretaget nybyggen som överklagar dessa byggen. Det tyder på att i alla fall denna 

intressentgrupp åtnjuter en lägre prioritet än ovan nämnda grupper på en strategisk nivå. 

  

Fastighetsföretaget har sedan 2008 byggt 2500 lägenheter vilket påvisar arbete mot 

lägenhetsmålet och handlingar som gynnar staden och de intressentgrupper som ingår där. Som 

kommunikationsdirektören uttrycker är den största svårigheten tillgången till mark att bygga på. 

Här finns en konflikt mellan Fastighetsföretaget, staden och den enskilde individen som 

överklagar byggen, där Fastighetsföretaget och staden vill bygga och den enskilde individen som 
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motsätter sig bygget. Fastighetsföretaget har idag byggt ett 60-tal vindkraftverk och är till fullo 

egenförsörjande på förnybar energi vilket påvisar att handlingar som gynnar den otydligt 

definierade gruppen – staden. Men som styrelseordföranden säger och som står i 

årsredovisningen, ger det företaget en kontroll över sina energikostnader. Detta gynnar 

förutsägbarheten och lönsamheten i företaget. Fastighetsföretagets optionsprogram för samtliga 

medarbetare är ett tydligt incitament som avser att uppmuntra medarbetarna till beslut som ska 

gynna företagets finansiella tillväxt på sikt. Sammantaget går det att se att Fastighetsföretaget gör 

en operativ prioritering till fördel för intressenter som gynnas av uppfyllandet av företagets 

verksamhetsmål.  

 

Att kommunikationsdirektören har svårt att komma på några situationer där denne måste göra 

prioriteringar mellan olika intressenter kan bero på att denne främst arbetar med stabsfunktioner 

som gör att denne i sina arbetsuppgifter huvudsakligen berör medarbetare. Det gör att dennes 

arbete har en indirekt verkan på verksamhetsmålen då dennes arbete främst går ut på att 

underlätta medarbetarnas arbete mot målen. För finanscontrollern är det ingen svår uppgift att 

prioritera mellan olika intressenters intressen. Då denne främst har kontakt med olika långivare i 

finansieringsförhandlingar ser denne det som helt naturligt att alltid försöka få det bästa avtalet 

till Fastighetsföretagets fördel. Denne ser det som en naturlig konflikt där bankerna har sina 

avkastningskrav och Fastighetsföretaget sina. Finanscontrollern säger att det är bra om det går att 

få en win win-situation men att det är inte är prioriterat i förhandlingarna. 

 

I kundsamordnarens berättelse är det ständigt hyresgästen som är i centrum och entreprenören är 

den som oftast måste stå tillbaka i konflikter. Allt detta tyder på att dessa handlingar är till 

hyresgästens fördel före entreprenörens. Detta styrks av att kundsamordnaren säger rent ut att 

denne prioriterar kunden över entreprenören.  

 

Ägarna är den grupp som är enklast att applicera Mitchell et als modell på och tilldela dem olika 

attributen. Genom ägande och rösträtt kan ägarna anses ha makt över företaget. Det kan anses att 

ägarna har legitima krav då de har bundit upp kapital i bolaget och har lagstadgat stöd för 

inflytande. Brådska skulle man kunna anse att ägarna har om en ägare har bundit upp en stor del 

av sina tillgångar i företaget och på så sätt starkt beroende av företagets verksamhet. Det är 
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problematiskt att skapa en prioriteringslista med Mitchell et als modell. Mitchell et al. aspirerade 

att komplettera existerande modeller som endast tog hänsyn till intressenters makt över företaget. 

Med Stakeholder Theory i åtanke och den breda definitionen av intressenter som Freeman 

förespråkade identifierade Mitchell et al. ytterligare två variabler: legitimitet och brådska. Här 

börjar problemen. Att attributet legitimitet bygger på rådande moral och normer i samhället 

lämnar utrymme för en mycket subjektiv bedömning. Även om det kan antas att vissa 

grundläggande värden delas av en överväldigande majoritet, återstår det att många tycker olika i 

diverse frågor. Det leder till en stor spridning av värderingar som moral och normer tolkas 

utifrån. Därmed är det troligt att olika individer kommer att göra olika bedömningar när det 

kommer till legitimiteten i Mitchell et als modell. Attributet brådska innebär att intressentens 

ärende är av tidskänslig karaktär eller viktigt för intressenten. Detta får följden att bedömaren 

måste ha en mycket ingående kunskap om alla intressenter. Det går inte alltid att anta att 

intressenter med stor brådska står ut i det överflöd av information som finns att tillgå. Dessa 

brister kan härledas till Stakeholder Theorys inkluderande synsätt. Teorin förespråkar win win-

situationer och därmed en avsaknad av prioritering mellan intressenter. Detta motverkar till viss 

del syftet med Mitchell et als modell, att underlätta prioriteringen mellan intressenter. 

 

Sammantaget finns det under det övergripande målet finns en rad verksamhetsmål som inte har 

en inbördes prioritetsordning. Rent operativt prioriterar man intressentgrupper som skapar 

långsiktiga positiva kassaflöden. Genom att prioritera hyresgäster framför leverantörer och 

Fastighetsbolagets avkastning framför bankernas styrker detta att man i enlighet med Jensens 

teori arbetar för ett övergripande finansiellt mål men gynnar de intressenter som kan påverka 

Fastighetsbolagets framgång i störst utsträckning. Ägarnas avkastningsmål är överordnad andra 

intressenternas vilket inte talar för att Freemans synsätt på företagande tillämpas.  Som tidigare 

nämnts i analysen är istället Jensens teori mer tillämpbar. Det är svårt att med Mitchell et als 

modell få fram en tydlig prioriteringslista då intressenter inte alltid är homogena grupper med 

samma krav. Modellen lämnar dessutom stort utrymme för subjektiva bedömningar då den 

förutsätter att alla bedömare måste ha samma värderingar, normer och medvetenhet om olika 

intressenters behov och upplevelser för att komma fram till samma slutsatser. 

5.4.	  Varför	  olika	  behov	  tillgodoses	  	  
Den uttalade avsikten är att skapa värde till aktieägarna men att vägen dit går genom att skapa 
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värde för andra intressenter. Denna avsikt speglas i företagets övergripande ekonomiska mål och 

de tre verksamhetsmålen. Kommunikationsdirektören och styrelseordföranden berättar att det är 

viktigt att leva upp till dem krav som intressenten staden ställer för att det är just staden som 

beslutar om att ge Fastighetsföretaget mark att bygga på. Styrelseordförande och 

årsredovisningen uttrycker en avsikt att miljömålet bygger på ett behov för Fastighetsföretaget att 

ha inflytande över sina energikostnader samtidigt som det bidrar till en bättre miljö med mindre 

koldioxidutsläpp för samhället. Att Finanscontrollern påpekar att det finns stora vinster i 

effektiviseringen av förvaltningen, visar att värde för aktieägarna och resten av samhället kan 

skapas på samma gång. Företagets mer viktiga intressenter är alla de intressenter som har makten 

att påverka Fastighetsföretagets utövande av sin verksamhet som skapar finansiellt värde för 

aktieägarna. Denna verksamhet utgör det de är specialiserade på, nämligen att bygga och förvalta 

hyreslägenheter och kommersiella fastigheter. Ingenting görs i Fastighetsföretaget som inte avser 

skapa finansiellt värde på långsikt och det reflekteras i företagets policys där man avser att 

tillfredsställa dem intressenter som kan påverka framgången och lönsamheten hos 

Fastighetsföretaget.  

 

Fastighetsföretagets fastigheters läge och utformning bestäms utifrån efterfrågan från 

hyresgästerna. Byggandet har verkat till att uppfylla behov som finns hos staden, hyresgäster och 

potentiella hyresgäster och genom det skapat värde åt aktieägarna genom att dessa som positiva 

kassaflöden skapas genom hyresintäkter. Fastighetsföretagets självförsörjning av energi har lett 

till en ökad kontroll av företagets intressenters energikostnader och lett till en mindre negativ 

miljöpåverkan på samhället genom minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt när enskilda överklagar 

Fastighetsföretagets byggen försöker man inte se till deras krav då det inte bidrar till Företagets 

mål på långsikt. Sammantaget går det att se att i praktiska handlingar på organisationsnivå har 

företaget agerat i syfte att skapa lönsamhet och värde åt aktieägarna men även i praktiken skapat 

värde för dem grupper som kan påverka uppfyllandet av företagets mål. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att det finns en avsikt hos Fastighetsföretaget att alla 

handlingar ska bidra till finansiell tillväxt åt företaget men att vägen dit går genom att 

tillfredsställa nyckelintressenter som har möjligheten att påverka dess framgång. Denna avsikt 

speglas också i dess handlingar både på organisationsnivå och individuell nivå. På 
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organisationsnivå visas på övergripande handlingar som bostadsbyggande och minskade 

koldioxidutsläpp kombinerat med kostnadskontroll. Den stora skillnaden på organisationsnivå 

och individnivå är att specialiseringen av de olika tjänsteposterna leder till mer specifika åtgärder 

för att uppfylla enskilda verksamhetsmål. Även på individnivå går det att se en tendens att 

ingenting görs som inte ger finansiell återbäring på långsikt. Det talar för att Jensens och 

Friedmans resonemang om det övergripande finansiella målet som överordnat andra intressenters 

mål. Freemans resonemang om win win-situationer speglas inte i undersökningens data även om 

exempelvis miljömålet och dess kostnadsbesparingar visar på ömsesidiga vinster. Därför att 

utgångspunkten var just att skapa värde för aktieägarna och inte en win win-situation. 

5.5.	  Slutsatser	  	  

Hur förhåller sig Fastighetsföretaget till olika intressenter på bostadsmarknaden? 

Data i denna undersökning pekar mot att relationen till ägarna är överordnad andra intressenter. 

Ägarnas krav på avkastning är det mål som är prioriterat även om det finns en syn att 

nyckelintressenternas mål och ägarnas är positivt korrelerade. Ägarnas intressen har en klarare 

koppling till arbetet på koncernledningsnivå än på lägre hierarkiska nivåer i företaget. Företaget 

kan ses ta ett samhällsansvar där de inkorporerar samhällets behov i sina mål. Samtidigt finns det 

en uppfattning om en ansvarsfördelning mellan politiken och näringslivet. Det finns ingen tydlig 

prioritering mellan dem intressenter som gynnar det finansiella målet på lång sikt. Däremot finns 

det en tydlig prioritering av intressenter som bidrar till finansiell framgång framför intressenter 

som tär på det finansiella målet. Det finns en uppfattning i Fastighetsföretaget att man dels skapar 

finansiellt värde, dels andra icke finansiella värden. Synen är dock att skapande av icke 

finansiella värden leder till finansiellt värde på lång sikt.  

 

Hur kan förhållningssättet förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv?  

Både Friedmans, Jensens och Freemans teorier kan förklara olika delar av Fastighetsföretagets 

förhållningssätt. Friedmans syn på företagande speglas framförallt i prioriteringen av ägarnas 

intressen och ansvarsuppdelningen mellan företaget och staten. Dock finns det i verksamheten 

inslag som formellt inte ligger på Fastighetsföretagets ansvar vilket talar emot att Friedmans 

strikta syn på ansvar och arbetsdelning tillämpas. Till stöd för Freeman tar Fastighetsföretaget 

hänsyn till ett bredare spektrum av intressenter än som förespråkas av Friedman. Dock motsägs 

Freemans synsätt av att ägarnas finansiella mål är överordnat andra mål och att därmed är win 
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win-situationer inte det som eftersträvas i första hand. Jensens teori är den som har störst 

förklaringsvärde för Fastighetsföretagets beteende. Teorin stöds framförallt av att ägarnas 

finansiella mål är överordnat andra intressenters mål och synen på andra intressenters mål som 

instrument för uppfyllande av det finansiella målet på lång sikt. Både uttalat och i handling visar 

Fastighetsföretaget på en avvägning till fördel för dem intressenter som ger en marginell 

finansiell värdeökning.  

6.	  Slutdiskussion	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Undersökningens analys och resultat bidrar till att förstå hur komplext detta område är ur ett 

forskningsperspektiv. Till att börja med går det inte att utesluta en diskrepans mellan 

kommunicerad strategi, såväl skriftlig som muntlig, och vad som avhandlas bakom ”stängda 

dörrar”. Detta skapar en trovärdighetsfråga avseende den information som ett företag 

tillhandahåller. Vidare är det ofrånkomligt att stöta på problem avseende definitionen av 

intressenter. Sällan är ett kluster av individer som bildar en intressent helt homogent och därav 

återfinns inte sällan olika uppfattningar inom en intressentgrupp. Samtidigt är det omöjligt att 

genomföra en undersökning om varje påverkad individ skall betraktas som en intressent. I 

verkligheten är det rimligt att anta att varje intressentgrupp skulle kunna delas i olika 

undergrupper som har en tydligare homogen indelning. Men med de givna begränsningarna är det 

att föredra att betrakta Fastighetsföretagets främsta intressenter, exempelvis aktieägarna och 

staden, som en grupp med snarlika intressen. Detta inte minst på grund av att Fastighetsföretaget 

själva nästan uteslutande betraktar intressenter som homogena grupper med liknande behov. 

Slutligen är det en uppenbar utmaning att hantera variabler och definitioner som har en relativt 

hög abstraktionsnivå då subjektiva uppfattningar ofrånkomligt påverkar analysen. Detta fenomen 

framkom tydligt i analysen med stöd av Mitchell et als variabler – makt, legitimitet och brådska – 

då denna teori i stor utsträckning utgår från att det finns en given värdegrund att utgå ifrån.    

 

Trots att undersökningen inte fokuserade på de regleringar som råder på den svenska 

bostadsmarknaden är det ändå värt att reflektera över regleringarnas effekt för undersökningen. 

Det är tydligt att Fastighetsföretaget självt reflekterar över hur lagar och regler påverkar 

byggnadsprocessen negativt. Samtidigt är Fastighetsföretaget villigt att investera i 

hyresmarknaden, trots rådande regleringar. Detta kan påvisa att Fastighetsföretaget anpassar sig 
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till gällande förutsättningar trots att de nödvändigtvis inte ser positivt på den aktuella 

marknadssituationen. Ur ett teoretiskt perspektiv kan detta förhållningssätt förstås med hjälp av 

Friedmans argumentation att staten sätter spelreglerna och företagen får anpassa sig till dessa och 

”spela spelet” utifrån de givna förutsättningarna. Emellertid är det också tydligt att 

Fastighetsföretaget inte passivt godtar marknadssituationen, utan det för fram argument hur de 

vill att reglerna bör justeras. Trots detta ser Fastighetsföretaget som en av få stora fastighetsbolag 

vinstmöjligheter i byggandet av hyresbostäder. Troligtvis finns det en koppling mellan satsningen 

på hyresrätter och miljömålet. Fokuseringen på miljövänligt byggande och förvaltning öppnar 

antagligen dörrar till minskade förvaltningskostnader. Det är möjligt att det inte är så många 

andra fastighetsbolag som har insett den möjligheten eller inte behärskar nya och alternativa 

tekniker vid byggande och förvaltning. Sammantaget, denna fallstudie påverkades inte negativt 

av att studieobjektet är verksam på en delvis reglerad marknad, utan snarare skapades ett större 

utrymme att applicera de olika teorierna på Fastighetsföretagets förhållningssätt.   

 

Trots att undersökningen utgick från en deduktiv ansats och huvudsyfte således inte var att 

utveckla de valda teorierna genererar resultatet ändå teoretiska reflektioner. Exempelvis återfinns 

en rad överlappningar mellan teorierna, vilket huvudsakligen varit till en fördel i försöket att 

förstå Fastighetsföretagets förhållningssätt. Därtill har de olika teorierna bidragit till att förstå 

olika skeenden och fenomen vad gäller företagets förhållningssätt, vilket är en styrka jämfört med 

att enbart använda en avgränsad teori. Vid en likande undersökning, men med ett induktivt 

anspråk, skulle det vara intressant att försöka anpassa ett teoretiskt ramverk för att skapa 

förutsättningar till att jämföra olika fastighetsföretags förhållningssätt till intressenter på den 

svenska bostadsmarknaden. Denna undersökning har förhoppningsvis skapat en grund för en 

sådan undersökning. Resultatet skapar ytterligare följdfrågor som kan användas som en grund för 

framtida forskning. Exempelvis är det tydligt att Fastighetsföretaget ser det finansiella målet som 

det främsta målet, vilket skulle kunna vara grund för en kvantitativ undersökning där enkom de 

finansiella målen är utgångspunkter. Detta skulle kunna leda till en ökad förståelse hur 

fastighetsbolag prioriterar mellan olika mål och om det existerar en skillnad mellan exempelvis 

olika bolagsformer och regioner.  
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Bilaga	  1.	  Intervjufrågor	  	  

Strategiskt	  förhållningssätt	  	  

• Hur	  ser	  er	  strategi	  ut?	  

• Hur	  har	  ni	  identifierat	  för	  er	  viktiga	  intressenter?	  

• Hur	  reflekterar	  er	  strategi	  er	  syn	  på	  värdeskapande?	  	  

• Vad	  har	  ni	  för	  konkreta	  mål	  i	  verksamheten?	  Ett	  flera?	  

• Vad	  har	  ni	  för	  grundläggande	  värderingar?	  

• Hur	  har	  ni	  avvägt	  mellan	  olika	  intressenters	  önskningar?	  Hur	  har	  ni	  prioriterat?	  	  

• Vem	  har	  Fastighetsföretaget	  ansvar	  inför?	  	  

• Hur	  har	  strategin	  ändrats	  över	  tid?	  

• Hur	  har	  intressentprioritering	  sett	  ut	  över	  tid?	  

	  

Operativt	  förhållningssätt	  	  

Individnivå	  

• Vad	  har	  du	  för	  ansvarsområde	  inom	  Fastighetsföretaget?	  

• Vad	  har	  du	  för	  vardagliga	  arbetsuppgifter?	  

• Vilka	  mål	  ligger	  på	  ditt	  ansvar	  att	  uppfylla	  eller	  bidra	  till?	  

• Hur	  ser	  relationen	  mellan	  ditt	  arbete	  och	  måluppfyllandet	  ut?	  

• Hur	  mäts	  din	  prestation?	  

• Hur	  är	  resultatet	  i	  dagsläget?	  

• Ser	  du	  några	  möjligheter	  att	  än	  mer	  till	  måluppfyllnaden?	  	  

• Ser	  du	  några	  praktiska	  svårigheter	  för	  dig	  att	  bidra	  till	  vissa	  mål?	  

	  

Organisationsnivå	  

• Hur	  reflekteras	  målen	  i	  verksamheten?	  	  

• Hur	  mäts	  målen	  på	  organisationsnivå?	  

• Hur	  mäter	  ni	  andra	  värden	  än	  finansiella?	  	  

• Hur	  ser	  resultatet	  ut	  vid	  senaste	  utvärderingen?	  	  

• Vad	  ser	  du	  för	  möjligheter	  på	  organisationsnivå	  för	  att	  förbättra	  

måluppfyllandet/tillämpningen	  av	  strategin?	  
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• Vad	  ser	  du	  för	  praktiska	  svårigheter	  på	  organisationsnivå	  för	  att	  nå	  era	  mål	  och	  

tillämpa	  strategin?	  	  

• Hur	  tror	  du	  att	  synen	  på	  vilka	  intressenter	  som	  ska	  gynnas	  för	  att	  nå	  framgång	  

varierar	  beroende	  på	  ansvarsområde	  inom	  Fastighetsföretaget?	  	  

 

 

  


