
 Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 
 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp | Civilekonomprogrammet  

Vårterminen 2018 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--18/02763--SE 
 

 
 

 
 
 
 

Ägaridentitetens 
betydelse för 
lönsamheten 

 

En kvantitativ studie av avkastningen i 

bostadsaktiebolag 
 

 
 
 
Emil Andersson 
Maria Jansson 
    
 
Handledare: Torbjörn Tagesson 
 
  
 



 

 
 

 

 

 

 
 

Förnamn Efternamn, ett namn per rad, i 

efternamnsordning på författarna 

    

    

 
 

 
  



Förord 

Detta examensarbete är skrivet vid Linköpings universitet under vårterminen 2018. Vi vill 

rikta ett stort tack till vår handledare professor Torbjörn Tagesson som genom sin unika 

kompetens har gett oss värdefull handledning och hjälpt oss navigera i den kommunala 

sektorn. Vi vill även tacka alla opponentgrupper och Pernilla Broberg för konstruktiva 

kommentarer. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Emil Andersson   Maria Jansson 

Linköping maj 2018   Linköping maj 2018 

  



  



Sammanfattning 

Titel  Ägaridentitetens betydelse för lönsamheten – En kvantitativ 
studie av avkastningen i bostadsaktiebolag 

 

Författare   Emil Andersson och Maria Jansson 

 

Handledare   Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord  Ägaridentitet; Hybridorganisation; Bostadsbolag; Avkastning; 

Eklektisk teori  

 

Introduktion  Sedan ändringen i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag år 2011 ska de kommunala bostadsbolagen 
agera enligt affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer 
innebär bland annat att avkastningen ska vara marknadsmässig 
för att säkerställa en stark och neutral konkurrens på 
bostadsmarknaden. Genom att jämföra avkastningen i kommunala 
bostadsbolag med privata bostadsbolag undersöker denna studie 
om offentligt ägande innebär en skillnad som kan snedvrida 
konkurrensen. 

 

Syfte Syftet med denna studie är att jämföra avkastningen i kommunala 
bostadsbolag med avkastningen i privata bostadsbolag.   

 

Metod Studien har en deduktiv ansats med ett eklektiskt teoretiskt 
angreppssätt för att formulera studiens hypotes. De kvantitativa 
tvärsnittsdata som studien baseras på har samlats in genom 
årsredovisningar och undersökts genom regressionsanalyser för 
att pröva studiens hypotes. 

 

Slutsats Studiens slutsats är att kommunala bostadsbolag har lägre 
avkastning än privata bostadsbolag. Analysen visar att räntabilitet 
på både totalt och eget kapital är signifikant lägre för kommunala 
bostadsbolag även när det kontrolleras för faktorerna 
ägarspridning, agentens agerande, storlek, bostadsmarknadens 
styrka, utdelningar och extern finansiering.  



 

  



Abstract 

Title  Ownership identity and its impact on profitability - A quantitative 
study of the rate of return in housing companies 

 

Authors   Emil Andersson and Maria Jansson 

 

Supervisor   Torbjörn Tagesson 

 

Keywords  Ownership identity; Hybrid organization; Housing companies; 

Rate of return; Eclectic theory 

 

Introduction  Since the change in Law (2010:879) on public municipal housing 
companies in 2011 the municipal housing companies should now 
act according to commercial principals. Among other things 
commercial principals implies that the rate of return should be 
adjusted to the conditions on the housing market to ensure a 
strong and neutral competition. By comparing the rate of return in 
municipal housing companies with the rate of return in private 
housing companies this study examines if public ownership make 
a difference that can distort competition. 

 

Purpose The purpose of this study is to compare the rate of return in 
municipal housing companies with the rate of return in private 
housing companies. 

 

Method The study has a deductive approach with an eclectic theoretical 
perspective to formulate the hypothesis. The quantitative cross-
sectional data have been gathered through annual reports and 
then examined in regression analyzes to test the hypothesis. 

 

Conclusion The conclusion of this study is that municipal housing companies 
do have a lower rate of return than private housing companies. The 
analyzes show that both return on assets and return on equity is 
significantly lower for municipal housing companies even when 
controlled for concentration of ownership, agent behavior, size, 
the strength in the housing market, dividends and external 
financing.  



 

  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ................................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Affärsmässiga principer.............................................................................................................................. 2 

1.2.2 Hybridorganisation ...................................................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................................................. 5 

2. Vetenskaplig metod ...................................................................................................................................................... 7 

2.1 Forskningsansats ................................................................................................................................................... 7 

2.2 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................................... 8 

3. Teori .................................................................................................................................................................................... 9 

3.1 Kommunal eller privat verksamhet ............................................................................................................... 9 

3.2 Principal och agent ................................................................................................................................................ 9 

3.3 Ägaridentitetens betydelse ............................................................................................................................. 11 

4. Empirisk metod ........................................................................................................................................................... 15 

4.1 Empiriskt urval och avgränsning ................................................................................................................. 15 

4.2 Undersökningsmetod och studiedesign .................................................................................................... 15 

4.3 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................................................... 16 

4.4 Metodkritik ............................................................................................................................................................ 16 

4.5 Operationalisering .............................................................................................................................................. 17 

4.5.1 Beroende variabler .................................................................................................................................... 18 

4.5.2 Oberoende variabel ................................................................................................................................... 20 

4.5.3 Kontrollvariabler ........................................................................................................................................ 20 

4.5.4 Sammanfattning av variabler ................................................................................................................ 29 

4.6 Etiska aspekter .................................................................................................................................................... 31 

5. Analys .............................................................................................................................................................................. 33 

5.1 Bearbetning av datamaterialet ...................................................................................................................... 33 

5.2 Deskriptiv analys ................................................................................................................................................ 34 

5.3 Bivariat analys ...................................................................................................................................................... 37 

5.4 Regressionsanalys .............................................................................................................................................. 39 

5.5 Hypotesprövning ................................................................................................................................................ 46 

6. Slutsats och diskussion ............................................................................................................................................ 47 

6.1 Egna implikationer ............................................................................................................................................. 50 

6.2 Fortsatt forskning ............................................................................................................................................... 50 

7. Litteraturförteckning ................................................................................................................................................ 53 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................................................ 58 

 



Tabellförteckning 

 

Tabell 1. Sammanfattning av variabler från operationalisering.................................................................. 30 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över samtliga variabler i regressionsanalyserna .................................... 35 

Tabell 3. Korrelationsmatris....................................................................................................................................... 38 

Tabell 4. Regressionsmodell med räntabilitet på totalt kapital som beroende variabel .................. 41 

Tabell 5. Regressionsmodell med räntabilitet på eget kapital som beroende variabel ..................... 44 

 

 



1 

 

1. Inledning 

I kapitlet ges en bakgrund till varför kommunala bostadsbolag har valts ut för studien. 

Vidare sker en problematisering genom en diskussion kring affärsmässiga principer och 

hybridorganisationer. Kapitlet avslutas med studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Det råder en akut bostadsbrist i Sverige vilket innebär att efterfrågan på bostäder är 

betydligt större än vad marknaden kan erbjuda (Nybyggarkommissionen, 2014). 

Bostadsbristen kan delvis förklaras av en befolkningsökning de senaste åren som i 

modern svensk historia saknar motstycke (Boverket, 2017). Det totala antalet bostäder 

som fanns tillgängliga på bostadsmarknaden i slutet av 2016 uppgick till knappt fem 

miljoner och ungefär hälften av dessa var bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus 

(Statistiska centralbyrån, 2017). I 260 av landets 290 kommuner dominerar 

hyresrätten som upplåtelseform i flerbostadshusen och ägandet av hyresbostäderna 

delas huvudsakligen mellan allmännyttiga bostadsbolag och privata bostadsbolag 

(ibid.). Historiskt sett har de allmännyttiga bostadsbolagen varit normerande för 

hyressättningen och ett viktigt redskap för landets kommuner i deras arbete med att 

uppfylla det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret (Prop 2009/10:185; SFS 

2000:1383). 

  

För aktuell studie ligger fokus på kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 

(fortsättningsvis kommunala bostadsbolag) som jämförs med privata 

bostadsaktiebolag (fortsättningsvis privata bostadsbolag). Bakgrunden till studiens 

fokusområde är den lagändring som skedde 2011 då Lag (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag fick tillägget att de kommunala bostadsbolagen, förutom 

sin allmännyttiga funktion, nu även skulle agera enligt affärsmässiga principer (Prop 

2009/10:185; SFS 2017:760 2§). Syftet med ändringen var att säkerställa en stark och 

neutral konkurrens mellan kommunala och privata aktörer. På lång sikt skapas då en 

välfungerande och effektiv bostadsmarknad för både nya och befintliga aktörer att 

agera på (Prop 2009/10:185).   



2 

 

1.2 Problematisering 

1.2.1 Affärsmässiga principer 

För kommunala bostadsbolag handlar affärsmässighet främst om ett förhållningssätt 

till bostadsmarknaden, att ha en långsiktig lönsamhet och relationen till andra aktörer 

ska stå i fokus (Prop 2009/10:185; SABO, 2011). De affärsmässiga principerna ska bidra 

till att den svenska bostadsmarknaden blir konkurrensneutral (SFS 2017:760) men 

också att den svenska lagstiftningen ska vara förenlig med EU-rättens konkurrensregler 

(Boverket, 2017; SOU 2008:38). En följd av införandet blir att självkostnadsprincipen i 

Kommunallagen frångås, en princip som innebär att kommunen inte får ta ut högre 

avgift än vad som behövs för att täcka kostnaden för den tillhandahållna tjänsten 

(Boverket, 2017; SFS 2017:725 2 kap 6§). Som en konsekvens av att 

självkostnadsprincipen frångicks ändrades även reglerna kring hyressättning genom 

Lag (2010:811) om ändring i jordabalken (Prop 2009/10:185; SFS 2010:811).  

 

Trots reformen för kommunala bostadsbolag på bostadsmarknaden framgår ingen 

tydlig definition av affärsmässiga principer i lagtext (SFS 2010:879). I det arbete som 

föregick ändringen av Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

diskuteras begreppet affärsmässighet (Prop 2009/10:185). Medan annan affärsmässig 

verksamhet, som kommunen bedriver, ska följa affärsmässiga grunder så ska de 

kommunala bostadsbolagen agera enligt affärsmässiga principer (ibid.).  

 

Vikten av att särskilja kommunala bostadsbolag från annan kommunal 

konkurrensutsatt verksamhet beror på de särskilda skyldigheterna som kommunala 

bostadsbolag har gällande begränsningar på vinstutdelning eller andra 

värdeöverföringar samt att prissättning har andra förutsättningar (Prop 2009/10:185). 

Prissättning på affärsmässiga grunder ska utgå ifrån noggranna analyser och kalkyler, 

som fastställer faktiska kostnader och sedan adderas en vinstmarginal (ibid.). 

Affärsmässiga grunder är således inte applicerbart på kommunala bostadsbolag som i 

sin prissättning är underordnad särskild lagstiftning och inte kan fastställa hyror 

ensidigt (Prop 2009/10:185; SFS 2010:811). Ytterligare en anledning till att särskilja 

kommunala bostadsbolag från annan kommunal verksamhet, som förs fram i 

förarbetena till lagändringen, är att bostadsmarknadens investeringar är betydligt mer 
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varaktiga än annan verksamhet och kräver därmed ett särskilt förhållningssätt till 

avkastningskraven (Prop 2009/10:185). Centralt för de affärsmässiga principerna är 

att kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag 

(Boverket, 2017; Prop 2009/10:185; SABO, 2011; SABO, 2016; SKL, 2010), vilket 

innebär att avkastningen som det kommunala bostadsbolaget genererar bör vara 

likvärdig avkastningen hos en privat aktör med samma marknadsförutsättningar. För 

att inte domar och beslut kopplat till annan kommunal verksamhet ska få en icke 

önskvärd prejudicerande verkan på de kommunala bostadsbolagen tydliggörs en 

skillnad mellan kommunala affärsmässiga verksamheter genom att de kommunala 

bostadsbolagen nu följer affärsmässiga principer istället för affärsmässiga grunder 

(Prop 2009/10:185). 

 

1.2.2 Hybridorganisation 

Genom lagändringen har de kommunala bostadsbolagen numer till uppgift att agera 

enligt affärsmässiga principer samtidigt som de har ett indirekt socialt ansvar, då de 

fungerar som ett verktyg för kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kombinationen 

av uppgifter kan förklaras genom begreppet ”hybridorganisation” (Koppell, 2016; 

Shaoul, Stafford & Stapleton, 2012). Hybridorganisationer karaktäriseras av att de ska 

uppfylla politiska mål, upprätthålla en finansiellt säker organisation som minimerar de 

offentliga ägarnas risk och samtidigt agera som ett lönsamt privat företag för att kunna 

bidra med avkastning till sina ägare (Koppell, 2016). De kommunala bostadsbolagens 

hybridkaraktär kan således leda till att verksamhetens mål hamnar i konflikt med 

varandra (Koppell, 2016; Shaoul, et al., 2012). Då svenska kommuner äger ungefär 

hälften av den totala mängden hyresrätter i landet får villkoren för de kommunala 

bostadsbolagen och deras agerande som hybridorganisation stor effekt på hela 

bostadsmarknaden (Prop 2009/10:185). Förarbetet till Lag (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag fokuserar på kommunens 

bostadsförsörjningsansvar och de kommunala bostadsbolagens allmännyttiga syfte, 

som kan komma att hamna i konflikt med att ha ett affärsmässigt syfte (Prop 

2009/10:185). Utöver det som diskuterats tidigare lyfts det även fram att det 

kommunala ägandet inte får innebära att kommunala bostadsbolag åtnjuter 

ekonomiska fördelar genom mer fördelaktiga lånevillkor och lägre räntor än vad 

likvärdiga privata aktörer kan erhålla (ibid.). Avkastningskraven på de kommunala 
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bostadsbolagen måste vara marknadsmässiga och värdeöverföringar bör motsvara 

normal utdelning hos likvärdiga privata bolag (Lind & Lundström, 2011; Prop 

2009/10:185). Kommunala garantier och ett allt för lågt ställt avkastningskrav på de 

kommunala bostadsbolagen från sin kommunala ägare kan indirekt betraktas som en 

värdeöverföring eller ett förtäckt stöd till bolaget (SKL, 2010). Ett sådant stöd skulle 

kunna ha politiska motiv trots att direktiv kring affärsmässighet finns och därmed 

snedvrida konkurrensen. SABO (2011, 2016) och SKL (2010) poängterar att det är 

centralt att förstå affärsmässiga principer i sitt sammanhang och att det finns en 

grundläggande problematik i att de kommunala bostadsbolagen har en ägare som i 

praktiken inte kan gå i konkurs, vilket skapar fördelar som ett privat bostadsbolag inte 

har. 

 

På uppdrag av regeringen utvärderade Boverket tillämpningen av den nu gällande 

lagstiftningen, med utgångspunkt i hur de kommunala bostadsbolagen agerade som 

både affärsmässiga och allmännyttiga. En övergripande slutsats som drogs är att det 

inom rapportens tidsram inte skett några radikala förändringar i de berörda bolagen 

(Boverket, 2017). Till denna slutsats bör det i sammanhanget, enligt Boverket (2017), 

tilläggas att kommunernas styrning av bolagen inte huvudsakligen hanterat konflikten 

mellan affärsmässighet och att agera allmännyttigt de senaste åren. Kommunerna har 

fokuserat på att lösa akuta bostadsproblem som uppkommit på grund av en exceptionell 

befolkningsökning (ibid.). Utöver de akuta bostadsproblemen hade ett mer normalt 

ränteläge på marknaden troligen också bidragit till större effekter av den nu rådande 

lagstiftningen (ibid.). Ytterligare en central slutsats från Boverkets utvärdering är att en 

femtedel av de kommunala bolagen upplever att det genom lagändringen nu är svårare 

att främja bostadsförsörjningen. Vidare menar Boverket (2017) att det generellt finns 

lägre avkastningskrav i de kommunala bostadsbolagen jämfört med 

marknadsgenomsnittet och att majoriteten av de kommunala bostadsbolagen inte 

lämnar någon utdelning till sina ägare. Boverkets utvärdering baseras på hur de 

kommunala bostadsbolagen själva upplever effekterna av lagändringarna och lämnar 

ett flertal områden öppna för vidare undersökning. 

  

De studier och utredningar som refereras till ovan har främst fokuserat på upplevda 

effekter av att kommunala bostadsbolag numer ska kombinera sitt allmännyttiga syfte 

med affärsmässiga principer. SABO (2016) konstaterar att det finns få gjorda studier 
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om konkurrensen mellan kommunala bostadsbolag och privata bostadsbolag och vi ser 

därmed att en kvantitativ jämförelse mellan kommunala och privata bostadsbolag är 

relevant för att bidra till bilden av hur konkurrenssituationen mellan aktörerna ser ut 

idag. Genom att jämföra kommunala bostadsbolag med privata fokuserar denna studie 

på att ge en bild av hur konkurrensen ser ut i dagsläget, genom avkastningen för dessa 

två grupper av bolagstyper. Utöver ägarens betydelse finns kontextuella faktorer som 

kan påverka organisationens fortlevnad, dess funktion och viktiga ekonomiska aspekter 

(Downs, 1957; Wamsley & Zald, 1973). Faktorernas betydelse bör det kontrolleras för 

vid en jämförelse (Prop 2009/10:185). Eventuella signifikanta skillnader i avkastningen 

kan ge en indikation på att de kommunala bostadsbolagen inte fullt ut har anpassat sig 

till affärsmässiga principer och att konkurrensen på bostadsmarknaden ännu inte är 

stark och neutral.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra avkastningen i kommunala bostadsbolag med 

avkastningen i privata bostadsbolag.   
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2. Vetenskaplig metod 

I kapitlet beskrivs uppsatsens forskningsansats samt den teoretiska utgångspunkten. 

Uppsatsen bygger på en deduktiv ansats och har ett eklektiskt teoretiskt angreppssätt där 

teorin kompletteras med regelverk och tidigare utredningar. 

 

2.1 Forskningsansats 

Studien kommer att anta en deduktiv ansats vilket innebär att hypotesen deduceras 

från teori för att sedan testas mot datamaterialet (Bryman & Bell, 2013). 

Begreppsvaliditeten gynnas av den deduktiva ansatsen eftersom vedertagna begrepp 

från teorin används stringent genom studien (ibid.). En risk med att hypoteser och 

resultat knyts an till befintlig teori är att alternativa synsätt inte upptäcks (Patel & 

Davidson, 2011). Då vi anser att det finns användbara teorier att ha som utgångspunkt 

för vår studie är en deduktiv ansats mer lämplig än en induktiv. Den deduktiva 

utgångspunkten gynnar även objektiviteten i studien eftersom subjektiva inslag då får 

mindre utrymme (Patel & Davidsson, 2011). De områden som hypoteserna berör har 

valts ut efter vad som ansetts som centrala områden enligt valda teorier samt tidigare 

utredningar och studier. 

 

För att uppnå studiens syfte att jämföra avkastningen i kommunala bostadsbolag med 

avkastningen i privata bostadsbolag utformas studiens hypotes genom ett eklektiskt 

teoretiskt angreppssätt. Flera teorier kommer att användas som komplement till 

varandra för att på så vis förklara tillståndet på den svenska hyresbostadsmarknaden 

på ett mer nyanserat sätt (Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009; 

Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009). Genom ett eklektisk teoretiskt 

förhållningssätt beaktas även reglering och tidigare utredningar för att skapa ett mer 

fullständigt och rättvisande verktyg som kan förklara de olika delarna som påverkar 

konkurrensen på den svenska hyresmarknaden (Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & 

Schéle, 2011; Gray, Kouhy & Lavers, 1995). Det eklektiska förhållningssättet leder 

således till att risken att alternativa synsätt inte upptäcks, vilket enligt Patel & Davidson 

(2011) är en risk med en deduktiv ansats, minskas. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

De teorier som denna studie utgår från är positiv redovisningsteori, politisk ekonomisk 

teori samt inslag av institutionell teori. Då det av inledningen framkommit att det finns 

en fundamental skillnad beroende på ägaridentitet, i och med de kommunala bolagens 

hybridkaraktär, finns det anledning att skapa ett brett teoretiskt förklaringsverktyg. Det 

eklektiska angreppssättet bidrar till att bättre kunna förklara ekonomiska fenomen i 

politiskt kontrollerade organisationer (Fjertorp, 2012).  

 

Positiv redovisningsteori har synsättet att företag organiserar sig och agerar på det 

mest effektiva sättet för att maximera sin egen nytta och sina möjligheter att fortleva 

(Watts & Zimmerman, 1990). De systemorienterade teorierna, politisk ekonomisk teori 

och institutionell teori, kompletterar positiv redovisningsteori genom att inkludera 

frågor om politiskt inflytande, legitimitet och makt (Downs, 1957; Gray et al., 1995; 

Wamsley & Zald, 1973). Genom kompletterande teorier skapas förutsättningar att 

förklara hur kontexten påverkar organisationers fortlevnad, dess funktion, viktiga 

ekonomiska parametrar och verksamhetsmål (ibid.).  

  

Då kommunala bostadsbolag ägs av en politiskt styrd organisation som kan tänkas 

agera och ställa krav som skiljer sig från en privat ägare väljer vi ett eklektiskt 

förhållningssätt, vilket ger oss möjlighet att belysa förhållandet mellan det politiska och 

det ekonomiska (Wamsley & Zald, 1973). Reglering och tidigare statliga utredningar 

kompletterar teorin i att förklara eventuella skillnader i lönsamheten, i form av 

avkastning, hos de olika grupperna av aktörer. 
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3. Teori 

Nedan behandlas teoretiska skillnader och likheter mellan kommunal och privat drift av 

ett bostadsbolag, agent- och principalförhållanden samt synen på det egna kapitalet 

beroende på ägaridentiteten. Den centrala utgångspunkten har varit att beakta faktorer 

som kan påverka lönsamheten och därmed avkastningen. Kapitlet avslutas med studiens 

hypotes. 

 

3.1 Kommunal eller privat verksamhet 

De kommunala bostadsbolagen har, genom sin hybridkaraktär, till uppgift att agera 

marknadsmässigt samtidigt som de indirekt har ett socialt ansvar (Kickert, 2001; 

Shaoul et al., 2012). Innebörden blir att uppgifter som åligger det offentliga genomförs 

i en marknadsorienterad kontext, med ett tillvägagångssätt som utgår från sättet att 

driva ett privat bolag. 

  

Privata företag antas ofta vara mer effektiva i sin verksamhet då offentligt ägda företag 

anses föredra sociala och politiska mål framför vinstmaximering (Dewenter & 

Malatesta, 2001). Utöver det är ägarens aktie och residualrätt överlåtningsbar för 

privata företag, vilket är sällsynt för offentlig verksamhet (ibid.). Dewenter och 

Malatesta (2001) hävdar att skillnaderna leder till färre incitament för den offentliga 

ägaren att övervaka ledningen så att denne maximerar värdet på ägarens investering 

och är så effektiv som möjligt i sin prestation. En minskad övervakning av agentens 

beteende, från principalens sida, antas leda till sämre effektivitet och lönsamhet i 

företaget (ibid.). Rowthorn och Chang (1992) visade dock att stora offentliga ägare som 

har viljan och makten kan få ett offentligt bolag att uppvisa samma effektivitet som 

jämförbara privata bolag samtidigt som organisationen bidrar med samhällsnytta.  

 

3.2 Principal och agent 

I ett aktiebolag är aktieägarna de som ställer krav på bolagets effektivitet och lönsamhet 

samt utkräver ansvar från ledningen, ägarna är principal medan VD och styrelse ses som 
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agent (Zimmerman, 1977). Ansvaret för bolagets prestationer utkrävs därmed av 

aktieägarna. Inom den kommunala verksamheten blir ansvarskedjan mer diffus 

eftersom det finns flera nivåer av principal- och agentförhållande (Nyman, Nilsson & 

Rapp, 2005). Medborgarna är den primära principalen som genom allmänna val utser 

politiska representanter som agenter (ibid.). Politikerna är i sin tur principal till 

tjänstemännen som förvaltar olika former av verksamhet som kommunen styr över 

(ibid.). Grunden till det diffusa ansvarsutkrävandet antas därmed ligga i att principal- 

och agentförhållandet är svårt att definiera då det rör sig om offentligt ägda bolag (Blair 

& Stout, 1999; Wamsley & Zald, 1973). I kommunala bostadsbolag kan äganderätten till 

de tillgångar som förväntas generera avkastning anses vara diffus eftersom det är 

medborgarna som är de egentliga ägarna (Andrews, Boyne & Walker, 2011). För privata 

bolag är ledningens ansvar gentemot ägaren otvetydigt och båda parter fokuserar på 

finansiell effektivitet (ibid.). Då ett bolag däremot har ett offentligt ägande har den 

enskilda röstberättigade invånaren svaga incitament att kontrollera beteendet hos 

ledningen för det kommunala bostadsbolaget (Andrews et al., 2011; Zimmerman, 

1977). De svaga incitamenten för kommuninvånarna grundar sig i att ägandet av det 

kommunala bostadsbolaget bara är indirekt och kostnaden av övervakning anses då 

överstiga nyttan för denna kontroll (Zimmerman, 1977). Kommuninvånarnas yttersta 

kontroll över sin närmaste agent, de valda representanterna, sker i princip enbart 

genom allmänna val vart fjärde år och invånarnas äganderätt kan inte överlåtas på en 

marknad utan förhållandet upphör endast om principalen väljer att flytta från 

kommunen (ibid.). 

  

Agenten förväntas alltid agera för att maximera sin egen nytta oavsett vilken miljö 

denne befinner sig i och vilken som är dess principal (Collin et al., 2009; Watts & 

Zimmerman, 1990). Det kan både röra sig om nyttomaximerande i form av 

ersättningsnivåer men också i syfte att skapa goda framtida arbetsmöjligheter för sig 

själva (Collin et al., 2009). Politiskt inflytande leder enligt Downs (1957) till att agenten 

fattar beslut som maximerar chanserna för fortsatt förtroende och därigenom 

bibehållen position, makt och inkomst. Eftersom de kommunala bostadsbolagen ska 

agera affärsmässigt samtidigt som de ska fungera som ett instrument för att uppfylla 

det kommunala bostadsförsörjningsansvaret handlar ledningens framgång om hur väl 

de klarar av att driva en hybridorganisation (Koppell, 2016; Shaoul et al., 2012). Därmed 

är utvärderingen av ledningens arbete mer komplext än då det endast handlar om 
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finansiella målsättningar. Eisenhardt och Bourgeois (1988) hävdar att en högre grad av 

politiskt inflytande i en organisation påverkar effektiviteten i negativ riktning vilket kan 

indikera på att tjänstemännen i de kommunala bostadsbolagen arbetar med det 

politiskt centrala uppdraget framför effektivisering och utveckling av sin 

affärsmässighet. Privata aktiebolag har endast marknadskrafterna att förhålla sig till, 

såvida det inte finns något uttalat verksamhetssyfte för det enskilda bolaget (Ménard, 

2004). Ledningen i privata bostadsbolag förutsätts vilja maximera sin egen 

ersättningsnivå genom att driva bolaget till att bli så finansiellt framgångsrikt som 

möjligt i form av god lönsamhet (Collin et al., 2009; Watts & Zimmerman, 1990). För att 

maximera sin möjlighet till så hög ersättning som möjligt bör agenten styra 

redovisningen och bolaget mot ett så positivt resultat som möjligt (Watts & 

Zimmerman, 1990). Därmed finns olika fokusområden, beroende på ägare, för vad som 

bedöms som centralt för bolagets och indirekt ledningens framgång.  

 

Aktieägarna har förväntan på att agenten ska maximera den finansiella framgången 

(Watts & Zimmerman, 1990). Till skillnad från kommunala bostadsbolag behöver inte 

principalen till de privata bostadsbolagen ta lika stort politiskt ansvar och behöver inte 

i samma utsträckning som kommunala ägare göra eftergift på sina krav gällande 

effektivitet och lönsamhet (Ménard, 2004). Eftersom politikerna, i egenskap av att vara 

principal för de kommunala bostadsbolagen, förväntas agera för att kunna bli omvalda 

(Downs, 1957) kan politiska frågor prioriteras framför god lönsamhet i det kommunala 

bostadsbolaget och denna tvetydighet i direktiven från kommunala ägare kan leda till 

en mer ineffektiv organisation (Nutt & Backoff, 1993). Agenten för både kommunala och 

privata bostadsbolag antas agera för att maximera den egna vinningen men det finns en 

skillnad i vad nyttomaximering innebär och hur effektiviteten och därmed avkastningen 

påverkas, beroende på ägaridentiteten.  

 

3.3 Ägaridentitetens betydelse 

Kommunala bolag berörs till större del av politiska processer än vad privata bolag gör 

(Wamsley & Zald, 1973), vilket innebär att ägaridentiteten har betydelse. Kommunens 

skattebetalare kan i förlängningen ses som investerare om skattemedel tilldelas det 

kommunala bolaget. Invånare som inte direkt drar nytta av bolagets tjänster blir 
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därmed en finansiär på ett sätt som inte förekommer för privata bolag. Genom denna 

typ av finansiering försvinner marknadens grundläggande länk mellan kostnad och 

nytta. Om länken försvinner krävs det att hänsyn tas till politiska överväganden, utöver 

marknadens traditionella krafter och antaganden (Wamsley & Zald, 1973). Boverket 

(2017) konstaterade i sin undersökning att kommunala bostadsbolag generellt mötte 

lägre avkastningskrav, vilket i utredningen inte sågs som en direkt koppling till frågan 

om affärsmässighet. Det bör dock tas i beaktning att allt för lågt ställda avkastningskrav 

indirekt kan ses som en värdeöverföring till det kommunala bostadsbolaget och klassas 

som ett otillåtet statsstöd (SKL, 2010). Statsstöd är alla former av offentliga medel som 

lämnas till företag, då även offentligt ägda bolag, men också ekonomiska insatser som 

bidrar till att det mottagande företaget åtnjuter en fördel (ibid.). Det politiska inslaget i 

verksamheten skulle på så vis kunna leda till en otydlig resursallokering, där 

kommuninvånare indirekt investerar skattemedel i en verksamhet de inte direkt drar 

nytta av. Därmed skapas en oklar bild av vem som utkräver det direkta ansvaret för 

användningen av de resurser som har investerats i bolaget. 

  

Det kan även finnas politiska incitament för en offentlig ägare att inte låta ett 

kommunalt bostadsbolag, som går med underskott, gå i konkurs utan istället skjuta till 

skattemedel för att säkra det kommunala bostadsbolagets överlevnad (Kornai, Maskin 

& Roland, 2003). De offentliga ägarna vill agera beskyddande och känner ett ansvar 

inför det kommunala bostadsbolagets överlevnad. Att låta det kommunala 

bostadsbolaget gå i konkurs kan exempelvis innebära att kravet på att kunna säkerställa 

boende för alla kommuninvånare (Boverket, 2017) inte längre kan uppfyllas. Vidare kan 

det bli en våg av konkurser hos övriga företag som har det kommunala bostadsbolaget 

som primärkund och det kan finnas en ansvarskänsla gentemot de anställda i det 

kommunala bostadsbolaget och deras fortsatta anställning (Kornai et al., 2003). 

Kostnaden för kommunen, som ett eventuellt ekonomiskt tillskott till det kommunala 

bostadsbolaget innebär, anses av ägarna således inte överstiga de ekonomiska och 

sociala kostnaderna en konkurs skulle kunna innebära (ibid.). De politiska incitamenten 

leder både till att en snedvriden konkurrenssituation kan uppstå gentemot de privata 

bostadsbolagen och att de kommunala bostadsbolagen finner en trygghet i sin 

kommunala ägare och därmed inte fullt ut vidtar tillräckliga åtgärder internt för att 

undvika underskott. 
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Sammanfattningsvis finns det indikation på att ägaridentitet är en viktig faktor för att 

avgöra hur lönsamheten, i denna studie mätt som avkastning, påverkas men att fler 

faktorer bör vägas in vid en jämförelse av kommunala och privata bostadsbolag. Teorin 

indikerar att ett större fokus läggs på den finansiella framgången från agentens sida då 

denne arbetar inom ett privat bolag eftersom prestationen bedöms utifrån fler 

parametrar för ett kommunalt bostadsbolag. Diffust ansvarsutkrävande av principalen 

och tvetydiga verksamhetsmål leder således till att kommunala bostadsbolag är mindre 

effektiva och lönsamma, vilket leder till att vi kan ta fram följande hypotes: 

  

Hypotes: Kommunala bostadsbolag har en lägre avkastning jämfört med privata 

bostadsbolag. 

  

Det finns ytterligare faktorer som det bör kontrolleras för vid en jämförelse av 

kommunala och privata bostadsbolag, dessa faktorer hanteras nedan under 

operationalisering.  
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4. Empirisk metod 

Nedan beskrivs tillvägagångssätt vid datainsamling, urval och empiriska avgränsningar. 

Under operationalisering förklaras och motiveras variablerna. Variablerna delas upp i 

beroende-, oberoende- och kontrollvariabler. Kontrollvariablerna syftar till att testa 

områden som litteraturen anser kan påverka vid jämförande studier av kommunala och 

privata bostadsbolag. 

 

4.1 Empiriskt urval och avgränsning 

I vår empiriska undersökning har vi valt att studera samtliga kommunala och privata 

bostadsbolag som redovisar enligt K3 eller IFRS samt har sitt säte och sin huvudsakliga 

verksamhet i Sverige. De bolag som redovisar enligt K2 har valts bort eftersom 

redovisningen i dessa bolag inte har samma informationsvärde som de 

årsredovisningar som upprättas enligt K3 och IFRS, då K2 är baserad på de 

skatterättsliga reglerna. Eftersom K3 och IFRS är balansräkningsfokuserade standarder 

har en professionell bedömning av värdena i bolaget gjorts i samband med 

redovisningens upprättande. Vi bedömer därmed att jämförbarheten mellan bolagen 

förbättras. Urvalet består av bostadsbolag som huvudsakligen ägnar sig åt förvaltning 

och uthyrning av bostäder. Studien har avgränsats i tid genom att endast 

årsredovisningar med balansdag under år 2016 har inkluderats. 

 

4.2 Undersökningsmetod och studiedesign 

Denna studie avser att jämföra lönsamheten i form av avkastningen i kommunala och 

privata bostadsbolag. Tidigare studier och utredningar, som diskuterades i 

introduktionen (Boverket, 2017; Lind & Lundström, 2011; SABO, 2011; SABO, 2016; 

SKL, 2010), är baserade på intervjuer och ett begränsat urval av observationer. Vi finner 

det relevant att komplettera befintliga studier med en kvantitativ undersökningsmetod. 

Boverket (2011) konstaterar att som komplement till intervjuer som undersöker hur 

kommunala och privata bostadsbolag förhåller sig till affärsmässiga principer, kan ett 
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tillvägagångssätt vara att mer detaljerat analysera lönsamheten i branschen och 

undersöka om det finns några systematiska skillnader. Vi väljer att analysera 

lönsamheten i form av räntabilitetsmått. 

 

Syftet med denna studie är att jämföra avkastningen i kommunala bostadsbolag med 

avkastningen i privata bostadsbolag. För att kunna dra generaliserbara slutsatser för 

hela hyresbostadsmarknaden kommer studien att ha en tvärsnittsdesign baserad på 

kvantitativa data (Bryman & Bell, 2013). Dock bör det vid användande av en 

tvärsnittsdesign beaktas att utveckling över tid inte återspeglas och att antalet 

tillgängliga variabler begränsas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). En kvantitativ 

undersökningsmetod är mest lämplig när avsikten är att undersöka ett stort urval 

(Bryman & Bell, 2013). Metoden ger också möjligheter att få mer generaliserbara 

resultat (ibid). 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens empiriska material har samlats in genom dokumentstudier, där informationen 

hämtats från företagens årsredovisningar. Sammanställning av finansiell data har 

inhämtats via databasen Retriever Business. Beträffande data för att fastställa 

bostadsmarknadens styrka har insamling av data för skattekraft och befolkningstillväxt 

använts som proxy. Data har tagits fram genom SCB:s databas och gäller för år 2016. Då 

ett bolag är verksamt inom flera kommuner har genomsnittlig skattekraft och 

befolkningstillväxt beräknats. För att fastställa graden av ägarspridning har samtliga 

bolag kontrollerats mot BvD-indikatorn i databasen Amadeus. Indikatorn delar upp 

ägarspridning i fem kategorier, hanteringen av denna variabel beskrivs mer ingående i 

operationaliseringen. 

 

4.4 Metodkritik 

Vid uppsökandet av de bolag som är med i studien har huvudsakligen de listor på 

hyresvärdar som respektive kommun tillhandahåller använts. Listorna är dock inte 

alltid uppdaterade, ibland ofullständiga och vissa kommuner har inte någon lista 
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tillgänglig. Då kommunen inte anger privata hyresvärdar på sin hemsida har 

kompletterande sidor i form av hyresrättsportaler använts. Av ovanstående skäl kan 

bolag ha missats vid vår insamling. Eftersom bostadsbolagen som redovisar enligt K3 

eller IFRS ofta är relativt stora och inte sällan är aktiva i flera kommuner har antalet 

oupptäckta bostadsbolag reducerats då vi gått igenom samtliga Sveriges kommuner.  

 

Studiens validitet kan påverkas negativt då delar av urvalet består av komplexa och 

diversifierade bolagsstrukturer vilket innebär att det inte enbart är 

uthyrningsverksamhet som speglas i redovisningen. Avkastningsmåtten kan därmed 

påverkas genom att kapitalet samt resultatet i bolaget består av och har genererats av 

annan verksamhet än sådan som är hänförlig till uthyrning av bostäder. Dock har vi 

varit konsekventa i vårt urval och enbart inkluderat bolag som har förvaltning och 

uthyrning av bostäder som huvudsaklig verksamhet. Vi anser att en justering av balans- 

och resultatmåtten från vår sida innebär en subjektiv bedömning vilket kan reducera 

studiens reliabilitet. Vi har därför valt att utesluta bolag vars huvudsakliga verksamhet 

inte är uthyrning och förvaltning av bostäder för att på så vis kunna använda balans- 

och resultatmåtten i sin helhet för respektive bolag. Då flera bostadsbolag ingår i samma 

koncern har koncernredovisningen använts, såvida koncernen inte har annan 

huvudsaklig verksamhet än uthyrning och förvaltning av bostäder. Vi har därmed valt 

den nivå i koncernträdet som bäst fångar uthyrningsverksamhet av bostäder, vilket 

gynnar studiens validitet. 

 

Vid användandet av sammanställningsverktyget för finansiella data i Retriever business 

ökar risken för felinmatning av data, vilket kan påverka studiens reliabilitet negativt. 

För att reducera risken för fel på bakomliggande data i vår regressionsanalys 

kontrolleras extremvärden manuellt mot de tryckta årsredovisningarna. 

 

4.5 Operationalisering 

Vid en jämförelse av hur kommunala och privata bostadsbolag presterar bör flera 

avkastningsmått användas som beroende variabler (Boardman & Vining, 1989). De 

beroende variablerna testas genom en binär variabel för ägaridentitet, det vill säga 

kommunalt eller privat ägande. Utöver det bör regressionen innehålla kontrollvariabler 
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för centrala faktorer som identifierats i litteraturen. Kontrollvariablerna används för att 

undersöka eventuell samverkan med vår oberoende variabel samt fångar skillnader i 

bolagens omgivning som kan ha signifikant påverkan på resultatet (Boardman & Vining, 

1989; Dewenter & Malatesta, 2001).  

 

4.5.1 Beroende variabler  

Flera studier och utredningar har publicerats de senaste åren för att utvärdera 

lagändringen om affärsmässiga principer och dess påverkan på berörda bolag 

(Boverket, 2017; Lind & Lundström, 2011; Nordlund, 2012; Nordlund, 2014; SABO, 

2011; SABO, 2016; SKL, 2010). Rapporterna har fokuserat på att klargöra begreppen 

affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte och hur kombinationen av dessa 

begrepp har påverkat de kommunala bostadsbolagen. Nordlund (2012) konstaterar, i 

sin jämförelse av kommunala ägardirektiv, att det saknas enhetlighet i hur 

avkastningskrav från kommunerna ställs på de kommunala bostadsbolagen. Det finns 

en stor variation i hur avkastningskraven ser ut i de kommunala bostadsbolagen (SABO, 

2016). Variationen beror på att bolagen agerar utifrån olika förutsättningar och att 

ägarna har olika förhållningssätt till sina bolag (ibid.). SABO (2016) menar att 

utgångspunkten ändå bör vara totalavkastning på hela bolaget då avkastningskrav 

ställs på de kommunala bostadsbolagen, trots variationen i förutsättningar och 

förhållningssätt. Ett fokus på totalavkastning bidrar till en bättre jämförelse av bolagens 

långsiktiga mål då direktavkastning på enskilda investeringar bara ser till enstaka delar 

och inte fångar hur dessa investeringar bidrar till helheten (Lind & Lundström, 2011; 

SABO, 2011). Helhetsperspektivet ligger i linje med den långsiktighet som ska stå i fokus 

för avkastningskraven som ska ställas på de kommunala bostadsbolagen (Prop 

2009/10:185). Det bör dock beaktas att avkastningskrav inbegriper många aspekter 

och att bolag agerar utifrån skilda förutsättningar (Lind & Lundström, 2011). En 

gemensam terminologi och definition som Nordlund (2014) föreslår, för att öka 

jämförbarheten, kan således ses som en svår uppgift att lösa. 

  

Centralt för de affärsmässiga principerna är att kommunen ska ställa marknadsmässiga 

avkastningskrav på sina bostadsbolag (Boverket, 2017; Prop 2009/10:185; SABO, 

2011; SABO, 2016; SKL, 2010). Enligt Boverkets rapport har 68 procent av 

kommunerna fastställt ett specifikt avkastningskrav för sina bostadsbolag i 
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ägardirektiven, dock med en stor variation i hur de ställs och på vad. Att variationen är 

stor kan bero på att lagstiftaren inte reglerade vilka eller vilket mått som bör användas 

som avkastningskrav (Boverket, 2017). Av förarbetet till Lag (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag framgår det att: 

  

”Varje ägare till ett företag ställer avkastningskraven på företagsnivå, varefter 

företagsledningen styr verksamheten där såväl olika verksamhetsgrenar som olika 

satsningar åläggs olika avkastningskrav, beroende på marknadsförutsättningar och 

graden av långsiktighet, men också på i vilken mån de indirekt kan bidra till hur företaget 

uppfattas eller till dess resultat. Företaget i sin helhet verkar för att nå upp till de 

avkastningskrav som ägaren ställt och som bedömts som rimliga mot bakgrund av 

företagets förutsättningar (till exempel fastighetsbeståndets sammansättning) och 

marknadssituationen” (Prop 2009/10:185, s. 46). 

  

Oavsett hur avkastningskravet sätts ska det utgå från den lokala marknadssituationen 

eftersom förutsättningarna mellan kommuner skiljer sig åt (Boverket, 2017; Prop 

2009/10:185; SABO, 2011; SKL, 2010) och hänsyn måste tas till de privata aktörer som 

befinner sig i en jämförbar situation. För att underlätta jämförelse med aktörer på 

samma marknad bör avkastningskravet ställas på företagsnivå och inte på enskilda 

investeringar (SABO, 2011). 

  

Baserat på ovanstående bör kompletterande avkastningsmått användas för att få en så 

nyanserad bild som möjligt. 

Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital visar lönsamheten i ett bolag oberoende av hur tillgångarna 

har finansierats (Hansson, Arvidson & Lindquist, 2006). Avkastningsmåttet ger en 

indikation på hur effektivt ett bolag styrs då måttet visar den vinst som tillgångarna 

genererar (Goel & Rekhi, 2013). Avkastningen på totalt kapital mäts genom räntabilitet 

på totalt kapital och syftar till att mäta förräntningen på alla tillgångar som bolaget 

disponerar över (Hansson et al., 2006). I resultaträkningen används rörelseresultatet 

plus finansiella intäkter då det är de medel som genereras genom verksamhetens 

tillgångar (ibid.). Resultatmåttet ställs i relation till det totala kapitalet.  
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Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital är vanligt som avkastningsmått (Griffin & Mahon, 1997) och 

fångar den ersättning ägarna erhåller på det kapital som de har satsat (Goel & Rekhi, 

2013). Det egna kapitalet ska generera marknadsmässig avkastning samtidigt som 

beslut tagna i bolaget ska grundas i vad som anses vara bäst för bolaget (Prop 

2009/10:185). För kommunala bostadsbolag får det egna kapitalet inte blandas ihop 

med kommunens ekonomi (ibid.). Centralt i en jämförelse mellan kommunala 

bostadsbolag och privata bostadsbolag är om ägarnas olika natur återspeglas i bolagen 

genom skillnader i den ersättning ägarna erhåller på satsat kapital. Ett relevant 

avkastningsmått blir då räntabilitet på eget kapital, vilket kommer att användas som en 

beroende variabel. I resultaträkningen används årets resultat efter skatt då denna 

resultatnivå speglar de medel som, efter redovisningsmässiga bedömningar, finns 

tillgängliga för ägarna (Hansson et al., 2006). Resultatmåttet ställs i relation till justerat 

eget kapital som återfinns i balansräkningen, det vill säga redovisat totalt eget kapital 

plus 78 procent av obeskattade reserver (Goel & Rekhi, 2013).  

 

4.5.2 Oberoende variabel 

Ägaridentitet 

 

Vår hypotes är att kommunala bostadsbolag har lägre avkastning jämfört med privata 

bostadsbolag, därmed blir det relevant att särskilja de olika grupperna av aktörer. 

Dummyvariabeln KomBo används, där 1 indikerar att bostadsbolaget är ett 

kommunalägt bolag och 0 att bolaget är privatägt. Ett bolag har i vår studie klassificerats 

som kommunalt då en eller flera kommuner förfogar över en majoritet av rösterna inom 

bolaget. 

 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna har inkluderats för att undersöka om det är andra faktorer än 

ägaridentiteten som kan vara bakomliggande orsaker till en eventuell skillnad i 

avkastningsmåtten mellan privata och kommunala bostadsbolag. 
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Ägarspridning 

Då ägandet och ledningen för företaget är separerat i de undersökta bolagen har 

ledningen ett informationsövertag vid affärshändelser och informationsasymmetri 

uppstår (Deegan & Unerman, 2011; Scott, 2015). Informationsasymmetrin innebär en 

risk då ledningen innehar ett informationsövertag och kan utnyttja detta för egen, eller 

viktiga intressenters, vinning (Scott, 2015). Vidare kan informationsasymmetrin bidra 

till att principalen inte kan anta att agentens agerande är i linje med principalens 

intresse (ibid). Ledningen kan genom sitt informationsövertag agera mer riskbenäget 

och inte lika effektivt som de borde vilket kan ses som en agentproblematik (ibid). När 

det gäller informationsasymmetri bör därför även ägarspridning tas med som en faktor 

att kontrollera för då en jämförelse av avkastning mellan kommunala och privata 

bostadsbolag genomförs. Armstrong, Core & Taylor (2011) påvisar i sin studie att ett 

spritt ägande leder till ytterligare informationsasymmetri, vilket i sin tur innebär en 

högre kapitalkostnad än för företag som har ett koncentrerat ägande. Koncentrerat 

ägande anses således leda till mindre informationsasymmetri och därmed ett mindre 

riskfyllt agerande hos agenten eftersom ägarna då kan vara mer effektiva i sin styrning. 

Sammantaget leder detta till ett antagande om högre avkastning i bolag med mindre 

informationsasymmetri. 

Vid tidigare studier av noterade bolag har procentuella gränser av ägandet använts för 

att definiera ägarspridning (Broberg et al., 2011; Dhaliwal, Salamon & Smith, 1982). 

Bolag anses vara kontrollerade av ägaren om en part äger 10 procent eller mer av 

rösträtterna och utövar aktiv kontroll av sin investering genom att vara representerad 

i styrelsen eller i ledningen, eller om en part ensam kontrollerar 20 procent eller mer 

av rösträtterna (Dhaliwal et al., 1982). Spritt ägande förekommer då ingen part ensam 

kontrollerar mer än 5 procent av rösträtterna och då anses ledningen inneha ett stort 

informationsmässigt övertag (ibid.). Hyresbostadsmarknaden i Sverige är dock en 

speciell marknad där mellan 70 och 80 procent av fastighetsbeståndet ägs av mindre 

aktörer som inte är noterade och där ägandet är koncentrerat (Boverket, 2017), vilket 

kan innebära att denna definition av ägarspridning inte passar de bolag som vår studie 

omfattar. 
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I databasen Amadeus finns en femgradig skala kallad “BvD Independence Indicator”, 

som likt definitionen ovan (Broberg et al., 2011; Dhaliwal et al., 1982) fångar ägarnas 

kontroll av bolaget procentuellt. Fördelen med BvD-indikatorn är att den har högre 

procentuella gränser för vad som anses vara koncentrerat ägande och bör därför spegla 

ägandet på den svenska bostadsmarknaden bättre än ovan beskriven definition 

(Broberg et al., 2011; Dhaliwal et al., 1982). BvD-indikatorn delas upp i fem kategorier 

enligt nedan: 

A; ingen enskild ägare har direkt eller indirekt kontroll över mer än 25 % av bolaget.  

B; en enskild ägare har direkt eller indirekt kontroll över mer än 25 % av bolaget men 

inte mer än 50 %. 

C; en ägare har indirekt kontroll över mer än 50 % av bolaget 

D; en ägare har direkt kontroll över mer än 50 % av bolaget.  

U; okänd grad av oberoende 

För att mäta ägarspridning används ordinalskalan ovan som kodas om i modellen så att 

A motsvarar 1, B motsvarar 2, C motsvarar 3, D motsvarar 4 och U motsvarar 5. 

 

Då vi studerade vår data för ägarspridning fann vi att en övervägande majoritet av alla 

bolag kategoriseras som D enligt vår BvD-indikator vilket innebär ett mycket 

koncentrerat ägande. Baserat på spridningen på observationerna valde vi att omvandla 

den tidigare variabeln som fungerade som en nominalskala till att bli en binär variabel. 

Variabeln har kodats som 1 då en ensam ägare, i form av en juridisk eller fysisk person, 

har direkt kontroll över mer än 50 procent av bolaget (tidigare BvD-kategorisering D). 

Resterande fall har kodats som 0. 

Agentens agerande 

Teorin indikerar att det kan finnas en skillnad i hur agenten agerar i kommunala och 

privata bostadsbolag (Collin et al., 2009; Downs, 1957; Koppell, 2016; Shaoul, et al., 

2012; Watts & Zimmerman, 1990). För kommunala bostadsbolag finns en otydlighet i 

verksamhetsmålen som kan innebära ett inte lika stort finansiellt fokus som för privata 

bostadsbolag (ibid.). Som proxy för agentens agerande används ett mått som beskriver 

hur många procent av nettoomsättningen som finns kvar för att betala finansiella 

kostnader samt redovisa en acceptabel vinst för ägarna. Vinstprocent är ett lämpligt 

mått för graden av finansiellt fokus vid jämförelse mellan olika företag (Hansson et al., 

2006). Benämningen vinstprocent är central för att särskilja måttet mot andra 
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vinstmarginaler som används på varierande sätt i årsredovisningar (ibid.). Därmed 

mäts bolagens vinstprocent genom att rörelseresultatet och de finansiella intäkterna 

ställs i relation till nettoomsättningen (ibid.). 

Storlek 

Ju större ett bolag är desto mer antas det vara utsatt för offentlig granskning av både 

reglerande instanser och övriga intressenter (Watts & Zimmerman, 1990). Ett bolag 

som uppvisar ett uppseendeväckande bra resultat löper risk för sanktioner i form av 

vinstbegränsande reglering (ibid.). Kritiska röster kan höjas av intressenter som anser 

sig ha rätt till del av det resultat som företaget genererat (ibid.). Watts och Zimmerman 

(1990) menar att storlek kan användas som proxy för att mäta politisk utsatthet. I 

sammanhanget bör det också beaktas att kommunala bolag genom sin offentliga ägare 

lyder under offentlighetsprincipen, vilket fungerar som en kontrollfunktion (Axberger, 

2002). Denna kontrollfunktion saknas för privata bostadsbolag vilket leder till att 

kommunala bostadsbolag tvingas till en högre grad av öppenhet.  

 

De kommunala bostadsbolagen kan motivera sina resultat utifrån politiska beslut vilket 

kan anses göra dem mer skyddade för den politiska risken än vad privata bostadsbolag 

är (Boubakri, Wali & Saffar, 2008; Faccio, 2006; Goldman, Rocholl & So, 2009). Det 

politiska skyddet skulle därmed tala för att det kommunala bostadsbolaget inte är i 

behov av att göra redovisningsval som sänker det redovisade resultatet i samma 

utsträckning som privata bostadsbolag, vilket därmed påverkar den redovisade 

totalavkastningen positivt.  

 

Det kan även finnas en skillnad mellan stora och små bolag när det kommer till 

stordriftsfördelar, då ett större bestånd av fastigheter kan innebära lägre drifts- och 

underhållskostnader samt att mer förmånliga avtal kan förhandlas fram för externa 

förvaltningstjänster (Atterhög, 2001). Att sprida sina risker på en mer diversifierad 

fastighetsportfölj kan också leda till en högre förväntad riskjusterad avkastning, vilket 

också talar för att stora bostadsbolag är mer lönsamma (Atterhög, 2001; Boverket, 

2011). Samtidigt bör det påpekas att bostadsförvaltning faktiskt bedrivs både i liten och 

stor skala och att kostnader kan vara enklare att följa upp i mindre organisationer vilket 

indikerar att det inte är tydligt vilken storlek på bolaget som är mest lönsam (Boverket, 

2011).  
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Graden av utsatthet för offentlig granskning och eventuella stordriftsfördelar är således 

centrala områden som leder till att det finns grund att kontrollera för storlek som en 

påverkande faktor i vår studie. Som proxy för storlek används två variabler som 

Boardman och Vining (1989) identifierat som centrala då bostadsbolag undersöks, 

variablerna kan ses som en indikation på bolagets marknadskraft. De två variablerna är 

balansomslutningen på balansdagen och redovisad nettoomsättning för 

verksamhetsåret (Boardman & Vining, 1989). Under datainsamlingsprocessen framgick 

att det var vanligt förekommande med förvaltning av fastigheter som inte ägs av 

bolagen själva. Således blir storleksmått i form av balansomslutning missvisande för 

den verksamhet som bolagen bedriver. Nettoomsättning har därför valts ut som 

variabel för att mäta storlek.   

Bostadsmarknadens styrka 

Sverige har gått från att vara ett industrisamhälle till att bli ett servicesamhälle vilket 

har påverkat behovet av bostäder (Hedlund, 2017). Eftersom människors 

försörjningsmöjligheter har förändrats har det också påverkat bosättningsmönstret, då 

människor under de senaste decennierna i allt större utsträckning valt att flytta från 

landsbygden till städerna (ibid). Urbaniseringen har i sin tur skapat en situation där 

efterfrågan på bostäder varierar kraftigt i landet (Boverket, 2017; Prop 2009/10:185), 

vilket leder till varierande förutsättningar för aktörer som agerar i olika delar av landet.  

 

Då befolkningen i storstäderna varit stadigt växande de senaste decennierna (Hedlund, 

2017), har dessa bostadsmarknader under en längre tid varit präglade av en hög 

efterfrågan på bostäder i kombination med ett bristande utbud (Prop 2009/10:185). Då 

bostadsbrist råder finns ingen konkurrens om hyresgästerna (Boverket, 2011) vilket 

ökar möjligheterna för agenten att agera finansiellt nyttomaximerande (Watts & 

Zimmerman, 1990). Kommunala aktörer på bostadsmarknader med bostadsbrist har 

under en längre tid befunnit sig på starkare marknader (Boverket, 2017), vilket antas 

ha gjort att den institutionella trögheten som kan finnas inom offentliga organisationer 

(Collin et al., 2009) har givits tid att ställa in sig på de nya förutsättningarna redan innan 

lagändringen om affärsmässighet 2011. Vi väljer med anledning av ovanstående att 

kontrollera marknadsförutsättningarnas påverkan på avkastningen som en del av 

förklaringen till varför en eventuell skillnad förekommer. För att mäta styrkan på 
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bostadsmarknaden har vi valt att använda befolkningstillväxt och skattekraft som 

variabler, vilket enligt Boverket (2017) är mått som ofta används för att definiera 

bostadsmarknadens styrka. En högre befolkningstillväxt och skattekraft indikerar på en 

starkare bostadsmarknad. Uppgifterna är tagna från Statistiska centralbyråns 

statistikdatabas.  

 

Befolkningstillväxten avser den totala befolkningsökningen, både inflyttningar och 

antal födslar i kommunen. Variabeln befolkningstillväxt är en procentuell förändring av 

befolkningen och har beräknats för varje kommun. Den numerära skillnaden mellan 

folkmängden vid årets början och årets slut har dividerats med folkmängden vid årets 

början. 

 

Skattekraft kan användas som ett mått för att mäta den ekonomiska situationen för 

invånarna i kommunen (Svensson, 2011) vilket även fungerar som en indikator på 

kapitalstyrkan hos hyresgästerna och är relevant för att avgöra styrkan på 

bostadsmarknaden. Variabeln skattekraft har beräknats som tillgängligt skatteunderlag 

i kronor dividerat med antalet invånare i kommunen. 

Utdelningar 

Bolagens värdeöverföringar är kopplat till agentens inflytande och makt i bolaget. 

Agenten har incitament till att växa för att på så vis öka sin makt i takt med att 

organisationen som agenten kontrollerar ökar i storlek (Collin et al., 2009; Jensen, 

1986). De vinstmedel som genereras och inte överförs till ägarna genom utdelningar 

står till agentens förfogande och ger därmed denne handlingsutrymme. Som 

teoriavsnittet konstaterat finns det skillnader i vilken utgångspunkt bolagens ägare har 

i sin styrning av bolagen. Tidigare studier har indikerat att utdelning användas som ett 

styrningsverktyg för att kontrollera agentproblematiken mellan ägare och ledning, 

eftersom utdelningar minskar tillgängligt kapital som agenten har att förfoga över 

(Jensen, 1986; Mulyani, Singh & Mishra, 2016). Lau och Block (2014) visade att bolag 

med stort koncentrerat ägande är mer benägna att använda utdelning som ett verktyg 

för att minimera agentkonflikter. Värdeöverföringar kan således användas som en 

proxy för agentproblematik och en högre grad av utdelningar indikerar att principalen 

vill begränsa agentens handlingsutrymme.  
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Utdelningsnivån kommer att mätas för att identifiera om det finns någon signifikant 

skillnad i utdelningsnivån mellan kommunala och privata bostadsbolag men även som 

en proxy för informationsasymmetri (Jensen, 1986; Mulyani et al., 2016). För att en 

jämförelse ska bli möjlig mellan bolag med olika storlek och förutsättningar ställs 

utdelningar i relation till det fria egna kapitalet. Variabeln utdelningsnivå har beräknats 

som utdelning dividerat med fritt eget kapital, vilket definieras som summan av 

balanserat resultat, erhållet/lämnat koncernbidrag, erhållet/lämnat aktieägartillskott 

och årets resultat. 

 

Då vi undersökte vårt material framkom att en majoritet av bolagen i studien inte ger 

någon utdelning, därför blev det problem med normalfördelningen i variabeln vilket i 

sin tur leder till en mindre normalfördelad residual. Det procentuella utdelningsmåttet 

har, för att undvika den negativa inverkan på materialets normalfördelning, omvandlats 

till en binär variabel. Variabeln har kodats som 1 om utdelning förekommer och 0 om 

det inte förekommer någon utdelning.  

Extern finansiering 

Offentliga bolag har inte i samma utsträckning som privata bolag möjlighet att söka 

tillskott av aktiekapital på en extern marknad (Dewenter & Malatesta, 2001). 

Aktieägartillskott erhålls i huvudsak från den offentliga ägaren, vilket Dewenter och 

Malatesta (2001) konstaterade var en förklaring till varför offentlig verksamhet 

uppvisade en högre skuldsättningsgrad än privat verksamhet. Om kapitalet inte 

genereras internt eller erhålls av den offentliga ägaren återstår enbart externa 

kreditgivare som alternativ. Villkoren för räntebärande skulder blir således centralt i 

denna studie, då bostadsbolag är organisationer som kräver mycket kapital till sina 

fastigheter och är därför ofta beroende av extern finansiering. Kreditgivarna värderar 

riskerna i de projekt de är med och finansierar och baserat på riskens storlek kräver de 

kompensation för denna (Collin et al., 2009; Deegan & Unerman, 2011; Scott, 2015). 

Centralt för kreditgivarna och deras kompensation för risk är vilken säkerhet som står 

bakom de lån som ges. 

  

Kommunala bolag har kommunen som ägare vilket innebär en trygghet av flera 

anledningar. Dels ligger det i kommunens intresse att dess bostadsbolag fortlever för 

att kunna uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar för invånarna, dels skulle en konkurs 
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kunna skada kommunen då lokala intressenter i form av leverantörer och anställda i 

bolaget drabbas (Kornai, 2003; Snidare, 1998). Det finns därmed ett politiskt incitament 

att stötta det kommunala bostadsbolaget vid eventuella ekonomiska svårigheter. 

Eftersom en kommun inte kan gå i konkurs (RH 1996:6) och innehar beskattningsrätt 

gentemot medborgarna (SFS 1974:152, 7§) är den finansiella risken också eliminerad 

hos ägaren (Collin et al., 2009). För aktuell jämförelse av kommunala och privata 

bostadsbolag bör det då beaktas att kommunala bolag har kommunen som ägare och 

garanteras till viss del sin fortlevnad genom denna struktur (Snidare, 1998). Både 

privata och kommunala bostadsbolag löper en konkursrisk men för privata 

bostadsbolag finns ingen ägare med de politiska motiv och det skydd mot konkurs som 

de kommunala bostadsbolagen har (SFS 1987:672, 1 kap 2§). På aggregerad nivå löper 

därmed kreditgivare en större risk då dess kunder är privata bostadsbolag än då 

kunderna är kommunala bostadsbolag. Privata bostadsbolag antas därigenom ha en 

högre räntenivå. 

  

Den finansiella risken antas därmed synas i den räntenivå som bolagen har. Finansiell 

risk samt risk för konkurs har visat sig ha betydelse för organisationers agerande. 

Koetter och Porath (2007) kan påvisa att en större finansiell risk leder till ökad 

effektivitet i verksamheten som bedrivs och därigenom en högre avkastning. En högre 

konkursrisk har också visat sig ha positiv inverkan på effektiviteten (Saeed & Izzeldin, 

2016). Räntenivån kan därmed ses som externa finansiärers bedömning av 

bostadsbolagets finansiella risk. 

 

Räntenivån mäts genom att dividera räntekostnaderna med de räntebärande skulderna 

för att få ett procentuellt mått som blir jämförbart mellan bolagen. 

Skuldsättningsgraden kommer också att undersökas för att mäta den finansiella risken 

som bolaget tillåts utsättas för. Skuldsättningsgraden mäts genom att justerade skulder 

divideras med justerat eget kapital. Justeringen består i att obeskattade reserver delas 

upp i framtida skatteskuld och eget kapital där 22 procent av obeskattade reserverna 

betraktas som en skatteskuld (Hansson et al., 2006). 

Förvaltningseffektivitet 

All hyressättning på bostadsmarknaden ska ske efter bruksvärdet (Hyresnämnden, 

2017). Hyresnivå bestäms efter vad som anses skäligt utifrån hyresnivån i övrigt på 
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orten, oavsett om det rör sig om en privat eller kommunal hyresrätt (Boverket, 2014). I 

samband med lagändringen gällande affärsmässighet togs de kommunala 

bostadsbolagens normerande roll bort vilket innebär att det regelmässigt nu inte finns 

några skillnader, hyrorna sätts efter hur marknaden ser ut och vad parterna kommer 

överens om (Boverket, 2014). Eftersom det kommunala bostadsbolaget inte längre ska 

arbeta utifrån självkostnadsprincipen bör nettoomsättningen per uthyrd kvadratmeter 

inte skilja sig signifikant mellan kommunala och privata bostadsbolag. Ledningen 

förväntas agera för att maximera värdet i det bolag de leder oavsett ägaridentitet (Watts 

& Zimmerman, 1990). Det bör dock beaktas att politiska mönster utvecklas långsamt 

och när de väl är etablerade är de även långsamma vid förändringar (Eisenhardt & 

Bourgeois, 1988). Beteendet kan förklaras av institutionell tröghet (Collin et al., 2009) 

och kan leda till att synsättet som fanns under tiden då självkostnadsprincipen 

fortfarande omfattade de kommunala bostadsbolagen finns kvar, vilket kan påverka 

hyresintäkterna för de kommunala bostadsbolagen negativt. 

  

I förarbetet till lagändringen för kommunala bostadsbolag lyftes också risken i att 

hyrorna kunde komma att höjas markant då de kommunala bolagens normerande roll 

togs bort (Prop 2009/10:185). Någon sådan effekt har dock ej påvisats ännu (Boverket, 

2017). Kopplat till hyrorna återfinns även hyresgästerna, som för de kommunala 

bostadsbolagen innehar lagstadgad inflytanderätt (SFS 2010:879, 1§ 3p). Huruvida 

denna rätt till inflytande påverkar i en konkurrenssituation mellan kommunala och 

privata bostadsbolag är inte utrett men Lind och Lundström (2011) diskuterar att det 

bör beaktas att konkurrenssituationen kan påverkas av att de kommunala 

bostadsbolagen används för att säkerställa kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Agenten är alltid mån om att generera intäkter som en del i att skapa förutsättningar för 

bolagets fortlevnad (Scott, 2015). Dock kan det enligt Lind och Lundström (2011) ses 

som mer affärsmässigt att tacka nej till hyresgäster med sociala problem under 

antagandet att dessa är mindre lönsamma och innebär en större risk. Frågan kan ses 

som en tillspetsning av problematiken men faktum kvarstår att det finns privata aktörer 

på bostadsmarknaden som ställer höga inkomstkrav på sina hyresgäster för att dessa 

ska bli erbjudna ett förstahandskontrakt (Lind & Lundström, 2011). Samtidigt har det 

kommunala bostadsbolaget ett indirekt bostadsförsörjningsansvar genom sitt 

kommunala ägande (SFS 2000:1383). 
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Nettoomsättning per kvadratmeter bör enligt ovan således inte skilja sig signifikant 

mellan privata och kommunala bostadsbolag, dock kan det finnas en skillnad i hur 

effektivt tillgänglig förvaltningsyta förvaltas. Därför mäter vi effektiviteten i 

förvaltningsytan som nettoomsättning dividerat med den totala mängden boyta (kvm) 

som bolaget förvaltar. 

 

4.5.4 Sammanfattning av variabler  

Nedan i tabell 1 sammanfattas samtliga variabler som diskuteras i operationaliseringen. 

Tabellen inkluderar även variablernas definition och de formler som ligger till grund för 

beräkningarna. 
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Tabell 1. Sammanfattning av variabler från operationalisering 

 Variabelnamn 
 

Definition 
 

Formel 
 

Beroende variabler    
    
Räntabilitet på totalt 
kapital 

ROA Avkastning på totala tillgångar 
oberoende av finansiering 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠. 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

    

Räntabilitet på eget 
kapital 

ROE Ägarnas avkastning på insatt kapital 
𝑅𝑂𝐸 =

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

    

Oberoende 
variabel 

   

    
Ägaridentitet KomBo Dummyvariabel. 1 indikerar 

kommunalt ägande, 0 indikerar 
privat ägande 
 

1 eller 0 

    
Kontrollvariabler    
    
Ägarspridning BvD Dummyvariabel, 1 indikerar 

koncentrerat ägande, 0 indikerar 
spritt ägande 

1 eller 0 

    

Agentens agerande VinstPro Mått på grad av finansiellt fokus i 
bolaget 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑃𝑟𝑜 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠.  𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

    

Storlek Oms Den redovisade nettoomsättningen 
för verksamhetsåret 

Nettoomsättning 

    

Bostadsmarknadens 
styrka 

BfTillv Befolkningstillväxt under 2016 
𝐵𝑓𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣 =

∆𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛
 

    

 SKraft Skattekraft är kommunens 
skatteunderlag i kronor per invånare 

𝑆𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛
 

    

Utdelning Utd Dummyvariabel, 1 indikerar att 
utdelning lämnas, 0 indikerar att 
ingen utdelning lämnas 

 
1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 0 

    

Extern finansiering DtE Skuldsättningsgrad 
𝐷𝑡𝐸 =

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

    

 RNiv Räntenivå 
𝑅𝑁𝑖𝑣 =

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑅ä𝑛𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

    

Förvaltnings- 
effektivitet 

HyrEff Effektivitet i beläggningen 
𝐻𝑦𝑟𝐸𝑓𝑓 =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐹ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
 

    

Kommentar: EBIT = Rörelseresultat 
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4.6 Etiska aspekter 

Forskning är centralt för både individernas och samhällets utveckling (Bryman & Bell, 

2013). Dock bör det vid all typ av forskning reflekteras över etiska aspekter så att ingen 

individ skadas psykiskt eller fysiskt, upplever förödmjukelse eller utsätts för kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Som utgångspunkt för denna bedömning kan 

Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning användas. För att säkerställa individens skydd utgår vi 

ifrån fyra huvudkrav; (i) informationskravet, (ii) samtyckeskravet, (iii) 

konfidentialitetskravet och (iv) nyttjandekravet. 

 

Då all empiri i studien är insamlad genom offentligt publicerade årsredovisningar från 

databasen Retriever Business och genom offentlig statistik från Statistiska Centralbyrån 

innebär det att enbart uppgifter som redan kan anses som offentliga handlingar har 

använts för studien. För att ytterligare säkerställa konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet kommer samtliga observationer som presenteras i arbetet att vara 

anonymiserade och enbart klassificeras utifrån kommunalt ägande och privat ägande.  
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5. Analys 

I avsnittet presenteras studiens resultat. Inledningsvis sker en beskrivning av hur 

insamlade data har behandlats. Vidare följer deskriptiv statistik för samtliga variabler 

som ingår i analysen samt den bivariata analysen. Avslutningsvis presenteras genomförda 

regressionsanalyser och resultaten av dessa.  

 

5.1 Bearbetning av datamaterialet 

Vid behandling av datamaterialet har vissa justeringar av variablerna gjorts för att 

regressionsanalysen ska leda till korrekta tolkningar. Med hjälp av SPSS har 

extremvärden för respektive variabel tagits bort, vilket resulterade i att 22 

observationer eliminerades. Datamaterialet blir därigenom mer representativt 

eftersom ett fåtal observationer då inte påverkar modellerna i en viss riktning (Djurfeld 

et al., 2018). Förklaringsgraden i de modeller som presenteras nedan ökade väsentligt 

efter eliminering av extremvärden.  

 

I samband med att variabeln Ägarspridning gjordes om till en dummyvariabel föll ett 

fåtal observationer bort som klassificerades som U, okänd grad av oberoende. Variabeln 

som mäter förvaltningseffektivitet har tagits bort ur modellerna då den visade sig 

innehålla svårinsamlade data vilket resulterade i att antalet observationer nästan 

halverades. Den data som kunde samlas in visade sig vara ojämnt fördelad mellan 

privata och kommunala bostadsbolag, således fanns ett systematiskt bortfall (Wahlin, 

2011), vilket ytterligare stödjer att variabeln bör tas bort. De naturliga logaritmerna av 

Nettoomsättning och Skattekraft har använts för att förbättra normalfördelningen i 

datamaterialet. 

 

Ett Kolmogorov-Smirnov test har genomförts för residualerna i datamaterialet, testet 

indikerar att vi inte har normalfördelning i vårt datamaterial. Djurfeldt och Barmark 

(2009) hävdar dock att testet är allt för känsligt då stora datamaterial testas och att det 

därför är acceptabelt med ett approximativt normalfördelat datamaterial. Enligt 

centrala gränsvärdessatsen kan ett material anses vara approximativt normalfördelat 
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då antalet observationer är tillräckligt många (Wahlin, 2011). Våra residualer i 

presenterade modeller kan, efter ovan nämnda justeringar och grafiska bedömningar, 

därmed anses vara approximativt normalfördelade.  

 

5.2 Deskriptiv analys 

Tabell 2 visar den deskriptiva statistiken för samtliga variabler som ingår i analysen. 

Beskrivning ges både för hela modellen samt uppdelad med avseende på ägaridentitet. 

De kontinuerliga variablerna presenteras med medelvärde (Medel) och 

standardavvikelse (Stdav). Binära variabler presenteras som frekvenser, både till antal 

(N) och i procent (%). 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik över samtliga variabler i regressionsanalyserna 

Kommentar: För Nettoomsättningen och Skattekraft redovisas de nominella värden i tusental kronor, 
den naturliga logaritmen av variablerna redovisas inom parentes. 
 

Studien har två beroende variabler, räntabilitet på totalt kapital (ROA) och räntabilitet 

på eget kapital (ROE). Räntabilitet på totalt kapital ger en indikation på hur effektivt ett 

bolag styrs då måttet visar den vinst som tillgångarna genererar (Goel & Rekhi, 2013). 

Räntabilitet på eget kapital speglar den ersättning ägarna erhåller på satsat kapital 

(ibid.). Den deskriptiva statistiken i tabellen ovan visar att kommunala bostadsbolag 

har lägre medelvärde på både ROA och ROE än medelvärdet för hela modellen och visar 

därmed upp lägre genomsnittlig avkastning på både totalt och eget kapital. För 

kommunala bostadsbolag ligger medelvärdet för ROA på 3,7 procent och ROE på 6,5 

procent. Privata bostadsbolag har ett medelvärde på 5,5 procent för ROA och 14,3 

procent för ROE.  

  

Vinstprocent används i denna analys som en proxy för agentens agerande och för att 

spegla graden av finansiellt fokus i verksamheten. För hela modellen ligger medelvärdet 

 Hela modellen 
(N=385, 100 %) 

Kommunala bolag  
(N=233, 60,5 %) 

Privata bolag 
(N=152, 39,5 %) 

Variabler Medel Stdav Medel Stdav Medel Stdav 
       
Beroende variabler       
       
ROA 0,044 0,044 0,037 0,036 0,055 0,052 
ROE 0,096 0,146 0,065 0,111 0,143 0,177 
       
Kontrollvariabler 
(kontinuerliga) 

      

       
Vinstprocent 0,327 0,477 0,190 0,189 0,536 0,671 
Nettoomsättning (Ln) 283 675,540  

(11,368) 
593 060,159  

(1,677) 
270 877,395 

(11,844) 
401 317,128 

(1,131) 
303 293,750 

(10,638) 
803 959,939 

(2,073) 

Befolkningstillväxt 0,014 0,007 0,014 0,008 0,014 0,005 
Skattekraft (Ln) 186,723  

(12,130) 
23,437 
(0,116) 

182,645 
(12,110) 

19,553 
(0,100) 

192,975 
(12,162) 

27,286  
(0,130) 

Räntenivå 0,021 0,010 0,022 0,009 0,020 0,012 
Skuldsättningsgrad 5,654 6,184 5,139 3,824 6,442 8,588 
       
Kontrollvariabler 
(binära) 

Antal % Antal % Antal % 

       
Ägarspridning       

Konc. ägande 365 94,8 232 99,6 133 87,5 
Spritt ägande 20 5,2 1 0,4 19 12,5 

Utdelning       
Ja 87 22,6 62 26,6 25 16,4 

Nej 298 77,4 171 73,4 127 83,6 
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för Vinstprocent på 32,7 procent med en standardavvikelse på 47,7 procent. Den 

deskriptiva statistiken visar att kommunala bostadsbolag uppvisar ett betydligt lägre 

medelvärde (19,0 procent) än privata bostadsbolag (53,6 procent). Den stora skillnaden 

stödjer teorin om att de kommunala bostadsbolagens tvetydiga verksamhetsmål leder 

till ett mindre tydligt finansiellt fokus. Gällande variabeln Vinstprocent bör det dock 

beaktas att spridningen är större för de privata bostadsbolagen än vad den är för de 

kommunala, vilket indikerar att skillnaderna är större mellan privata bostadsbolag än 

mellan kommunala.  

 

Nettoomsättningen har ett medelvärde på 283 675 540 kronor för hela modellen, det 

vill säga för alla bolag i studien, samt en standardavvikelse på 593 060 159 kronor. Vid 

uppdelning på ägaridentitet framgår att kommunala bostadsbolag har ett medelvärde 

på 270 877 395 kronor samt en standardavvikelse på 401 317 128 kronor. Privata 

bostadsbolag har ett medelvärde på 303 293 750 kronor samt en standardavvikelse på 

803 959 939 kronor vilket är högre än medelvärdet för hela modellen. Att privata 

bostadsbolag visar upp ett högre medelvärde än kommunala bostadsbolag för 

nettoomsättningen indikerar en storleksskillnad baserad på ägaridentiteten, 

standardavvikelsen är dock större bland privata bostadsbolag vilket indikerar att den 

storleksmässiga spridningen bland dessa är större än bland kommunala. Den 

deskriptiva statistiken visar att det genomsnittliga privata bostadsbolaget är större än 

det genomsnittliga kommunala bostadsbolaget.  

 

Variabeln Befolkningstillväxt och den logaritmerade variabeln Skattekraft används i 

studien som proxy för att spegla styrkan på den bostadsmarknad där bolaget är 

verksamt. Den deskriptiva statistiken visar ingen tydlig skillnad baserat på 

ägaridentitet utan det finns indikation på att kommunala och privata bostadsbolag finns 

jämnt representerade på alla typer av bostadsmarknader.  

 

Medelvärdet för skuldsättningsgraden är högre för de privata bostadsbolagen än för de 

kommunala, dock är spridningen bland de privata bostadsbolagen större än vad den är 

inom de kommunala. En högre skuldsättningsgrad innebär enligt teorin att privata 

bostadsbolag tillåts en högre grad av utsatthet och risk. Resultatet motsäger Dewenter 

och Malatestas (2001) konstaterande att offentligt ägda bolag skulle uppvisa en högre 

grad av skuldsättning. Den deskriptiva statistiken visar vidare att variabeln Räntenivå 



37 

 

har ett medelvärde på 2,1 procent med en standardavvikelse på 0,1 procent för hela 

modellen. Räntenivån är något högre inom de kommunala bostadsbolagen vilket 

motsäger den teori om finansiärernas lägre ersättningskrav tack vare kommunens 

säkerhet, skillnaden är dock marginell. 

 

Ägarspridning är en binär variabel som visar huruvida bostadsbolaget har ett spritt 

eller koncentrerat ägande. Den deskriptiva statistiken ligger i linje med Boverkets 

(2017) beskrivning av den svenska hyresbostadsmarknaden, som en marknad där 

majoriteten av fastighetsbeståndet ägs av mindre onoterade aktörer med ett 

koncentrerat ägande. För hela modellen är antalet bostadsbolag med koncentrerat 

ägande 365 stycken, vilket motsvarar 94,8 procent av samtliga bostadsbolag som 

inkluderats i analysen. För kommunala bostadsbolag blir ägarkoncentrationen ännu 

starkare, då endast en observation kan klassificeras som att ha spritt ägande. Det 

kommunala bostadsbolaget som inte klassificeras in under koncentrerat ägande ägs 

gemensamt av fyra olika kommuner.  

 

Utdelning från bostadsbolagen har visat sig vara mer vanligt bland de kommunala 

bostadsbolagen än bland de privata. Det bör dock tilläggas att majoriteten (77,4 

procent) av samtliga bostadsbolag i studien väljer att inte lämna någon utdelning alls. 

 

5.3 Bivariat analys 

I tabell 3 presenteras en korrelationsmatris över samtliga variabler som ingår i 

analysen. Pearsons korrelationsmatris har använts för att undersöka eventuella 

problem med multikollinearitet. Av de variabler som är med i nedanstående modeller 

finns inga variabler som korrelerar över 0,8 med varandra vilket indikerar att det inte 

finns något problem med multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2018). Pearsons 

korrelationsmatris har använts eftersom våra beroende variabler är kontinuerliga. Det 

förekommer inte heller några VIF-värden över 2,5 vilket är det kritiska gränsvärdet för 

multikollinearitet (ibid). VIF-värdena framgår av regressionsanalyserna i tabell 4 och 5.  
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Tabell 3. Korrelationsmatris 

Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. ROA 1           

2. ROE 0,629** 1          

3. Ägaridentitet -0,208** -0,265** 1         

4. Ägarspridning -0,075 -0,103* 0,266** 1        

5. Vinstprocent 0,579** 0,515** -0,354** -0,266** 1       

6. Nettoomsättning 0,108* -0,018 0,352** -0,207** 0,068 1      

7. Befolkningstillväxt -0,069 -0,053 0,011 -0,014 0,034 0,082 1     

8. Skattekraft 0,151** 0,042 -0,218** -0,066 0,200** 0,180** 0,065 1    

9. Utdelning 0,021 -0,006 0,119* 0,098† -0,036 0,161** -0,039 0,040 1   

10. Räntenivå 0,090† -0,101* 0,071 0,025 0,048 0,215** -0,021 -0,069 0,077 1  

11. Skuldsättningsgrad -0,168** 0,072 -0,103* 0,142** -0,107* -0,284** -0,049 -0,098† -0,110* -0,086† 1 

Kommentar: N=385 för samtliga variabler. ** korrelation signifikant på 1 % nivå (tvåsidig), * korrelation 
signifikant på 5 % nivå (tvåsidig), † =korrelation signifikant på 10 % nivå (tvåsidig).  
 

Analysen indikerar att det finns en signifikant positiv korrelation mellan ROA och 

variablerna Vinstprocent, Skattekraft och Räntenivå. Den positiva korrelationen visar 

att ett större finansiellt fokus i verksamheten, en starkare bostadsmarknad och att 

utsättas för en större finansiell risk leder till en högre räntabilitet på totalt kapital. Det 

finns vidare indikation på att ROA har en signifikant negativ korrelation med 

Skuldsättningsgrad och Ägaridentitet. Om verksamheten tillåts utsättas för en större 

finansiell risk leder detta till en lägre räntabilitet på totalt kapital, vilket går emot det 

Koetter och Porath (2007) konstaterar när det gäller risk, företags effektivitet och 

därmed avkastning. De två variablerna som används som proxy för finansiell risk i ett 

bolag, Räntenivå och Skuldsättningsgrad, korrelerar därmed i motsatta riktningar med 

ROA. Då Ägaridentitet antar värdet 0 (privata bostadsbolag) ökar ROA och motsatsvis 

när Ägaridentitet antar värdet 1 (kommunala bostadsbolag) sjunker ROA. För 

variablerna Befolkningstillväxt, Ägarspridning och Utdelning finns ingen indikation på 

en signifikant korrelation med ROA. 

 

För studiens andra beroende variabel ROE finns det indikation på en signifikant positiv 

korrelation med variabeln Vinstprocent, vilket innebär att ett större finansiellt fokus i 

verksamheten leder till en högre räntabilitet på eget kapital. Variablerna Räntenivå, 

Ägaridentitet och Ägarspridning har däremot en signifikant negativ korrelation med 

ROE. Den negativa korrelationen mellan Ägaridentitet och ROE indikerar att privata 

bostadsbolag har en högre räntabilitet på eget kapital. För variabeln Ägarspridning 

leder spritt ägande till högre räntabilitet på eget kapital, vilket går emot teorin där 

Armstrong et al. (2011) kunde visa på högre avkastning i bolag med koncentrerat 
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ägande och mindre informationsasymmetri. Den negativa korrelationen mellan 

Räntenivå och ROE indikerar att företag som utsätts för större finansiella risk genererar 

en lägre räntabilitet på eget kapital. Korrelationen går emot teorin som gör antagandet 

att verksamheter som utsätts för större finansiell risk, blir mer effektiva och därmed 

genererar en högre avkastning.  

 

Mellan ROE och variablerna Nettoomsättning, Befolkningstillväxt, Skattekraft, 

Skuldsättningsgrad och Utdelning finns ingen indikation på signifikant korrelation. 

 

5.4 Regressionsanalys 

Analysen är uppdelad i sex olika modeller vilka presenteras nedan i tabellerna 4 och 5. 

Räntabilitet på totalt kapital (ROA) har använts som beroende variabel i tre modeller, 

en med samtliga variabler inkluderade och två modeller där datamaterialet har delats 

utifrån ägaridentitet så att kommunala och privata bostadsbolag analyseras separat för 

att möjliggöra en jämförelse av de två grupperna av bostadsbolag. Samma metod och 

modeller har använts när den beroende variabeln räntabilitet på eget kapital (ROE) 

sedan har analyserats. Nedan visas de ekvationer som ligger till grund för hela 

modellen, efter den bearbetning av datamaterialet som beskrivs ovan. I modellerna som 

är uppdelade baserat på ägaridentitet har variabeln för ägaridentitet (KomBo) 

uteslutits. 

 

ROA= 1KomBo + 2ÄgSp + 3VinstPro + LnOms + 5BfTillv + 6 LnSKraft + 7Utd + 
8RNiv + 9DtE + 

 
ROE= 1KomBo + 2ÄgSp + 3VinstPro + LnOms + 5BfTillv + 6 LnSKraft + 7Utd + 
8RNiv + 9DtE + 

 

ROA = Räntabilitet på totalt kapital 

ROE = Räntabilitet på eget kapital 

KomBo = 1 om kommunalt bostadsbolag, 0 om privat bostadsbolag 

ÄgSp = 1 om direkt ägande av mer än 50 procent av en person, 0 i övriga fall 

VinstPro = Vinstprocent 
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LnOms = Naturliga logaritmen av nettoomsättning 

BfTillv = Befolkningstillväxt i procent 

LnSKraft = Naturliga logaritmen av skattekraft 

Utd = 1 om utdelning förekommer, 0 om ingen utdelning ges. 

RNiv = Räntenivå i procent 

DtE = Skuldsättningsgrad 

 

 

För fullständiga formler för de variabler som regressionsanalysen baseras på efter 

bearbetning, se bilaga 1. 
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Tabell 4. Regressionsmodell med räntabilitet på totalt kapital som beroende variabel 

 Hela modellen (N=385) Kommunala (N=233) Privata (N=152) 
Variabler B Stdav VIF B Stdav VIF B Stdav VIF 
          
Intercept -0,049   0,739   -0,190   
Ägaridentitet -0,008†  0,005 1,638       
Ägarspridning  0,026** 0,009 1,286 -0,003 0,019 1,021  0,020 0,012 1,321 
Vinstprocent  0,052** 0,004 1,246  0,160** 0,007 1,150  0,040** 0,006 1,087 
Nettoomsättning (Ln)  0,002†   0,001 1,594  0,002† 0,001 1,303  0,002 0,002 1,514 
Befolkningstillväxt -0,603* 0,252 1,015 -0,407** 0,149 1,031 -1,574* 0,735 1,018 
Skattekraft (Ln)  0,003 0,017 1,188 -0,061** 0,014 1,292  0,017 0,029 1,130 
Utdelning  0,001 0,004 1,058 -0,000   0,003 1,152 -0,003 0,010 1,071 
Räntenivå  0,142 0,177 1,081 -0,125 0,139 1,061  0,156 0,310 1,138 
Skuldsättningsgrad -0,001* 0,000 1,120 -0,001** 0,000 1,185 -0,001 0,000 1,106 
          
Justerad R2 / Sign 36,1 % / 0,000 73,0% / 0,000 28,5% / 0,000 

Kommentar: ** = 1% signifikansnivå, *= 5% signifikansnivå, †= 10% signi ikansnivå. Regressionsmodellen baseras 
på värden för den naturliga logaritmen av variablerna Nettoomsättning och Skattekraft. 
 

Hela modellen i tabell 4 är signifikant, har en förklaringsgrad på 36,1 procent och visar 

ett signifikant negativt samband mellan Ägaridentitet och ROA på 10 procents nivå. 

Sambandet stödjer vår hypotes att kommunala bostadsbolag har lägre avkastning 

jämfört med privata bostadsbolag, då avkastningsmåttet är räntabilitet på totalt kapital. 

Ägarspridning och Vinstprocent har ett signifikant positivt samband med räntabiliteten 

på totalt kapital på 1 procents signifikansnivå. För Ägarspridning betyder det positiva 

sambandet att koncentrerat ägande leder till ett mindre riskfyllt agerande hos agenten 

eftersom ägarna då kan vara mer effektiva i sin styrning och avkastningen på det totala 

kapitalet ökar. Det positiva sambandet för variabeln Vinstprocent indikerar att ett 

större finansiellt fokus i verksamheten genererar en större avkastning på bolagets 

tillgångar. Variablerna Befolkningstillväxt och Skuldsättningsgrad har ett signifikant 

negativt samband med räntabilitet på totalt kapital på 5 procents signifikansnivå, dock 

har Skuldsättningsgrad bara en marginell påverkan på den beroende variabeln. De 

negativa sambanden innebär att en starkare bostadsmarknad eller en större utsatthet 

för finansiell risk leder till en lägre räntabilitet på totalt kapital. Nettoomsättning är 

signifikant på 10 procents signifikansnivå och har ett positivt samband med räntabilitet 

på totalt kapital. Det positiva sambandet indikerar att stora bostadsbolag kan åtnjuta 

stordriftsfördelar vilket påverkar räntabiliteten på totalt kapital positivt. Variablerna 

Skattekraft, Räntenivå och Utdelning har i hela modellen ingen signifikant påverkan på 

den beroende variabeln. 
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När regressioner görs uppdelat på kommunala och privata bostadsbolag blir 

förklaringsgraden i modellen med de kommunala bostadsbolagen 73,0 procent medan 

förklaringsgraden för modellen med enbart privata bostadsbolag blir 28,5 procent. 

Sammantaget visar uppdelningen att modellen är betydligt bättre på att förklara vad 

som påverkar räntabiliteten på totalt kapital för kommunala bostadsbolag än vad 

modellen är för privata bostadsbolag. 

 

Vinstprocent är signifikant positivt korrelerad med räntabilitet på totalt kapital för båda 

modellerna, vilket stämmer väl överens med teorin att en högre grad av finansiellt fokus 

hos agenten leder till högre avkastning för både kommunala och privata bostadsbolag. 

Uppdelat på ägaridentitet visar modellerna att effekten av en högre grad av finansiellt 

fokus är fyra gånger så stor för kommunala bostadsbolag jämfört med privata. Att 

effekten är större för kommunala bostadsbolag innebär exempelvis att en 

kostnadsbesparing för ett kommunalt bostadsbolag ger större effekt på räntabiliteten 

på totalt kapital än vad motsvarande besparing skulle ge för ett privat bostadsbolag. 

Resultatet indikerar att agenten inom de privata bostadsbolagen har ett starkare 

finansiellt fokus än de kommunala bostadsbolagen. Orsaken är enligt teorin de 

kommunala bostadsbolagens tvetydiga verksamhetsmål.  

 

Den naturliga logaritmen av nettoomsättningen har ett svagt signifikant positivt 

samband med räntabilitet på totalt kapital för kommunala bostadsbolag. Det positiva 

sambandet innebär att politisk utsatthet, som ökar i takt med storlek, inte påverkar 

räntabiliteten på totalt kapital för kommunala bostadsbolag. Resultat stöder teorins 

antagande att kommunala bostadsbolag kan vara mer skyddade för den politiska risken 

eller att kommunala bostadsbolag kan åtnjuta stordriftsfördelar i större utsträckning 

än privata, vilket påverkar räntabiliteten på totalt kapital positivt. 

 

I båda modellerna har Befolkningstillväxt ett signifikant negativt samband med den 

beroende variabeln, vilket innebär att en starkare bostadsmarknad med stor 

efterfrågan på bostäder leder till en lägre räntabilitet på totalt kapital. Det negativa 

sambandet går emot antagandet att på starka bostadsmarknader med hög 

befolkningstillväxt behöver inte bostadsbolagen konkurrera om hyresgästerna i samma 
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utsträckning (Boverket, 2011), vilket ökar möjligheterna för agenten att agera 

finansiellt nyttomaximerande (Watts & Zimmerman, 1990). Ökad finansiell 

nyttomaximering borde enligt teorin resultera i en högre avkastning på marknader med 

hög befolkningstillväxt, vilket regressionsanalyserna visar att det inte gör för 

undersökta bostadsbolag. 

 

Skattekraft får ett signifikant negativt samband på 1 procents nivå för kommunala 

bostadsbolag när modellen är uppdelad. En högre skattekraft per invånare i kommunen 

minskar räntabiliteten på totalt kapital vilket kan indikera att i kommuner med hög 

skattekraft har medborgarna större möjligheter att finna en bostad genom andra 

boendeformer än de kommunala hyresbostäderna. Därigenom skulle det uppstå en 

konkurrenssituation som håller tillbaka avkastningen för det kommunala 

bostadsbolaget. 

 

Skuldsättningsgrad har ett signifikant negativt samband med den beroende variabeln 

på 1 procents nivå enbart för kommunala bostadsbolag då modellen delas upp utifrån 

ägaridentitet. Påverkan är marginell men indikerar att en ökad finansiell risk inte ökar 

avkastningen i de kommunala bostadsbolagen. 

 

Ägarspridning har inte längre en signifikant påverkan, varken för kommunala eller 

privata bostadsbolag, när datamaterialet analyseras uppdelat på ägaridentitet. Oavsett 

om alla observationer inkluderas i modellen eller delas upp baserat på ägaridentitet får 

inte Räntenivå eller Utdelning en signifikant påverkan på den oberoende variabeln. 
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Tabell 5. Regressionsmodell med räntabilitet på eget kapital som beroende variabel 

 Hela modellen (N=385) Kommunala (N=233) Privata (N=152) 
Variabler B Stdav VIF B Stdav VIF B Stdav VIF 
          
Intercept  1,481   2,017   3,087   
Ägaridentitet -0,039*  0,016 1,638       
Ägarspridning  0,043 0,032 1,286 -0,002 0,067 1,021  0,031  0,044 1,321 
Vinstprocent  0,159** 0,015 1,246  0,485** 0,025 1,150  0,124**  0,020 1,087 
Nettoomsättning (Ln)  0,007   0,005 1,594 -0,001  0,004 1,303  0,009  0,008 1,514 
Befolkningstillväxt -1,338 0,879 1,015 -1,308* 0,529 1,031 -2,554  2,613 1,018 
Skattekraft (Ln) -0,123* 0,059 1,188 -0,160** 0,049 1,292 -0,254*  0,104 1,130 
Utdelning  0,011 0,015 1,058  0,005 0,010 1,152 -0,013  0,035 1,071 
Räntenivå -1,929** 0,620 1,081 -2,917** 0,494 1,061 -1,680  1,103 1,138 
Skuldsättningsgrad  0,003* 0,001 1,120 -0,002† 0,001 1,185  0,004**  0,002 1,106 
          
Justerad R2 / Sign 29,9 % / 0,000 64,7% / 0,000 22,4% / 0,000 

Kommentar: ** = 1% signifikansnivå, *= 5% signifikansnivå, †= 10% signi ikansnivå. Regressionsmodellen baseras 
på värden för den naturliga logaritmen av variablerna Nettoomsättning och Skattekraft. 
 

Hela modellen i tabell 5 med räntabilitet på eget kapital som beroende variabel är 

signifikant och har en förklaringsgrad på 29,9 procent. Modellen kan på 5 procents 

signifikansnivå påvisa en negativ påverkan på räntabiliteten på eget kapital för 

kommunala bostadsbolag. Därmed kan det bekräftas att ägaridentitet är en signifikant 

förklarande variabel till den skillnad i räntabiliteten på eget kapital som framgick av 

den deskriptiva statistiken även då kontrollvariabler inkluderas. I den fullständiga 

modellen framgår en 1-procentig signifikant positiv korrelation mellan Vinstprocent 

och räntabiliteten på det egna kapitalet. Det positiva sambandet indikerar att ett större 

finansiellt fokus genererar en högre avkastning på det egna kapitalet. På 5 procents 

signifikansnivå framgår att Skuldsättningsgrad har ett positivt samband med 

räntabiliteten på det egna kapitalet vilket indikerar att en högre finansiell risk ökar 

effektiviteten och således också räntabiliteten på det egna kapitalet. På 1 procents 

signifikansnivå framgår det motsatta sambandet mellan Räntenivå och den beroende 

variabeln. Det negativa sambandet mellan Räntenivå och den beroende variabeln visar 

att en ökad effektivitet, som en högre Räntenivå enligt teorin innebär, inte kompenserar 

för den kostnadsökning som högre Räntenivå leder till. Räntabiliteten på det egna 

kapitalet påverkas därmed negativt av en högre räntenivå. Variabeln Skattekraft har ett 

negativt samband med räntabilitet på eget kapital på 5 procents signifikansnivå vilket 

innebär att räntabiliteten på det egna kapitalet är lägre för bostadsbolag på starkare 

bostadsmarknader. Variablerna Nettoomsättning, Befolkningstillväxt, Ägarspridning 

och Utdelning har i den hela modellen ingen signifikant påverkan på den beroende 

variabeln. 
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När regressionen görs uppdelad mellan kommunala och privata bostadsbolag blir 

förklaringsgraden för modellen med de kommunala bostadsbolagen 64,7 procent och 

22,4 procent för de privata. Sammantaget visar uppdelningen att modellen är betydligt 

bättre på att förklara vad som påverkar räntabiliteten på eget kapital för kommunala 

bostadsbolag än vad modellen är för privata bostadsbolag. 

 

Vinstprocent är signifikant på 1 procents nivå för både kommunala och privata 

bostadsbolag i de uppdelade modellerna men har en starkare påverkan för de 

kommunala bostadsbolagen. En förändring av bolagets finansiella fokus skulle därmed 

ge större effekt på räntabiliteten på det egna kapitalet för de kommunala 

bostadsbolagen än för privata bostadsbolag.  

 

Vid uppdelning blir Befolkningstillväxt signifikant på 5 procents signifikansnivå för de 

kommunala bostadsbolagen men får ingen signifikant påverkan för de privata. Det 

signifikant negativa sambandet mellan befolkningstillväxt och räntabilitet på eget 

kapital för kommunala bostadsbolag kan vara en indikation på att kommunen som 

ägare accepterar lägre avkastning på det egna kapitalet när bolaget är verksamt på en 

starkare marknad.  

 

Både kommunala och privata bostadsbolag uppvisar ett signifikant negativt samband 

mellan variabeln Skattekraft och den beroende variabeln. För kommunala bostadsbolag 

är signifikansnivån 1 procent och 5 procent för de privata. Det innebär att räntabiliteten 

på eget kapital är lägre för bostadsbolag som agerar på starkare bostadsmarknader än 

för de som agerar på svagare bostadsmarknader. 

 

Variabeln Räntenivå har ett signifikant negativt samband på 1 procents nivå för 

kommunala bostadsbolag, dock finns ingen signifikant påverkan för de privata 

bostadsbolagen. En högre Räntenivå påverkar räntabiliteten på eget kapital negativt, 

trots den effektivitetsökning som teorin påvisar på grund av ökad finansiell risk.  

 

Variabeln Skuldsättningsgrad är signifikant både för kommunala och privata 

bostadsbolag men påverkar den beroende variabeln i olika riktningar. För kommunala 

bostadsbolag är signifikansnivån 10 procent och för de privata 1 procent. För 
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kommunala bostadsbolag innebär en ökad finansiell risk, som en högre 

skuldsättningsgrad innebär, att räntabiliteten på eget kapital sjunker. För privata 

bostadsbolag är effekten motsatt vilket innebär att räntabiliteten på eget kapital ökar 

vid högre skuldsättningsgrad.   

 

Variabeln Nettoomsättning är inte signifikant i någon av modellerna vilket indikerar att 

storleken inte har någon signifikant påverkan på räntabiliteten på det egna kapitalet. 

Variablerna för Ägarspridning och Utdelning är inte heller signifikant för någon av 

modellerna. 

 

5.5 Hypotesprövning 

Hypotes: Kommunala bostadsbolag har en lägre avkastning jämfört med privata 

bostadsbolag. 

 

Hypotesen grundas på det teoretiska antagandet att kommunala bostadsbolag har lägre 

avkastning jämfört med privata bostadsbolag. Korrelationsmatrisen visar en signifikant 

negativ korrelation mellan ägaridentitet och båda avkastningsmåtten, räntabilitet på 

totalt kapital och räntabilitet på eget kapital. Den negativa korrelationen indikerar att 

ett kommunalt ägande innebär lägre avkastning och ett privat ägande leder till en högre 

avkastning i bostadsbolagen. Sambandet bekräftas av regressionsanalyserna som visar 

att kommunala bostadsbolag har signifikant lägre räntabilitet på både totalt och eget 

kapital även när kontrollvariabler för ägarspridning, agentens agerande, storlek, 

bostadsmarknadens styrka, utdelningar och extern finansiering inkluderas i modellen. 

Därmed kan hypotesen inte förkastas. 
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6. Slutsats och diskussion 

I kapitlet presenteras studiens slutsats och diskussion. Vidare diskuteras även egna 

implikationer kring resultatet samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Studiens syfte har varit att jämföra avkastningen i kommunala bostadsbolag med 

avkastningen i privata bostadsbolag. Avkastningen har mätts genom två 

räntabilitetsmått. Det negativa sambandet mellan kommunalt ägande och räntabiliteten 

på både totalt och eget kapital påvisar att offentligt ägda bostadsbolag inte genererar 

samma avkastning som en likvärdig privat aktör. 

 

En anledning till att kommunala bostadsbolag genererar lägre avkastning på både totalt 

och eget kapital kan vara den hybriditet som karaktäriserar denna typ av aktör, vilket 

enligt Koppell (2016) och Shaoul et al. (2012) innebär att finansiella verksamhetsmål 

behöver samverka med ett icke-finansiellt indirekt socialt ansvar. Konflikten mellan 

olika verksamhetsmål kan således leda till att tjänstemännen, som agent i de 

kommunala bostadsbolagen, arbetar mer med det politiskt centrala uppdraget framför 

effektivisering och utveckling av den egna affärsmässigheten. Även den offentliga 

ägaren, som enligt Downs (1957) prioriterar politiska frågor framför god lönsamhet, 

leder till ett minskat fokus på affärsmässigheten.  Sammantaget innebär detta att 

politiska målsättningar kan stå i vägen för affärsmässigheten vilket i sin tur resulterar i 

lägre avkastning för de kommunala bostadsbolagen. 

 

Skillnaderna i förklaringsgraden när regressionerna görs uppdelat på ägaridentitet är 

ett av denna studies viktigaste praktiska bidrag, då detta är en stark indikation på att 

kommunala och privata bostadsbolag agerar olika och inte påverkas på samma sätt av 

kontextuella faktorer. När regressionerna i denna studie görs uppdelat på ägaridentitet 

med räntabilitet på totalt kapital som beroende variabel blir förklaringsgraden för 

modellen 73 procent för kommunala bostadsbolag och endast 28,5 procent för privata. 

Med räntabilitet på eget kapital som beroende variabel är skillnaden fortsatt stor, då 

modellen förklarar 64,7 procent av vad som påverkar avkastningsmåttet i kommunala 

bostadsbolag men bara 22, 4 procent för de privata. En del av förklaringen till 

skillnaderna kan vara att kommunala bostadsbolag prioriterar sociala och politiska mål 
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(Dewenter & Malatesta, 2001; Nutt & Backoff, 1993) då de i större utsträckning än 

privata bostadsbolag påverkas av politiska processer (Wamsley & Zald, 1973). Det 

politiska inflytandet kan medföra att den institutionella trögheten som ofta finns inom 

offentlig verksamhet (Collin et al., 2009), även påverkar det kommunala 

bostadsbolaget. Modellens förklarande kraft är ungefär tre gånger större för 

kommunala bostadsbolag än för privata vilket indikerar att privata bostadsbolag är en 

mer heterogen grupp av aktörer som påverkas av betydligt fler faktorer än vad 

modellen lyckas fånga. Syftet med ändringen i Lag (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag var att säkerställa en stark och neutral konkurrens på 

bostadsmarknaden (Prop 2009/10:185). Affärsmässiga principer och likvärdig 

avkastning förutsätter att kommunala och privata bostadsbolag har samma 

marknadsförutsättningar (Boverket, 2017; Prop 2009/10:185; SABO, 2011; SABO, 

2016; SKL, 2010). Baserat på den stora skillnad i förklaringsgrad som regressionerna 

visar kan en stark och neutral bostadsmarknad vara svår att nå då kommunala och 

privata bostadsbolag enligt denna studie inte möter samma marknadsförutsättningar 

och påverkas i olika stor grad av skilda faktorer. 

 

Vidare visade analysen att om bostadsbolag befinner sig på starka bostadsmarknader 

genererar de en lägre avkastning på totalt kapital, vilket går emot teorin om att 

möjligheten till finansiell nyttomaximering ökar när efterfrågan är stor. Resultatet kan 

bero på att fler nybyggnationer genomförs på marknader där befolkningstillväxten är 

hög. Nybyggnationer medför kostnader som sänker rörelseresultatet i kombination 

med att balansomslutningen ökar vilket sänker räntabiliteten på totalt kapital för båda 

grupperna av bolagstyper. Räntabiliteten på totalt kapital sjunker mer för privata 

bostadsbolag än för kommunala i kommuner där befolkningstillväxten är stor relativt 

övriga kommuner. Resultatet indikerar att kommunala bostadsbolag på starka 

bostadsmarknader fortsatt präglas av institutionell tröghet (Collin et al., 2009) trots att 

en stark bostadsmarknad enligt teorin innebär att både kommunala och privata 

bostadsbolag agerar mer affärsmässigt och bör generera likvärdig avkastning. Vidare 

kan resultatet vara en indikation på att privata bostadsbolag har agerat snabbare på den 

bostadsbrist som råder och nyinvesterar i större utsträckning. De privata 

bostadsbolagen har ett tydligare finansiellt fokus och kan välja att vara mer aggressiva 

i sina investeringsbeslut för att kunna åtnjuta högre avkastning på lång sikt. Valet att 

låta avkastningen påverkas negativt i ett kort perspektiv för att kunna åtnjuta högre 
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avkastning på lång sikt är inte lika tydligt för de kommunala bostadsbolagen som på 

grund av institutionell tröghet inte anpassat sig till marknadsbehovet 

 

Det negativa sambandet som finns mellan räntabilitet på totalt kapital och 

skuldsättningsgraden i kommunala bostadsbolag går emot det samband som teorin har 

påvisat när det gäller extern finansiering och dess risk. En högre grad av finansiell risk 

innebär enligt teorin (Koetter & Porath, 2007; Saeed & Izzeldin, 2016) att företag 

behöver vara mer effektiva i sin organisation för att säkerställa sin fortlevnad. 

Resultatet kan vara en indikation på att de kommunala bostadsbolagen inte blir 

effektivare av att utsättas för större risker, då de till viss del kan garanteras fortlevnad 

genom sin kommunala ägare. Eftersom en kommun inte kan gå i konkurs (RH 1996:6) 

samt innehar beskattningsrätt gentemot medborgarna (SFS 1974:153, 7§) är den 

finansiella risken eliminerad hos ägaren (Collin et al., 2009). Mot bakgrund av de olika 

marknadsförutsättningar som privata och kommunala bostadsbolag möter kan det 

därför diskuteras huruvida skuldsättningsgrad och räntenivå kan betraktas som 

rättvisande mått på finansiell risk då ägaren till de kommunala bostadsbolagen utöver 

beskattningsrätt och obefintlig konkursrisk också har politiska incitament att få de 

kommunala bostadsbolagen att fortleva. En konkurs i ett kommunalt bostadsbolag 

leder dels till ekonomiska och sociala kostnader (Kornai et al., 2003), dels till en risk att 

inte längre kunna uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som den kommunala ägaren 

har (SFS 2000:1383). Indikationen stärks av att regressionen med räntabilitet på eget 

kapital visar att en högre skuldsättningsgrad leder till motsägande resultat för 

kommunala och privata bostadsbolag. För privata bostadsbolag påverkas avkastningen 

positivt av en högre skuldsättningsgrad, vilket stämmer väl överens med teorin om att 

företag som utsätts för större risker blir mer effektiva i sin verksamhet (Koetter & 

Porath, 2007; Saeed & Izzeldin, 2016) och genererar därmed högre avkastning. 

Räntabiliteten på eget kapital hos de kommunala bostadsbolagen reagerar motsatt när 

den finansiella risken ökar, vilket stärker indikationen på att kommunen som ägare kan 

innebära en trygghet som privata bostadsbolag saknar (Kornai et al., 2003).  Den 

motsatta effekten som analysen visar för kommunala bostadsbolag, kan vara en 

indikation på att den offentliga ägaren innebär en trygghet som sätter de traditionella 

marknadskrafterna ur spel. Slutsatsen dras dock med viss försiktighet då påverkan för 

både kommunala och privata bostadsbolag är marginell gällande effekten av 

skuldsättningsgraden. 
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Studiens huvudsakliga slutsats är att konkurrensen inte kan betraktas som stark och 

neutral på den svenska hyresbostadsmarknaden, då ägaridentiteten har visat sig 

innebära en skillnad i avkastningen. Kommunala bostadsbolag uppvisar signifikant 

lägre avkastning jämfört med privata bostadsbolag både på totalt och eget kapital. 

Slutsatsen kan förklaras av att privata och kommunala bostadsbolag möter olika 

marknadsförutsättningar och inte påverkas på samma sätt av de faktorer som 

analyserats i denna studie. 

 

6.1 Egna implikationer 

När en politisk ägare använder det kommunala bostadsbolaget som verktyg för att 

uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar, leder det till att en hybridorganisation skapas. 

Det finns en problematik i att det är hybridkaraktären i sig som håller tillbaka det 

kommunala bostadsbolaget i dess möjligheter att maximera effektiviteten. 

Hybridkaraktären påverkar effektiviteten i bostadsbolaget negativt vilket i sin tur leder 

till en lägre avkastning. De kommunala bostadsbolagen bör fokusera på att effektivisera 

sin verksamhet för att på så vis skapa finansiellt utrymme för att investera i nya 

bostäder och på så vis kunna höja sin avkastning på lång sikt. Ett större bostadsbestånd 

leder även till att kommunerna får bättre förutsättningar att kunna uppfylla sitt 

bostadsförsörjningsansvar, vilket det finns ett behov av där bostadsbrist råder. 

 

Vidare kan det diskuteras hur stabilitet och förutsägbarhet värderas för 

hybridorganisationer, framför allt kopplat till om det finns en skillnad i vad kommunala 

och privata bostadsbolag definierar som effektivitet. För de kommunala bostadsbolagen 

kan effektivitet mätas genom hur framgångsrikt medborgarna kan förses med bostäder, 

vilket är ett effektivitetsmått som inte är aktuellt för privata bostadsbolag. Då 

kommunala bostadsbolagen påvisade en betydligt högre förklaringsgrad än privata 

bostadsbolag kan det vara en indikation på förutsägbarhet i verksamheten. 

Förutsägbarheten kan vara centralt för det kommunala bostadsbolaget för att 

kommunen som ägare ska kunna visa upp stabila resultat över tid för den primära 

principalen, det vill säga de röstberättigade kommuninvånarna. Vid sämre 

makroekonomiska tider än de som rådde under den tidsperiod som denna studie 
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undersöker, år 2016, skulle resultatet av studien möjligen blivit ett annat. Således kan 

tidsavgränsningen betraktas som en begränsning i studiens generaliserbarhet och 

därmed synen på hur den långsiktiga effektiviteten ser ut vid jämförelse av kommunala 

bostadsbolag med privata.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

En risk med att kommunen som ägare accepterar lägre avkastning på det egna kapitalet 

på starkare marknader är att detta kan ses som en sådan form av otillåtet statsstöd som 

diskuterades i teorin (SKL, 2010). Vidare undersökningar bör ske för att säkerställa att 

sambandet inte beror på att kommunen vill gynna det kommunala bostadsbolagets 

investeringsmöjligheter genom detta agerande, som ett steg i att kunna uppfylla 

bostadsförsörjningsansvaret.  

 

För fortsatta kvantitativa studier kan fastigheternas geografiska läge och ålder på 

fastighetsbestånden vara faktorer att ta hänsyn till. Att granska fastighetsbeståndet mer 

i detalj skulle ge ytterligare möjligheter att förklara skillnaden i avkastningen. För att 

kunna studera hur förhållandena mellan kommunala och privata bostadsbolag ser ut då 

konjunkturen förändras krävs en longitudinell studie, en sådan studie skulle vidare 

kunna diskutera begreppet effektivitet inom bostadsbolag med en förändring över tid 

som underlag. Ett förslag på effektivitetsmått är förvaltningseffektivitet, som inte kunde 

inkluderas i denna studie på grund av systematiskt bortfall. En granskning av 

fastighetsbeståndet mer i detalj kan innebära att data som ligger till grund för denna 

typ av variabel blir enklare att samla in. 

  



52 

 

 

  



53 

 

7. Litteraturförteckning 

Andrews, R., Boyne, G. A. & Walker, R. M. (2011). Dimensions of Publicness and 
Organizational Performance: A Review of the Evidence. Journal of Public 
Administration Research and Theory, 21(3), ss. 301-319. 

Armstrong, C. S., Core, J. E., Taylor, D. J. & Verrecchia, R. E. (2011). When Does 
Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?. Journal Of Accounting 
Research, 49(1), ss. 1-40. 

Atterhög, M. (2001). Konkurrens och hyresnivå på bostadsmarknaden – En statistisk 
analys. Tillgänglig: 
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/forskning/projekt/konkur
rens-och-hyresniva-pa-bostadsmarknaden---en-statistisk-analys.pdf 

Axberger, H.-G. (2002). Processens offentlighet – värn eller hinder?. Det 36e nordiska 
juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002, ss. 87-112. De nordiske 
juristmøter. 

Blair, M. M. & Stou, L. A. (1999). A Team Production Theory of Corporate Law. Virginia 
Law Review, 85(2), ss. 247-328. 

Boardman, A. E. & Vining, A. R. (1989). Ownership and Performance in Competitive 
Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed, and 
State-Owned Enterprises. The Journal of Law & Economics, 32(1), ss. 1-33. 

Boubakri , N., Wali, J.-C. C. & Saffar, W. (2008). Political Connections of Newly 
Privatized firms. Journal of Corporate Finance, 14(5), ss. 654–673. 

Boverket (2011). Konkurrens på bostadsmarknaden – analys och kartläggning med 
fokus på marknaden för hyresrätter. Tillgänglig: 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/k
onkurrens-bostadsmarknaden.pdf 

Boverket (2014). Det svenska hyressättningssystemet. Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/det
-svenska-hyressattningssystemet.pdf  

Boverket (2017). Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - utvärdering av 
tillämpningen av gällande lagstiftning. Tillgänglig: 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/al
lmannyttiga-kommunala-bostadsaktiebolag.pdf 

Broberg, P., Collin, S.-O., Tagesson, T., Axelsson, M. & Schéle, C. (2011). Why Reduce 
Profit? - Accounting Choice of Impairments in Swedish Listed 
Corporations?. International Journal of Accounting and Finance, 3(1), ss. 
49-71. 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 

Collin, S.-O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. & Hansson, K. (2009). Explaining the 
Choice of Accounting Standards in Municipal Corporations: Positive 
Accounting Theory as Competitive or Concurrent Theories. Critical 
Perspectives on Accounting, 20(2), ss. 141-174. 



54 

 

Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. Berkshire: McGraw-Hill 
Education. 

Dewenter, K. L. & Malatesta, P. H. (2001). State-Owned and Privately Owned Firms: An 
Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. The 
American Economic Review, 91(1), ss. 320-334. 

Dhaliwal, D. S., Salamon, G. L. & Smith, D. E. (1982). The Effect of Owner versus 
Management Control on the Choice of Accounting Methods. Journal of 
Accounting and Economics, 4(1), ss. 41-53. 

Djurfeldt, G. & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2 - Multivariat analys. Lund: 
Studentlitteratur. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2018). Statistisk verktygslåda - 
Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur. 

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of 
Political Economy, 65(2), ss. 135-150. 

Eisenhardt, K. M. & Bourgeois III, L. J. (1988) Politics of Strategic Decision Making in 
High-Velocity Environments: Toward a Midrange Theory. Academy of 
Management Journal, 31(4), ss. 737-770. 

Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. The American Economy Review, 96(1), 
ss. 369-386. 

Fjertorp, J. (2012). Explaining the Development of Capital Asset Volume in Swedish 
Local Governments. Journal of Finance and Management in Public Services, 
11(1), ss. 14-28. 

Goel, C. & Rekhi, C. B. (2013). A Comparative Study on the Performance of Selected 
Public Sector and Private Sector Banks in India. 
Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2(7), ss. 46-56.  

Goldman, E., Rocholl, J. & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm 
Value?. The Review of Financial Studies, 22(6), ss. 2331-2360. 

Gray, R., Kouhy, R. & Lavers, S. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting: 
A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. 
Accounting, Auditing & Accountability Journal. 8(2), ss. 47-77. 

Griffin, J. J. & Mahon, J. F. (1997). The Corporate Social Performance and Corporate 
Financial Performance Debate: Twenty-Five Years of Incomparable 
Research. Business & Society, 36(1), ss. 5-31. 

Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H. (2006). Företags- och räkenskapsanalys. Lund: 
Studentlitteratur. 

Hedlund, M. (2017). Growth and Decline in Rural Sweden: Geographical Distribution of 
Employment and Population 1960–2010. Doktorsavhandling, Umeå 
University: Department of Geography and Economic History. 

Hyresnämnden (2017). Bruksvärde. Tillgänglig: http://www.hyresnamnden.se/Skalig-
hyra/Bruksvarde/ (hämtat: 2018-02-17) 



55 

 

Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and 
Takeovers. The Market for Corporate Control, 76(2), ss. 323-329. 

Kickert, W. J. (2001). Public Management of Hybrid Organizations: Governance of 
Quasi-Autonomous Executive Agencies. International Public Management 
Journal, 1(4), ss. 135-150. 

Koetter, M. & Porath, D. (2007). Efficient, Profitable and Safe Banking: An Oxymoron? 
Evidence from a Panel VAR Approach. Discussion Paper Series 2: Banking 
and Financial Studies No 02/2007. Frankfurt: Deutche Bundesbank. 

Koppell, J. G. S. (2016). Hybrid Organizations and the Alignment of Interests: The Case 
of Fannie Mae and Freddie Mac. Public Adminstration Review, 61(4), ss. 
468-482. 

Kornai, J., Maskin, E. & Roland, G. (2003). Understanding the Soft Budget Constraint. 
Journal of Economic Literature, 41(4), ss. 1095-1136. 

Lau, J. & Block, J. H. (2014). Corporate Payout Policy in Founder and Family Firms. 
Corporate Ownership and Control, 11(3), ss. 95-112. 

Lind, H. & Lundström, S. (2011). Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar. 
Tillgänglig: 
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.206571!/Menu/general/column-
content/attachment/affarsmassighet.pdf 

Ménard, C. (2004). The Economics of Hybrid Organizations. Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, 160(3), ss. 345-376. 

Mulyani, E., Singh, H. & Mishra, S. (2016). Dividends, Leverage, and Family Ownership 
in the Emerging Indonesian Market. Journal of International Financial 
Markets, Institution & Money, 43(4), ss. 16-29. 

Nordlund, B. (2012). Marknadsmässiga avkastningskrav och allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Fastighetsägarna Sverige. Tillgänglig: 
http://www.brec.se/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-slutversion-
SABO-projekt-BN-120927.pdf 

Nordlund, B. (2014). Uppföljning – Effekter av införandet av Lag om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Fastighetsägarna Sverige. Tillgänglig: 
http://www.brec.se/wp-
content/uploads/2016/05/rapport_fast_agarna_uppfoljn_effekter_lakab_sl
utlig.pdf 

Nutt, P. C. & Backoff, R. W. (1993). Organizational Publicness and Its Implications for 
Strategic Management. Journal of Public Administration Research and 
Theory, 3(2), ss. 209-231. 

Nybyggarkommissionen (2014) En bostadspolitisk agenda för Sverige, 63 Förslag För 
Ökat Byggande. Stockholm. 

Nyman, C., Nilsson, F. & Rapp, B. (2005). Accountability in Local Government: A 
Principal-Agent Perspective. Journal of Human Resource Costing & 
Accounting, 9(2), ss. 123-137. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 



56 

 

Prop 2009/10:185. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade 
hyressättningsregler. Stockholm: Regeringens proposition. Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/49bb22/contentassets/7981045df40648cfafa
5c3f4181cf527/allmannyttiga-kommunala-bostadsaktiebolag-och-
reformerade-hyressattningsregler-prop.-200910185 

RH 1996:6, Frågan om en kommun kan försättas i konkurs har besvarats nekande. Svea 
hovrätt referat. Tillgänglig: http://klevringsjuridik.se/verdict/svea-
hovratt-referat-rh-1996-6/ (Hämtat: 2018-03-14) 

Rowthorn, B. & Chang, H-J. (1992). The Political Economy of Privatization. The 
Economic and Labour Relations Review, 3(2), ss. 1-17. 

SABO. (2011). Hur ett affärsmässigt bostadsbostadsföretag agerar – en kommentar från 
SABO. Tillgänglig: https://www.sabo.se/document/hur-ett-affarsmassigt-
bostadsforetag-agerar-en-kommentar-fran-sabo/ 

SABO, (2016). Uppföljning av Allbolagen och förändringar i hyreslagen. Delstudie till 
framtidsprogrammet Allmännyttan mot år 2030. Tillgänglig: http:// 
http://www.mynewsdesk.com/se/sabo/documents/uppfoeljning-
allbolagen-57704 

Scott, W. R., (2015). Financial accounting theory. Toronto: Pearson. 

Saeed, M. & Izzeldin, M. (2016) Examining the Relationship Between Default Risk and 
Efficiency in Islamic and Conventional Banks. Journal of Economic Behavior 
& Organization, 132(2016), ss.127-154. 

SFS 1974:152. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Stockholm: 
Justitiedepartementet. 

SFS 1987:672. Konkurslag (1987:672). Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2000:1383. Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 2010:811. Lag (2010:811) om ändring i jordabalken. Stockholm: 
Justitiedepartementet. 

SFS 2010:879. Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 2017:725. Kommunallag (2017:725). Stockholm: Finansdepartementet. 

SFS 2017:760. Lag om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Stockholm: Näringsdepartementet. 

Shaoul, J., Stafford, A. & Stapleton, P. (2012). Accountability and Corporate Governance 
of Public Private Partnerships. Critical Perspectives on Accounting, 23(3), 
ss. 213-229. 

SKL. (2010). Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m.. Stockholm: Sveriges 
Kommuner och Landsting. Tillgänglig: 
http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/10066.pdf  

Snidare, S. (1998). Kommunerna och deras bostadsbolag - Om de finansiella 
relationerna nu och i framtiden. Stockholm: SABO Utveckling. 



57 

 

SOU 2008:38.  EU, allmännyttan och hyrorna - Betänkande om utredningen om 
allmännyttans villkor. Stockholm: Statens offentliga 
utredningar.Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/49bb38/contentassets/1159375de5e043a8afe
1b3c9ff34eafb/eu-allmannyttan-och-hyrorna-sou-200838  

Statistiska centralbyrån. (2017). Bostadsbeståndet 2016-12-31: Knappt 4,8 miljoner 
bostäder i landet. Tillgänglig: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-
efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-
ombyggnad/bostadsbestand/pong/statistiknyhet/bostadsbestandet-
2016-12-31/ (hämtat: 2018-02-09) 

Svensson, H. (2011). Hur arbetar Sveriges kommuner med bostadsanpassning och 
tillgänglighet? Stockholm: KTH - Centrum för Hälsa och Byggande. 
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Bilaga 1 

Sammanfattning av variabler som används i regressionsanalysen 

 
Variabelnamn 

 
Definition 

 
Formel 

 
Beroende 
variabler 

   

    

Räntabilitet på 
totalt kapital 

ROA 
Avkastning på totala 
tillgångar oberoende av 
finansiering 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠. 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

    

Räntabilitet på eget 
kapital 

ROE 
 

Ägarnas avkastning på 
insatt kapital 
 

𝑅𝑂𝐸 =
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Oberoende 
variabel 

   

    

Ägaridentitet 
KomBo 

 

Dummyvariabel. 1 = 
kommunalt ägande, 0 = 
privat ägande. 
 

KomBo = 1 eller 0 

    
Kontrollvariabler    
    

Ägarspridning 
ÄgSp 

 

Dummyvariabel. 1 = 
koncentrerat ägande, 0 
= spritt ägande. 
 

ÄgSp = 1 eller 0 

Agentens agerande 
VinstPro 

 

Mått på grad av 
finansiellt fokus i 
bolaget. 
 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑃𝑟𝑜 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠.  𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Storlek 
 

LnOms 
 

Logaritmrad 
nettoomsättning för 
verksamhetsåret 2016. 
 

Ln(Oms) 

Bostadsmarknadens 
styrka 
 

LnSKraft 
 

Logaritmerat 
skatteunderlag i kronor 
per invånare 2016 
 

𝐿𝑛(𝑆𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡) 

 
BfTillv 

 

Befolkningstillväxt 
under 2016 
 

𝐵𝑓𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣 =
∆𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛
 

Utdelning 
 

Utd 
 

Dummyvariabel. 1 = 
utdelning, 0 = ingen 
utdelning. 
 

Utd = 1 eller 0 

Extern finansiering 
 

DtE 
 

Skuldsättningsgrad 
 

𝐷𝑡𝐸 =
𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 
RNiv Räntenivå 𝑅𝑁𝑖𝑣 =

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑅ä𝑛𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

    
Kommentar: EBIT = Rörelseresultat 


