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I 
 

Sammanfattning 
 

Den här studien har granskat vilka faktorer som påverkar svenska kommunala 

fastighetsbolags beslut att använda ränteswappar. Tidigare forskning inom området är 

utförd på utländska marknader och har visat evidens för att storlek, skuldsättningsgrad, 

finansiell stress, komparativa fördelar, tillväxtmöjligheter samt skatt är några betydande 

faktorer för beslutet. Denna studie kompletterar tidigare forskning med två ytterligare 

faktorer, finansiell kunnighet inom bolagsledningen samt sektorspecifika faktorer där 

exempelvis det politiska styret i kommunen ingår som variabel. 

 

För att besvara detta kunskapshål tillämpades en kvantitativ metod där en 

enkätundersökning genomfördes för att samla in data och kartlägga användandet av 

ränteswappar bland kommunala fastighetsbolag. Statistiska modeller utformades för att 

utvärdera om det finns samband mellan de kartlagda bolagens karakteristiska och deras 

användning av ränteswappar. 

 

Resultatet i den här studien visar evidens på att storlek, skuldsättningsgrad, 

tillväxtmöjligheter samt bolagsledningens kunskap och inställning har en signifikant 

påverkan i beslutet att använda instrumentet. Gällande i vilken utsträckning bolagen 

använder ränteswappar visar våra resultat att finansiell kunnighet och sektorspecifika 

faktorerna har en signifikant påverkan, likväl som bolagens lönsamhetskrav. I de fall 

bolagen använder sig av en extern part för rådgivning har detta visat ett positivt 

samband för användande och grad av användande.  
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Tack! 

Författarna i denna studie vill rikta ett särskilt tack till Göran Wallo, Maria Gabrielsson 

samt respondenterna som deltagit i studien. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Jörgen Hellström för vägledning och feedback genom hela arbetet.  
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel kommer att presentera studiens ämnesval utifrån ett 

företagsekonomiskt relevant område. Inledningsvis kommer problemet aktualiseras ur 

ett svenskt perspektiv som kopplas till tidigare forskningsområden och berörd empiri. 

Vidare kommer faktorer som aktualiserar studiens ämnesval att presenteras, bland annat 

kommer läget på den svenska kredit- och fastighetsmarknaden att behandlas. 

1.1 Problembakgrund 

Räntekontrakt i kommunala fastighetsbolag har vid ett antal tillfällen blivit föremål för 

granskning. Ämnet uppmärksammades på senare tid i en artikelserie från Dagens 

Samhälle (2013) där det framkom att enskilda kommuner ingått räntekontrakt med för 

höga risker och en mängd bolag har tecknat ränteswappar med kraftigt negativa 

undervärden. Dessa räntekontrakt, som i dagligt tal brukar kallas ränteswappar, är ett 

avtal mellan två parter där den ena parten övertar den andra partens förpliktelse gällande 

räntebetalningen på ett befintligt lån. Det sker med förbehåll att den andra parten betalar 

ett avtalat ränteflöde för denna skyldighet. Bland de som har gått ut och kritiserat 

användandet av ränteswappar syns Tomas Werngren som är VD i Kommuninvest, 

Sveriges främsta kreditmarknadsbolag riktat mot kommuner och landsting 

(Kommuninvest 2015). Han menar att kunskapen är för dålig och att kommuner inte till 

fullo förstår de risker som är förknippade med ränteswappar.  

 

Användande av räntekontrakt kan kopplas till Modigliani och Millers (1958) kända 

teorier kring ett företags skuldsättningsgrad och att denna inte har någon inverkan på 

företagets värdering. Från deras påstående har en mängd olika forskningsområden vuxit 

fram, däribland teorier om hur företag kan minimera sina risker, även kallat att hedga. 

Vidare i studien kommer denna benämning att användas. Froot, Scharfstein och Stein 

(1993); Smith och Stulz (1985) samt Stulz (1984) är exempel på studier som behandlat 

detta ämne. Deras studier presenterade tidigt empiriska evidens som motbevisar 

Modiglianis och Millers teorier. Resultatet från de ovannämnda studierna pekade istället 

på att företag väljer att hedga i syfte att maximera värdet på företaget. 

 

Olika typer av derivatinstrument är något som har revolutionerat den finansiella 

marknaden under de senaste decennierna. Den vanligaste typen av derivat kallas för en 

swap. Funktionen med detta instrument är att två parter kan ingå ett kontrakt om att 

spekulera i priset på en framtida tillgång. Bland de olika varianterna av swappar så 

utgör ränteswappar ett av de största instrumenten på världsmarknaden. (Bodner & 

Gebhardt, 1998, s. 7)  Ränteswap är ett finansiellt derivat som används för att skydda ett 

företags låneportfölj mot den risk som finns när räntan fluktuerar. En ränteswap kan 

enligt Kolb & Overdahl (2003, s. 10) användas för att ta positioner i räntemarknaden på 

antingen kort eller lång sikt. Vidare benämns den vanligaste typen av ränteswap som 

plain vanilla swap och går ut på att företaget byter en rörlig ränta mot en fast.  Detta 

sker till en avgift och löper tiden ut med förbehåll av extra avgifter om någon av 

parterna vill bryta uppgörelsen. En plain vanilla swap är oftast väldigt standardiserad till 

skillnad från flavored swaps som är mer skräddarsydda efter de berörda parternas behov 

(Kolb & Overdahl., 2003, s. 10). Ett praktiskt exempel på detta är att ett företag lånar 

pengar av en kreditgivare till rörlig ränta knuten till exempelvis Libor-räntan. Företaget 

tror att räntan kommer stiga i framtiden och ingår ett kontrakt med en bank som åtar sig 
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att betala den rörliga räntan på lånen under en avtalad period mot att företaget binder sig 

att betala en fast ränta som är högre än den rörliga till banken under samma period.  Vid 

ett oförändrat ränteläge tjänar banken på detta kontrakt men om ränteläget stiger 

kommer företaget att tjäna på kontraktet då banken får betala mellanskillnaden till 

kreditgivaren.  Att utbyta ränteflöden tog sin början 1981 då IBM ingick ett avtal med 

the World Bank där de ersatte sin rörliga ränta mot en fast avtalad. (Litzenberger, 1992, 

s. 831) Sedan dess har instrumentet fått ett stort genomslag runt om i världen och idag 

uppgår det totala värdet av utestående räntekontrakt till 563 290 miljarder dollar (Bank 

For International Settlements, 2014). 

 

Mer modern forskning har kombinerat gamla teorier om hedging med teorier rörande 

finansiella derivat såsom ränteswappar. Det mest förekommande tillvägagångssättet har 

varit att titta på användandet av ränteswappar ur ett värdemaximerande perspektiv, 

vilket innebär att beslutet ska vara till gagn för företagets värde. Författare som Bartram 

et al. (2009); Bicksler och Chen (1986); Géczy et al. (1997); Graham och Rogers 

(2002); Mian (1996); Nance et al. (1993); Nguyen och Faff, (2003); Haushalter (2000); 

Howton och Perfect (1998) samt Visvanathan (1998) har presenterat empirisk evidens 

för att användandet av ränteswappar har en koppling till följande faktorer: storlek, 

skuldsättningsgrad, finansiell stress, komparativa fördelar, tillväxtmöjligheter och 

skatter. Ovanstående studier är utförda på utländska marknader, däremot är ingen 

forskning inriktad mot kommunal verksamhet.  

 

Vid en överblick för hur den svenska marknaden har sett ut för ränteswappar visar det 

sig att instrumentet introducerades i mitten av 80-talet och har sedan dess vuxit sig allt 

större samt fått en väsentlig betydelse (Fastighetsvärlden, 2006). Enligt Riksbankens 

rapport (2012) uppgick den genomsnittliga dagliga omsättningen av ränteswappar hos 

svenska banker till 100 miljarder kronor år 2011, vilket pekar på en omfattad 

användning och betydelse av ränteswappar i den svenska ekonomin. Den svenska 

forskningen kring derivatanvändande är trots denna utbredning relativt bristfällig. 

Hagelin (2003) har undersökt användandet av valutaderivat på den svenska marknaden 

och hans resultat visar på att liknande faktorer som utländsk empiri presenterar även 

påverkar svenska företags användande av valutaderivat. Således är det av stort intresse 

att undersöka om dessa faktorer är applicerbara för användandet av ränteswappar, då 

den infallsvinkeln är outforskad. 

 

I Sverige har staten traditionellt haft en stor andel kommunalägda bolag. Gradvis har 

ägandebilden förändrats genom åren, under 70-talet ökade staten sitt ägande för att 

sedan minska det under större delen av 80-talet. 2007 rapporterades det dock att staten 

återigen blivit en av Sveriges största företagsägare (Munkhammar, 2007, s. 4). 

Fastighetsbranschen är en utmärkande sektor där staten äger flertalet bolag. I Sverige 

finns det ungefär 300 kommunala fastighetsbolag (inklusive stiftelser), dessa företags 

årliga omsättning uppgår till 52 miljarder kronor (SABO, 2014a). Nästan samtliga av 

dessa fastighetsbolag är medlemmar i SABO som är en branschorganisation för 

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO, 2014a). 

 

I skenet av den kritik som lyfts fram mot användandet av ränteswappar från Werngren 

(se inledande stycke) samt avsaknaden på vilka faktorer som påverkar beslutet, så blir 

det av intresse att undersöka hur kunskapen är hos beslutsfattarna samt om den är av 

betydelse i beslutet att använda ränteswappar. Finansiell kunnighet är en faktor som har 

undersökts i andra områden rörande finansiella beslut där bland andra Hung et al. 
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(2009) har poängterat dess betydelse.  Till skillnad från privata bolag uppstår en 

särskiljning för kommunala fastighetsbolag vad gäller lagstiftning, ägarstruktur och 

verksamhetsmål bolagen förhåller sig efter. Den främsta skillnaden är att bolagen agerar 

på affärsmässig grund. Det här innebär att företagens primära syfte inte är att generera 

vinst. Fokus ligger istället på verksamhetsmål med ett socialt och samhällsnyttigt ansvar 

i åtanke. En annan tydlig skillnad är att kommuner ofta har en samordnad finansiering 

via en kommunkoncern, något som påverkar enskilda bolags befogenhet över att fatta 

beslut i finansieringsfrågor. Slutligen är ägandebilden annorlunda där politiska partier 

över tid växlar äganderätten, samtidigt som bolaget bör göra långsiktiga 

investeringsbeslut för att säkerställa de verksamhetsmål som finns över tid. Detta gör att 

vi vill komplettera tidigare forskning med faktorer som finansiell kunnighet samt 

sektorspecifika faktorer. 

 

För att aktualisera valet av ämnesområde finns det ytterliga aspekter som spelar in. 

Läget på den svenska bostads- samt räntemarknaden är i dagsläget väldigt 

intresseväckande ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Lägenheter i flerbostadshus som 

ägs av kommunala fastighetsbolag uppgår till 751 000 lägenheter, en kraftig minskning 

från 90-talet inom den här sektorn. (SCB, 2013) I dagsläget uppger mer än hälften av 

alla kommuner i Sverige att de upplever en brist på bostäder i sin kommun, framförallt 

är det billiga och mindre bostäder som efterfrågas (Boverket, 2014). Läget i 

storstadsregioner är än mer extrem och nästan samtliga kommuner i dessa områden 

menar att de finns en stor brist på framförallt hyreslägenheter (Boverket, 2015). Den 

bostadsbrist som råder sätter stor press på de kommunala fastighetsbolagen som har ett 

övergripande ansvar att tillgodose bostadsförsörjningen i svenska kommuner.  

 

Det svenska ränteläget genomgår just nu en historiskt låg nivå som leder till att det är 

väldigt billigt att låna pengar i nuläget och en överskådlig tid framöver. Den svenska 

Riksbanken förutspår att en räntehöjning kan vara aktuell först under 2016 (Riksbanken, 

2015). Hur kommunala fastighetsbolag förhåller sig till dessa extraordinära 

förhållanden som råder på både fastighets- och kreditmarknaden är inte kartlagt. 

Spekulativt kan det vara väldigt attraktivt att binda sin ränta i dagsläget på dessa nivåer 

om inställningen är att räntan kommer stiga i framtiden. Om så blir fallet leder detta till 

framtida positiva mervärden i swapparna. De bolag som har tecknat avtal om 

ränteswappar under de senaste åren får däremot bevittna det motsatta, det vill säga 

negativa värden för sina swappar. De rådande förhållandena gör det än mer intressant att 

undersöka hur utbredd användningen av instrumentet är.  

 

Vid en granskning av de aktörer som är aktiva på den svenska kreditgivningsmarknaden 

visar det sig att Kommuninvest är marknadsledande på utlåning till kommunala bolag 

(Kommuninvest, 2015). Kommuninvest har en marknadsandel på närmare 45  % av den 

kommunala kreditmarknaden. Förändringen som skett under 2000-talet visar att 

bankerna har tappat en stor marknadsandel inom den här sektorn. Från att ha haft en 

marknadsandel på närmare 75  % har den sjunkit till nuvarande nivå på 30  %. Till följd 

av det stora bortfallet har bankerna ersatt stora delar i sitt erbjudande mot den 

kommunala sektorn genom att erbjuda handel med räntederivat. En överblick av den 

svenska kreditmarknaden för kommuner pekar i stora drag på ett ökat användande av 

räntederivat, minskad kreditgivning från banker men ökad kreditgivning via 

Kommuninvest (Dagens samhälle, 2013). De olika intressen som råder på 

kreditmarknaden gör att argumenten för användningen av ränteswappar går isär. En sida 
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menar att användandet är oansvarigt medan den andra sidan pekar på att det stärker 

företagets finansiering och säkerhet över tid.  

1.2 Problemformulering 

”Vilka faktorer påverkar användandet av ränteswappar i svenska kommunala 

fastighetsbolag?” 

1.3 Syfte 

Utifrån de faktorer åskådliggjorda i problembakgrunden är studiens huvudsakliga syfte 

att undersöka de faktorer som påverkar kommunala fastighetsbolags beslut att använda 

ränteswappar i sin finansiering. För att detta ska vara uppnått är följande delsyften 

konstruerade: 

 

”Kartlägga användande av ränteswappar bland kommunala fastighetsbolag” 

 

För de allra flesta tidigare studier framgår det att en stor del av företag på andra 

världsmarknader använder ränteswappar i sin finansiering. Det finns dessvärre inga data 

publicerad kring detta för den svenska kommunala fastighetsmarknaden, vilket gör att i 

ett första skede måste en kartläggning ske över hur många användare/icke användare det 

finns på den svenska kommunala fastighetsmarknaden samt analysera i vilken 

utsträckning instrumentet tillämpas. 

 

”Analysera om det finns samband mellan de kartlagda bolagens karakteristiska och 

deras användning av ränteswappar” 

 

Genom att analysera kartläggningen och påvisa om det finns några samband, blir det 

möjligt i ett senare skede att utläsa vilka faktorer som påverkar bolagens beslut att 

använda ränteswappar. Således möjliggör dessa delsyften att problemformuleringen kan 

bli besvarad.  

1.4  Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Som tidigare nämnt är forskning rörande användande av ränteswappar inom den 

kommunala sektorn inte utforskad på utländska marknader. Vidare så är användande av 

ränteswappar bland svenska bolag överlag inte heller kartlagd. Denna studie ämnar 

därför bidra med en djupare teoretisk förståelse kring dessa specifika bolags 

användande av instrumentet. Vilket vi ser kommer komplettera dels den utländska men 

framförallt den svenska forskningen inom området. Vidare kommer det resultat som 

presenteras att öka kunskapen kring de faktorer som påverkar användande samt belysa 

om det finns skillnader inom sektorn.  

 

Praktiskt kommer studien bidra med en samlad information kring hur och i vilken 

utsträckning kommunala fastighetsbolag använder ränteswappar samt vilka 

karakteristiska som omger bolagen. Studien kommer även bidra med ett stabilt underlag 

för fördjupad vidareforskning inom området. Detta ser vi är av betydande intresse för 
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kommuner, branschorganisationer, banker samt finansiella institut som på ett eller annat 

sätt har intressen i kommunala fastighetsbolag. 

1.5 Avgränsningar 

Tidigare studier av bland annat Bodner och Gebhardt (1998, s. 18) samt statistik 

publicerad av Bank for International Settlements (2014) visar att ränteswappar är det 

vanligaste finansiella derivatet som används. Till följd av detta så exkluderas andra 

finansiella derivat med motivering till den begränsade tidsram samt att studien får bättre 

fokus genom att undersöka endast ett specifikt instrument. Studien ämnar undersöka 

användandet av ränteswappar vid en specifik tidpunkt. Vi ser att en begränsad 

missvisande faktor kan uppstå med den valda tidpunken eftersom vissa bolag kan ha lån 

eller ränteförfall som inte speglar ett signifikativt resultat under en längre tidsperiod. 

 

Studien kommer att fokusera på kommunala fastighetsbolag aktiva på den svenska 

marknaden. Det medföljer avgränsningar till valda land, bransch samt sektor. Gällande 

valet av svenska kommunala fastighetsbolag så är den tidigare forskningen på området 

bristfällig. Vidare ser vi att den valda målgruppen är lämplig utifrån 

informationstillgängligheten. Målgruppen lyder under offentlighetsprincipen vilket 

innebär att allmänheten i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ta del av 

handlingar och finansiell information (Regeringen, 2013). Vi ser risker i att en liknande 

studie inom den privata sektorn hade varit mindre transparent och har därför valt den 

kommunala. Även en avgränsning mot bostadsstiftelser kommer att tillämpas då dessa 

skiljer sig i styrning och ägandeform. Bortfallet som sker i och med detta är begränsat 

då endast ett fåtal aktörer på den svenska fastighetsmarknaden är bostadsstiftelser. 

 

För att erhålla bästa möjliga resultat har studien även begränsats till företag i kommuner 

med över 20 000 invånare. Tidigare forskning av Judge, A (2006), Mian (1996), 

Haushalter (2000), Berkman och Bradbury (1996) samt Nguyen och Faff (2002) har 

visat resultat på att användning av derivat i företags hedging är starkt sammanhängande 

med företagets storlek. Vi väljer därför att exkludera mindre kommuner då vi anser att 

det i relation till studiens syfte blir mer intressant samt relevant med fastighetsbolag i 

större kommuner. Den främsta orsaken till att utelämna mindre kommuner är dock 

studiens begränsade tidsram. 

 

Slutligen har en avgränsning gjorts vad gäller studiens inriktning. Tidigare forskning 

har berört ett område som handlar om ledningens incitament att använda derivat. Denna 

faktor har utvärderats genom att bolagsledningens aktieinnehav samt optionsrätter har 

granskats. Då kommunala fastighetsbolag ej är börsnoterade har vi därför valt att inte 

lägga fokus på denna inriktning då granskningen inte blir överförbara på vår studie. En 

annan faktor som tidigare forskning har pekat ut som inverkande på företags 

användande av ränteswappar är företagets utdelningsandel, med stöd av samma 

resonemang som i föregående stycke väljer vi att även utesluta den faktorn från vår 

studie. 
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2. Teoretisk metod 

I den teoretiska metoden kommer läsaren att få en större förståelse kring de 

vetenskapliga vägval som ligger till grund för undersökningen. Inledningsvis berörs den 

förförståelse författarna har kring ämnet. Sedan följer en presentation av kunskapssyn, 

angreppssätt samt forskningsstrategi studien har förhållit sig efter. Som avslutning på 

kapitlet får läsaren en inblick i hur litteratursökning samt källkritik har bedrivits genom 

studien.  

2.1 Förförståelse 

Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som är i slutskedet av vår fyra år 

långa utbildning. Denna studie är vårt examensarbete inom företagsekonomi. Enligt 

Halvorsen (1992, s. 36) är det viktigt att författarna beskriver sina tidigare kunskaper 

inom det specifika området då detta ger en tydligare klarhet till varför vissa val har 

gjorts i studien. Då Lundberg har studerat Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

Service Management medan Sjölund studerat den mer generella Civilekonomutbildning 

kan detta därför leda till att vi genom utbildningen fått ett synsätt på den finansiella 

marknaden från olika perspektiv. 

 

Förutom de kurser inom företagsekonomi och då främst finansiering har även 

författarna studerat juridik, statistik, beteendevetenskap samt nationalekonomi. 

Författarna har ett stort intresse för ekonomi och med den finansiella krisen som 

upplevts under den aktuella studietiden i beaktning så har en medvetenhet vuxit fram 

kring finansiella derivats betydelse samt vikten av riskhantering. Då vi under 

utbildningens gång erhållit grundläggande kunskaper kring dessa två aspekters 

betydelse kommer vi genomgående ha ett kritiskt förhållningssätt till den information vi 

granskar. Vi anser dock att denna subjektivitet inte kommer påverka resultatet negativt. 

Kritik har framförts att subjektiviteten får en större negativ betydelse i en kvalitativ 

studie till skillnad från en kvantitativ (Bryman, 2008, s. 368). 

2.2 Kunskapssyn och verklighetssyn 

Enligt Bryman (2008, s. 30) har kunskapssynen i en studie stor inverkan på valet av 

forskningsstrategi samt forskarnas syn på det befintliga problemet. Vidare menar han att 

det finns två vedertagna kunskapssyner inom forskning som tillämpas mest frekvent: 

positivism och hermeneutik. Positivismen har sin grund i en objektiv vetenskap där 

naturvetenskapliga metoder är de som ska tillämpas (Bryman, 2008, s. 30). 

Hermeneutiken däremot är ett synsätt som baseras på tolkning och förståelse, i 

hermeneutiken kan forskarnas egna uppfattning ha en stor inverkan på resultatet 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 44). Vilken kunskapssyn som är bäst att tillämpa beror 

helt på studiens aktuella frågeställning samt vilka svar som undersökningen har för 

avsikt att besvara. Generellt anses dock att en positivistisk kunskapssyn förehåller sig 

bäst till en kvantitativ studie medan ett hermeneutiskt synsätt passar bättre till en 

kvalitativ studie där subjektiviteten har en större betydelse. (Bryman, 2008, s. 34) Till 

följd av att studien vill svara på varför svenska kommunala fastighetsbolag använder 

ränteswappar faller det naturligt att tillämpa en positivistisk kunskapssyn. Resultatet vi 

ämnar presentera med studien ska ej vara påverkat av våra egna värderingar. Vi vill 
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istället förhålla oss så objektivt som möjligt till studien vilket kommer att ge ett mer 

korrekt resultat gällande den valda målgruppen. Studien kommer att baseras på hur 

tidigare forsknings empiri är applicerbart på det utvalda segmentet. I linje med dessa 

resonemang så har studien förhållit sig till en positivistisk kunskapssyn för att erhålla 

bäst resultat. 

 

Bryman och Bell (2005, s. 40) påpekar att de ontologiska valen som görs i studien har 

påverkan på studiens resultat. De beskriver ontologi som hur den sociala verkligheten 

uppfattas av forskaren och hur den kan påverka undersökningens utgång. Ontologin kan 

delas in i två stycken områden: objektivism samt konstruktionism där objektivismen 

menar att vetenskapen är opåverkad oavsett vem det är som studerar den (Bryman & 

Bell, 2005, s. 41). Konstruktionismen menar däremot att det sociala samspelet och 

aktörer har en betydelse för hur verkligheten uppfattas (Bryman & Bell, 2005, s. 41). 

Genom att förehålla sig objektivt till studien ökar dessutom replikerbarheten för vidare 

forskning baserade på studiens resultat. I kombination med en positivistisk tillämpning 

kommer ett objektivt synsätt vara gällande för ontologin vidare i studien.  

2.3 Angreppssätt 

Inom forskning delas en studies empiriska tolkning och teori upp mellan ett deduktivt 

angreppssätt och ett induktivt angreppssätt. Valet av angreppssätt är betydande i en 

undersöknings uppbyggnad då det bestämmer vilket tillvägagångssätt som ska 

användas. (Bryman, 2008, s. 28) Vidare menar Bryman (2008, s. 28) att det deduktiva 

angreppssättet grundar sig i att utifrån befintliga teorier samt forskning inom området 

jämföra empiriska resultat för att undersöka om dessa överensstämmer. Han förklarar 

vidare att ett induktivt angreppssätt grundar sig i att till en början samla in empiri för att 

sedan koppla denna till teorier. Från ett induktivt angreppssätt blir därför teorierna 

resultatet, de båda angreppssätten uppvisar dock inslag av varandra (Bryman, 2008, s. 

29). 

 

I den aktuella studien kommer ett deduktivt angreppssätt att tillämpas. Faktorer som 

tidigare forskning har funnit signifikanta för sina respektive målgrupper kommer i vår 

studie att utgöra den centrala grunden av teori. Med dessa faktorer som stöd så kommer 

studien utformas på ett sådant sätt för att se om de är applicerbara på den svenska 

kommunala fastighetsmarknaden. Empirin kommer därefter att jämföras med utfallet 

från tidigare studier vilket indikerar på att undersökningen även har ett inslag av ett 

induktivt angreppssätt.   

2.4 Forskningsstrategi 

En annan viktig aspekt som har stor betydelse för en studie är vilken typ av metod som 

kommer appliceras. Inom forskningen är kvalitativ- och kvantitativ forskning de 

vanligaste att tillämpa (Creswell, 2003, s. 17). En kvalitativ studie syftar inte bara till att 

förstå hur människor tänker kring ett berört område utan även till att förstå varför de 

tänker på ett visst sätt. En kvantitativ studie är däremot mer lämplig att använda när det 

gäller hanterande av en stor mängd data. Resultatet ska i det här fallet även vara lättare 

att generalisera i jämförelse med en kvalitativ studie. (Creswell, 2003, s. 17) På senare 

tid har däremot mixed method research, även kallat triangulering, blivit ett allt vanligare 
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tillvägagångssätt, denna metod är en blandning av de två tidigare metoderna där syftet 

är att komplettera deras svagheter mot varandra (Creswell, 2003, s. 18). 

 

I linje med den positivistiska ansatsen där ett objektivt angreppssätt är utgångspunkten 

så kommer studien applicera en kvantitativ metod. Detta förehåller sig även väl till valet 

av en deduktiv ansats då dessa är nära förknippade. En induktiv metod är vanligare att 

tillämpa vid en kvalitativ studie. Ytterligare så är en stor anledning till valet av metod 

förknippat med den valda målgruppen, vilken vi ser är bättre lämpad för en kvantitativ 

metod då ett större antal respondenter ska tillfrågas.  

 

Med en kvantitativ metod är ett vanligt tillvägagångssätt att forskaren använder sig av 

enkätundersökningar, vidare nämns att fördelar med en kvantitativ metod är 

ekonomiska samt tidsmässiga aspekter. En kvantitativ studie kan tillämpas i en större 

utsträckning vilket ger en större population att basera resultatet på. Detta ger även ett 

mer sanningsenligt resultat som går att generalisera. (Ejlertsson, 2009, s. 39) I en 

kvantitativ studie förekommer även en del nackdelar, bland annat finns det risk för stora 

bortfall och att frågor i en enkät kan missuppfattas. Genom att använda en pilotstudie, 

där ett mindre urval av respondenter samt sakkunniga får lämna åsikter och synpunkter 

kring enkätens utformning, kan större fel undvikas i den slutgiltiga fasen (Ejlertsson, 

2009, s. 159). Detta är även för att säkerställa att studien håller en hög kvalité. 

2.5 Litteratursökning   

Inledningsvis utfördes en grundlig litteratursökning utifrån problemformuleringen och 

syftet för att hitta väsentlig information rörande ämnesområdet. Målsättningen var 

genomgående att i så stor grad som möjligt nyttja primärkällor före sekundärkällor. 

Bryman (2008, s. 301) argumenterar dock för att det är positivt vid mindre studier att ta 

del av sekundäranalyser i förhållande till att samla in data på egen hand. Detta är både 

fördelaktigt tids- samt kostnadsmässigt då datan vanligtvis är av mycket god kvalité. 

För att hitta relevant litteratur så användes Umeå universitets egna sökmotorer Emerald 

och Business Source Premier (EBSCO) men även Google Scholar och JSTOR. Då 

studien huvudsakligen baseras kring ränteswappar användes sökord som exempelvis: 

ränteswappar, interest rate swaps, financial derivatives, usage of interest rate, 

incentives for hedging, real estate regulation, cost of financial stress, tax incentives for 

hedging, growth opportunities, corporate uses for financial derivatives. Anledningen 

till att sökorden främst bestod av engelska ord beror på att svensk forskning inom 

området är relativt bristfällig. De flesta liknande studier har undersökt marknader i 

bland annat USA, Storbritannien och Australien. Vidare så hittades en mängd med 

intressanta artiklar som haft ett både kritiskt samt positivt förhållningssätt till det valda 

ämnesområdet. Via de utvalda artiklarna söktes även originalkällorna till de mest 

citerade artiklarna för att säkerställa att ingen misstolkning har gjorts. De artiklar vi fann 

mest relevanta utgör grunden för den teoretiska referensramen. 

2.6 Källkritik 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att förhålla sig kritiskt till de källor samt teorier 

som används. Ejvegård (1996, s. 59) menar att aktualiteten på en källa är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Äldre källor kan vara irrelevanta för den aktuella studien då 

resultatet och teorierna kan anses inte applicerbara med dagens förutsättningar. Nyare 
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källor anses därför vara av större trovärdighet. Vidare menar Ejvegård (1996, s. 59) att 

det även är viktigt att till så stor del som möjligt använda primärkällor, vid tillämpandet 

av sekundärkällor är risken stor för misstolkning samt att betydelsen i sekundärskällans 

kontext inte överensstämmer med dess verkliga mening. En annan viktig aspekt att 

beakta är att artiklar ej är påverkade av författarens egna preferenser och åsikter, 

resultatet riskerar då att få en osann samt negativ bild av verkligheten (Ejvegård, 1996, 

s. 59). 

 

För att få en så bra trovärdighet och kvalité som möjligt i studien användes diverse 

sökmotorer för att hitta pålitliga artiklar. Då vår teoretiska referensram är uppbyggd av 

faktorer som tidigare forskning har framhävt som grundstenarna vid användning av 

ränteswappar så var artiklarnas kvalité av stor betydelse. The Journal of Finance är en 

vetenskaplig tidsskrift med ett gott rykte i finansvärlden. Denna har använts som 

främsta källa vid sökning av relevanta artiklar. Fördelen med att vi främst använt oss av 

dessa sökmotorer och tidsskrifter är att vi med säkerhet vet att de artiklar vi hittar är 

peer reviewed. Det vill säga kritiskt granskade utifrån strikta kriterier för att säkerställa 

dess kvalité. Vi är medvetna om att den tidigare forskning som studien har till grund är 

baserad på utländska marknader. Detta anses dock inte vara ett problem eftersom den 

befintliga studien avser att undersöka deras relevans på den svenska marknaden. 

Gällande aktualiteten har vi försökt hålla oss till så nya studier som möjligt. Den äldre 

forskningen som tillämpats i arbetet, exempelvis Smith och Smithson studie från 1984, 

får dock anses vara av relevans då dessa fortfarande är välciterade och till stor del har 

lagt grunden till dagens forskning inom derivatanvändning. 
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3. Bakgrund 

För att till fullo förstå forskningsområdet och de vägval som gjorts i studien krävs 

förkunskap om hur lagstiftning och ägarstruktur särskiljer kommunala bolag från 

privata. Nedan följer en kortare redogörelse för hur kommunala bolag är uppbyggda och 

i vilka intressen de agerar. Denna del är tänkt att utgöra stöd för en av de faktorer som 

studien fortsatt kommer att undersöka, nämligen sektorspecifika faktorer. 

3.1 Kommunal verksamhet 

Kommunal verksamhet är till för Sveriges medborgare och genomförs av kommuner på 

order av Sveriges Riksdag. Finansieringen består till stor del av statsbidrag och 

kommunalskatt, något som ska bli disponerade i ett demokratiskt och effektivt syfte. 

För de tjänster som kommunal verksamhet genererar får kommuner ta ut en avgift enligt 

en självkostnadsprincip, som gör att verksamheterna i teori ska visa ett neutralt resultat. 

(Brorström et al., 2000, s. 36). Bolag som inte drivs med det primära syftet att generera 

vinst utan istället verkar i en central roll för samhället kallas allmännyttiga bolag. Den 

största allmännyttiga sektorn är inom fastigheter och engagemanget går att spåra 

tillbaka till mitten av 30-talet. (Boverket, 2008, s. 12) Det som tidigare har presenterats 

som kommunala fastighetsbolag likställs med allmännyttiga fastighetsbolag. 

 

I en rapport från Boverket (2008, s. 9) presenteras tre huvudområden som utgör de 

väsentliga delarna av kommunala fastighetsbolags verksamheter. Den viktigaste 

uppgiften är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och bidra till ett varierat 

bostadsutbud (Boverket, 2008, s. 9). Vidare nämns att kommunala fastighetsbolag har 

ett samhälleligt och socialt ansvar i kommunen som innebär att tillgodose olika typer av 

hyresgäster för utsatta grupper, som ett led i det omfattar även att motverka 

boendesegregation (Boverket, 2008, s. 9). För att säkerställa bostadsförsörjningen håller 

de flesta kommunala fastighetsbolag sina investeringar på medel till lång sikt (Boverket, 

2008, s. 50).  

 

En kommunkoncern är ett moderbolag i en kommun som förvaltar en eller flera av 

kommunens bolag (Statistikcentralen, 2015). Via en kommunkoncern kan kommunen 

optimera nyttan i sina olika bolag genom att bland annat samordna vissa områden, en 

ägarstyrning via kommunkoncern har blivit allt med vanligare på senare tid (Meyer & 

Månsson, 2009, s. 34). 

3.2 Lagstiftning 

De lagar som kommunala fastighetsbolag förhåller sig till är kommunlagen, 

aktiebolagslagen samt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Förhållandet mellan dessa kan beskådas i figur 1 nedan.  
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Figur 1. Lagstiftning. Källa: (SABO, 2013, s. 4) 

I kommunallagen från 1991 framgår det att aktiebolag där kommunen direkt eller 

indirekt innehar aktier anses vara kommunalägda bolag (Meyer & Månsson, 2009, s. 

20). I lagen fastställs att bolaget är en del av den kommunala organisationen och därför 

ska präglas av ett kommunalt synsätt, vidare beskrivs att bolaget är ett instrument för att 

agera i ägarens, kommunens, vilja. (Meyer & Månsson, 2009, s. 21) Detta innebär att 

det folkvalda politiska partiet i kommunen är ägare under sin mandatperiod. Av lagen 

framgår det att kommunfullmäktiges roll utgörs av fem områden:  

 

 Ansvara över fastställandet av befogenheter i bolaget 

 Bestämma det kommunala ändamålet med verksamheten 

 Utse samtliga styrelseledarmöter och se till att bolagsordningen möjliggör att 

fullmäktige kan ta ställning i frågor av större vikt rörande verksamheten. 

  Ansvara över att tillsätta lämpliga lekmannarevisorer till aktiebolaget 

 Möjliggöra allmän insyn i företagets verksamhet.                 

                                         

                                                                                                  (Riksdagen, 2015) 

 

Aktiebolagslagen är den lagstiftning som bestämmer över svenska aktiebolag, denna 

reglerar flertalet bestämmelser över hur bolaget ska struktureras, bedrivas och granskas. 

De ändamål bolagets verksamhet bedrivs efter framgår av bolagsordningen som alla 

aktiebolag måste upprätta. I de fall aktiebolag inte har som huvudsyfte att maximera 

avkastning till sina aktieägare ska detta tydligt framgå genom bolagsordningen. (SABO, 

2013) Merparten av kommunala fastighetsbolag drivs som aktiebolag, men har som 

tidigare beskrivits i kapitel 3.1, kommunal verksamhet, inte som primärt syfte att 

generera vinst utan snarare verka för allmännyttan i samhället. För kommunala 

fastighetsbolag är det därför dessa rättsliga fördelar som framhålls vid valet av en 

aktiebolagsstruktur:  
   

 Bolagsstyrelsens vida beslutsbefogenheter 

 Verkställande direktörens vida beslutsbefogenheter 

 Det mindre formbundna beslutssystemet 

                                                                                (Meyer & Månsson, 2009, s. 12) 

 

Från den första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag i kraft. Lagen omfattar bostadsaktiebolag där en eller fler kommuner 

äger mer än 50  % av aktierna i bolaget, för att klassificeras som allmännyttigt belyser 

lagen att företagets verksamhet handlar om att förvalta fastigheter, främja 

bostadsförsörjningen samt erbjuda möjlighet till inflytande i boende och bolag. 

(Länsstyrelsen, 2013, s. 9-10) Den största förändringen från tidigare lagstiftning (SFS 

2002:102) lagen om allmännyttiga bostadsföretag är att kommunala bostadsaktiebolag 
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ska bedriva en verksamhet i enlighet med affärsmässiga principer (Länsstyrelsen, 2013, 

s. 10).  

 

Affärsmässiga principer handlar om att bolaget trots sina åtaganden som pålitlig 

fastighetsägare, alltid ska fatta beslut som utgår från vad som långsiktigt är bäst för 

företaget. Vidare tydliggör lagen att affärsmässiga principer innebär att bolagets ägare 

inte ska gynna bolaget i förhållande till privata aktörer. Med detta sagt ska relationen 

mellan kommun och bolaget vara rent affärsmässig. (SABO, 2013, s. 7) Med det följer 

vissa premisser, kommunen ska till exempel ha ett avkastningskrav för bolaget som är 

marknadsmässigt försvarbart. Eventuell borgensavgift ska betalas av bolaget om 

kommunen går i borgen för bolagets lån. (SABO, 2013, s.7) 

3.3 Bolagsstruktur 

I ett aktiebolag fungerar bolagsstämman som det högst beslutande organet och bolagets 

ägare. Under stämman fattas en rad viktiga beslut som sätter riktlinjer för bolagets 

verksamhet. Det viktigaste fastställandet är att bestämma vilket ändamål bolagets 

verksamhet har, något som sedan dokumenteras i bolagsordningen. Bolagsordningen 

kan ses som ett samarbetsavtal mellan aktieägare och bolag som sedan utgör det 

ramverk som bolaget fattar beslut och arbetar efter. (Länsstyrelsen, 2013, s. 11) 

Underordnad bolagsstämman är bolagets styrelse som ansvarar över förvaltningen av 

bolagets intressen. I detta ingår en styrande samt kontrollerande funktion som handlar 

om att övervaka den löpande verksamheten och regelbundet bedöma bolagets 

ekonomiska situation. (Länsstyrelsen, 2013, s. 11) Anställd för att organisera och 

förvalta den löpande verksamheten gentemot bolagets styrelse är den verkställande 

direktören. Gränsdragningen mellan styrelsens och direktörens uppgifter ska vara tydlig. 

(SABO, 2013, s. 5) Aktiebolagslagen tydliggör att varje bolag ska konsultera en eller 

flera revisorer som ska stärka tilltron för bolagets sätt att redovisa sin ställning. (SABO, 

2013, s. 5) För kommunala bolag är även en allmän granskning obligatorisk, vilket 

innebär att kontrollera om verksamheten sköts ändamålsenligt. För detta tillsätts 

lekmannarevisorer. (SABO, 2013, s. 4) En tydliggörande bild över hur styrningen i ett 

aktiebolag ser ut följer i figur 2.  
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Figur 2. Ägarstruktur i ett aktiebolag. Källa: (SABO, 2013, s. 5) 

Som komplement till bolagsordningen finns ägardirektiv. Detta är inget måste inom ett 

aktiebolag men om det existerar så är det juridiskt bindande. I ägardirektivet kan mål 

och ändamål med verksamheten fördjupas mer ingående. Här kan den relation bolaget 

har till ägaren specificeras, vilka krav som finns på sociala, samhälleliga och 

miljömässiga faktorer. (Länsstyrelsen, 2013 s, 15) Om det finns krav på företagets 

ekonomi är det i ägardirektivet dessa ska finnas, bland annat framgår det i ägardirektivet 

vilken syn kommunen har på nybyggnationer samt renovering av fastigheter 

(Länsstyrelsen, 2013, s. 15). 

 

Sammanfattningsvis utmynnar dessa förhållanden vad gäller lagstiftning och 

bolagsstruktur ut i vad vi har valt att definiera som nyckelfaktorer som särskiljer 

kommunala fastighetsbolag från andra aktörer på fastighetsmarknaden.  

 

 Inte vinstdrivande, agerar på affärsmässig grund. 

 Allmännyttigt ansvar som innebär sociala och samhällsnyttiga mål med 

verksamheten. 

 Långsiktig ägandebild för att säkerställa verksamhetsmål. 

 Har folkvalda politiska ägare. 

 Kan kontrolleras av en kommunkoncern. 
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4. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som innehåller tidigare 

forsknings empiriska resultat inom området. Inledningsvis förklaras det förhållningssätt 

befintlig studie har valt att agera efter. Därefter följer en genomgång av de faktorer som 

tidigare forskning har diskuterat. Vi strävar efter att sätta dessa faktorer i kontext till den 

valda branschen. Avslutningsvis presenteras två faktorer vi ämnar undersöka vidare i 

studien.  

4.1 Värdemaximering 

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien grundar sig i tidigare 

forskningsområden om varför företag väljer att hedga sina risker. Utifrån forskning av 

Smith och Stulz (1985) Froot, Schafstein och Stein, (1993) samt Stulz (1984) har två 

teorier vuxit fram som förklarar företags benägenhet att hedga sin verksamhet. Dessa 

två utgörs av ett värdemaximerande samt ett ledningsförmånligt perspektiv. Det senare 

relaterar till att om exempelvis ledningen har ett stort aktieinnehav i företaget så är de 

mer benägna att tillämpa en högre grad av riskhantering (Tufano, 1996, s. 1109). Detta 

perspektiv är dock av mindre intresse då som tidigare nämnt kommunala bolag inte har 

samma inriktning som i den privata sektorn. Ledningen har inget aktieinnehav i 

företaget vilket minimerar betydelsen av det ledningsförmånliga perspektivet för 

kommunala bolag. Denna studie ämnar därför undersöka det värdemaximerande 

perspektivet för den valda målgruppen närmare.  

 

Med värdemaximering menas huruvida företaget tar finansiella beslut utifrån hur det 

påverkar värdet på företaget. Syftet med detta är att välja de alternativ som genererar 

högst vinst i förhållande till kostnaderna och på så sätt uppvisar högst avkastning för 

företaget. (Smith & Stulz, 1985, s. 392) Kopplat till vår studie handlar det om att ta reda 

på om användandet av ränteswappar leder till ett högre värde för företaget i jämförelse 

med att inte tillämpa instrumentet. Detta blir därför en avvägning för bolaget om 

kostnaden är tillräckligt fördelaktig gentemot risken de tar om de inte väljer att tillämpa 

instrumentet (Frechette, 2000, s. 897). Som tidigare nämnts ska kommunala 

fastighetsbolag drivas på affärsmässig grund vilket innebär att vinsten inte är det 

huvudsakliga syftet. Däremot finns vinsten med som en långsiktig aspekt som bolagen 

ska förhålla sig till. Detta gör det extra intressant att se om dessa typer av bolag agerar 

efter en värdemaximerande agenda i sitt beslut. Från det valda förhållningssättet har en 

rad faktorer som kan tänkas påverka värdet av att använda ränteswappar identifierats 

från tidigare forskning, dessa kommer att presenteras nedan. 

4.1.1 Storlek 

Hur stort ett företag är påverkar många delar av bolagets verksamhet däribland 

finansieringsdelen. Ett större företag tenderar att ha bättre förutsättningar att förhandla 

om sin finansiering för att hitta de bästa alternativen vad gäller lån och bindningstider. 

Det här gör att stora företag blir mer diversifierade i sina låneportföljer, samtidigt som 

argumenten för att hedga sin verksamhet blir mindre. (Visvanathan, 1998, s. 182) Andra 

argument lyfter fram att större firmor troligtvis hedgar sin verksamhet i högre 

utsträckning eftersom att dessa kan erhålla stordriftsfördelar vad gäller utgifter som 
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relaterar till expertis samt transaktionskostnader förknippade med hedging. (Mian 

(1996, s. 419); Haushalter (2000, s. 136)). För mindre firmor pekar bland annat Warner 

(1977, s. 337) på är att dessa har högre kostnader och sannolikhet, rent proportionerligt, 

för att gå i bankrutt. Något som indikerar att mindre företag är mer troliga att hedga för 

att minimera den risken. 

 

Haushalter (2000) har undersökt olje- och gasproducenter under åren 1992-1994. Från 

sin studie drog han slutsatsen att användandet av ränteswappar för dessa företag främst 

är relaterat till företagens storlek (Haushalter, 2000, s. 107). Nguyen och Faff (2003, s. 

307) påvisar även detta samband i sin studie gällande australiensiska företag, de menar 

att större företag är mer benägna att använda sig av ränteswappar i sin verksamhet.  

 

Det finns olika metoder att mäta företagets storlek, men den mest frekvent använda är 

att definiera storlek efter företagets marknadsvärde alternativt tillgångar i balansräkning 

(Visvanathan, 1998, s. 188). Storlekens betydelse till varför företag använder 

ränteswappar är en av de mest signifikanta faktorerna tidigare forskning har framhållit. 

Denna studie kommer att utvärdera denna faktor från bolagens balansräkning. Vi ser att 

den här faktorn kommer att få ett ovisst resultat i och med den avgränsning som har 

gjorts till bolag i större kommuner. Ett urval av framförallt mindre bolag kommer 

selekteras ut från undersökningen i och med detta. Hur pass stor effekt denna 

uteslutning får på resultatet är svårt att veta, men det är en aspekt som kommer att tas i 

beaktning när resultatet presenteras.  

4.1.2 Skuldsättningsgrad 

Smith och Stulz, (1985); Froot et al. (1993) samt Stulz, (1984) har alla pekat på att 

vilken typ av skuldstruktur företaget har samt i vilken omfattning företaget är skuldsatt 

är två av de mest grundläggande teorierna till varför företag väljer att hedga. Visvanthan 

(1998, s. 173) visar i sin studie av ickefinansiella företag noterade på det amerikanska 

aktieindexet S&P 500, att skuldsättningen i dessa företag är en signifikant faktor för 

användandet av ränteswappar. Nguyen och Faff (2003, s. 307) har även de funnit 

evidens för att relationen mellan skuldsättningsgrad och användandet av ränteswappar 

är positivt för australiensiska bolag. Det vill säga att en högre skuldsättningsgrad ökar 

användandet av instrumentet.  

 

Vid upphandling av lån finns det två aspekter att ta hänsyn till ur ett finansieringssyfte. 

Det första är vilken kapitalbindning, det vill säga vilken löptid lånet har. Den andra 

aspekten är vilken räntebindningstid lånet har. Räntebindningen anger hur lång tid 

räntan på lånet är låst innan omförhandling kan göras. (Fastighetsvärdering, 2014) För 

att till fullo förstå begreppen samt de olika risker som uppkommer med olika 

finansieringsmodeller följer nedan en förklaring.  

 

Att låna pengar på kort sikt är förenat med att banken ser en mindre osäkerhet i att få 

tillbaka sina pengar, detta gör att kostnaderna (räntan) förenade med dessa lån är mindre 

än lån med längre kapitalbindningstider. Med det sagt måste även säkerheten i att ha 

längre löptider tas i beaktning när en låneportfölj konstrueras. En god spridning mellan 

storlek och ränteförfall gör att finansieringskostnaden blir mer jämnt fördelad 

(Fastighetsvärdering, 2014). Tidigare har kapitalbindningstider och räntebindningstid 

setts som samma sak. Numera är dessa två separata delar av finansieringen. 

Räntebindningen fastställer räntesättningens löptid och avser räntekostnader och 
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kapitalbindning som låntagaren är bunden att betala tillbaka eller omförhandla vid 

aktuellt tillfälle. (Kommuninvest, 2009, s. 4) Ränterisk och refinansieringsrisk ses som 

de huvudsakliga finansiella riskerna som låntagare inom den kommunala sektorn möter 

(Kommuninvest, 2009, s. 4). Om den totala låneportföljen består av en stor del lån med 

kort räntebindning ökar ränterisken (Fastighetsvärdering, 2014). 

 

Kommuninvest lägger fram att ränterisken begränsas genom att räntebindningstiden för 

olika lån sprids över en längre tidsperiod, maximalt bör inte räntebindningen för ett 

enskilt lån överstiga 10 år. Vidare läggs tre förslags fram som anger vilken risknivå som 

är förenad med genomsnittlig räntebindningstid. En låneportfölj med låg risk bör ha en 

genomsnittlig räntebindningstid med löptid på 2,5 år. För en portfölj med medelrisk är 

samma bindningstid 2 år och en högriskportfölj har 1,5 års löptid. (Kommuninvest, 

2009, s. 4). Risken med att ha en stor del bundet kapital på korta löptider är att 

osäkerheter som volatilitet på kredit- och kapitalmarknader kan försämra möjligheterna 

att omförhandla förfallande skulder (Kommuninvest, 2009, s. 5). Att sprida ut 

låneförfall över tid nämns som det mest effektiva och enklaste sättet att minska 

refinansieringsrisken, det nämns att i en väldiversifierad låneportfölj förfaller max 20  

% av lånen varje år (Kommuninvest, 2009, s. 5). 

 

I denna studie definieras skuldsättning som hur stor del av företagets finansiering som 

är uppbringat av lån medan skuldstruktur definieras som vilken kapitalbindning och 

räntebindning lånen är upptagna till. Tidigare forskning av Barclay och Smith (1995, s. 

615) har tittat på skulder som har en löptid på längre än två år ställt mot den totala 

låneportföljen för att ge ett mått på skuldstruktur. I vår studie kommer skuldstrukturen 

att granskas som en procentandel av kortsiktiga skulder ställt mot total låneportfölj. Ett 

genomgående tema bland kommunala fastighetsbolag är att deras kortsiktiga skulder 

inte får överstiga en viss nivå. Därför blir det intressant att undersöka hur 

skuldstrukturen ser ut för vår valda målgrupp då det i tidigare studier inte har funnits 

den här restriktionen. Att företag kan värdemaximera sin verksamhet genom 

skuldsättningsgrad handlar om att sannolikheten för finansiell stress minskar ((Geczy et 

al. (1997, s. 1350); Graham & Rogers (2002, s. 815)). Som mått på skuldsättningsgrad 

har bland andra Howton och Perfect (1998, s. 112) använt långsiktiga skulder ställt mot 

eget kapital. Vår studie ämnar använda samma mått. Kommunala fastighetsbolag har 

ofta inskrivet i sin finansiella policy att deras skuldsättning måste förhålla sig efter vissa 

procentsatser.  

4.1.3 Finansiell stress 

När ett företag får svårigheter att betala sina skulder uppstår finansiell stress. Detta 

fenomen är starkt förknippat med när stora fluktuationer sker i ekonomin, främst under 

nedgångar när företags kostnader ökar samt intäkter minskar.  (Hakkio och Keeton, 

2009, s. 6) Finansiell stress tenderar att skapa problem för företag på lång sikt då 

snabba, kortsiktiga lösningar får högre prioritet vilket visar sig ogynnsamt i ett längre 

perspektiv. Vidare menar dem att dagens forskning visar på fem faktorer som är de 

huvudsakliga grundstenarna till finansiell stress  Hakkio och Keeton (2009, s. 6).  

 

Ett vanligt tecken på att finansiell stress råder i företaget är när långivare och investerare 

känner osäkerhet kring värdet på företagets tillgångar. Denna faktor innefattar företagets 

grad att betala utdelning samt svårigheter med räntebetalningar vilket resulterar i en 

ökad volatilitet för marknadspriset. Komplexa finansiella instrument är även dem en 
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stor anledning till en ökning av osäkerhet då investerare har svårt att avgöra 

sannolikheter för olika utfall. Detta innebär att investerare regerar starkare till ny 

information vilket leder till en ökad volatilitet. (Hakkio & Keeton, 2009, s. 7) Under 

finansiella kriser tenderar investerare att agera impulsivt och det andra tecknet på att 

finansiell stress råder är att under sådana situationer blir det betydligt svårare att 

beräkna andra investerares beteende vilket ofta leder till irrationella beslut. Till följd av 

att beslut baseras på gissningar av vad andra investerare kommer att göra så ökar 

volatiliteten för marknadspriset. (Hakkio & Keeton, 2009, s. 8) En annan aspekt är den 

asymmetriska skillnaden av information som råder mellan köpare och säljare. 

Asymmetrisk information är när en part vet mer än en annan.  Hakkio och Keeton 

(2009, s. 9) menar att anledningen till varför asymmetrisk information blir än mer 

osäker under finansiellt stressade situationer är att långivare kan tappa förtroende för sin 

egen förmåga att bedöma om låntagare kan betala tillbaka sina skulder. När 

asymmetrisk information blir större är det ett tecken på ökad finansiell stress inom 

företaget, detta resulterar i en minskad efterfrågan på riskabla tillgångar (Hakkio & 

Keeton, 2009, s. 9). Till följd av detta krävs det att avkastningen på tillgångarna blir 

högre för att ge tillräckliga incitament till investerarna att behålla sina investeringar. 

Studier har visat att under finansiell stress tenderar investerare att övervärdera risker. I 

motsats är riskmedvetenheten betydligt lägre under uppgångar. (Hakkio & Keeton, 

2009, s. 9) Slutligen är det ett tecken på att finansiell stress råder när efterfrågan på 

illikvida tillgångar minskar. Tillgångar är illikvida när ägaren har svårigheter att sälja 

tillgången utan att en förlust uppstår. Detta kan uppstå när det inte är tillräckligt med 

köpare på marknaden (Hakkio & Keeton, 2009, s. 10).   

 

Géczy et al. (1997, s. 1350) har i sin studie nämnt att användandet av derivatinstrument 

leder till en minskad varians i företagets kassaflöden som i sin tur reducerar kostnaderna 

för finansiell stress. Detta går i linje med tidiga teorier kring hedging som bland annat 

Smith och Stulz (1985) har förespråkat. Visvanthan (1998, s. 173) menar vidare att 

företag med höga förväntade kostnader för finansiell stress använder sig av 

ränteswappar för att byta kortsiktiga mot långsiktiga skulder. Finansiell stress är en 

faktor som har visat sig ha ett positivt samband till användandet av ränteswappar 

(Visvanthan, 1998, s. 173). Som mått på förväntade kostnader för finansiell stress har 

tidigare forskning använt företagens räntetäckningsgrad, alltså i hur stor omfattning 

företagets vinst täcker de räntekostnader som företaget har (Visvanthan, 1998, s. 178). 

Denna faktor är något vi tror blir särskilt intressant för vår studie med bakgrund till att 

fastighetsbranschen är väldigt räntekänslig. De tidigare nämnda faktorerna blir även de 

intressanta för att se om den rådande finansiella krisen har ökat den finansiella stressen 

bland fastighetsbolagen men även om detta har betydelse för i vilken utsträckning 

ränteswappar tillämpas. Vi ser ovisshet i att räntetäckningsgraden kan vara väldigt låg i 

studien med bakgrund av att kommunala fastighetsbolag drivs efter affärsmässiga 

principer som finns beskrivet i kapitel 3.1, kommunal verksamhet.  

4.1.4 Komparativa fördelar 

Ursprungsbetydelsen av komparativa fördelar spåras tillbaka till den Ricardianska 

modellen rörande internationell handel, denna teori betonar att internationell handel är 

gynnsamt för inblandade länder så länge de specialiserar sig i en produkt som är lättare 

att producera för det specifika landet gentemot övriga aktörer. Landet behöver inte ha en 

absolut fördel i all produktion utan teorin förespråkar att genom att vara en aning 

effektivare än andra leder till komparativa fördelar. (Hunt & Morgan, 1995, s. 5) I ett 
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mindre perspektiv så erhåller företag komparativa fördelar på ett liknande sätt. Genom 

att ett företag har bättre förutsättningar än dess konkurrenter, gällande exempelvis 

billigare samt effektivare produktion, blir vissa företag mer lönsamma genom 

komparativa fördelar (Hunt & Morgan, 1995, s. 5).  

 

Litzenberger (1992, s. 839) samt Bicksler och Chen (1986, s. 645) har visat på att 

företags förhandlingsstyrka gällande sin finansiering skiljer sig beroende på vilken 

kreditvärdering företaget har erhållit. Litzenberger nämner att det genom ränteswappar 

kan vara möjligt att genomföra en typ av kreditarbitrage. Bicksler och Chen (1986, s. 

655) argumenterar att detta är fallet för företag med höga kreditvärderingar som lånar 

till fasta räntor samt företag med låga kreditvärderingar som lånar till rörliga räntor. 

Företag kan därmed erhålla en komparativ fördel gentemot övriga aktörer genom att de 

får bättre villkor vid låneupphandling. Lägre värderade företag får oftast betala en högre 

premium tillföljd av en högre risk för konkurs. Enligt Saunders (1998, s. 58) så uppstår 

dock två brister när komparativa fördelar ska appliceras som motivering till användande 

av ränteswappar. Det första argumentet är att tidigare studier av bland annat Turnbull 

(1987, s. 58) har visat att utan yttre påverkan blir ränteswappar ett zero-sum game när 

kreditrisk tas i beaktning. Detta innebär att när ett företag gör vinster av ränteändringar 

så förlorar ett annat företag lika mycket. Det andra argumentet menar att om 

komparativa fördelar hade varit den huvudsakliga anledningen till användandet av 

ränteswappar så skulle till slut alla arbitragemöjligheter upphöra vilket på lång sikt 

skulle minska användandet av instrumentet (Saunders, 1998, s. 58).  

 

För vår studie kommer denna faktor inte att vara direkt överförbar, då kommunala 

bostadsbolag inte har någon kreditvärdering från ratinginstitut så som Moodys eller 

Standard & Poors. Med bakgrund av det som finns beskrivet i kapitel 3.2, lagstiftning, 

ska det inte finnas några konkurrensfördelar gällande kommunala fastighetsbolags 

upplåning med hänsyn till att de ska betala en borgensavgift till kommunen. Däremot är 

det inte kartlagt om den här avgiften är likställd för alla bolag. Det kan finnas 

ojämnheter i denna avgift som skapar komparativa fördelar för vissa bolag. En annan 

aspekt vi tror utgör en komparativ fördel är de totala räntekostnaderna ställt mot det 

egna kapitalet. Detta kommer visa vilka som har lägst räntekostnader och på så vis vilka 

som har mest fördelaktiga lånevillkor. 

4.1.5 Tillväxtmöjligheter 

Ett företags förmåga och möjlighet att kunna investera i lönsamma projekt bedömer 

dess tillväxtmöjligheter. Géczy et al. (1997, s. 1350) har i tidigare forskning bevisat att 

firmor med hög tillväxt är mer benägna att använda räntederivat i sin verksamhet. De 

föreslår att derivatanvändandet är till för att minska kassaflödesfluktuationer i syfte att 

vara positionerade för framtida tillväxtmöjligheter. Bartram et al. (2009, s. 32) har 

funnit både evidens och motsägelsefull data för denna teori. I deras studie påvisas att 

företag som använder ränteswappar har mindre kostnader för forskning och utveckling 

samt lägre kvoter för pris genom eget kapital, vilket säger emot Géczys teori. Forskning 

av Graham och Rogers, (2002, s. 835) påvisar dock en positiv relation för pris till eget 

kapital-kvoten. I samband med tillväxtmöjligheter diskuterade Wall och Pringle (1989, 

s. 65) nedskärningshypotesen.  De förklarar den med att företag använder ränteswappar 

för att minska sina ränterisker vilket leder till att de inte vill binda upp sig i långa avtal 

gällande deras lån. Genom att istället binda lån över kort sikt med en rörlig ränta och 



19 
 

samtidigt ingå i en ränteswap med fast ränta så får företaget mer kontroll över sina 

skulder (Saunders, 1998, s. 77). 

 

Om företagets tillväxtmöjligheter påverkar användandet av ränteswappar har inte blivit 

tydligt bevisat. För studien så får detta anses vara en faktor som kan ha stor inverkan på 

fastighetsbranschen då den präglas av förvärv och nyinvesteringar. Befintlig studie 

kommer att utvärdera tillväxtmöjligheterna genom att se i hur stor utsträckning bolagen 

har gjort förvärv/nyinvesteringar under de senaste tolv månaderna. En delvariabel 

kommer vara att granska vilka lönsamhetskrav som finns bland bolagen för att 

undersöka om den långsiktiga äganderollen uppfylls. Det blir även av intresse att 

analysera hur förhållandet mellan räntesäkring och vilken fas företaget är rent 

utvecklingsmässigt. Det vill säga om expansiva företag är mer restriktiva i deras 

användning av ränteswappar för att frigöra kapital som kan tillämpas vid investeringar 

av nya fastigheter.  

4.1.6 Skatter 

Ett av de motiv som kan utgöra en faktor till varför företag väljer att använda sig av 

ränteswappar är företagets skatter. Skatt är något som alla aktiebolag är föremål för i 

form av bolagsskatt som betalas in till staten. Den skatt ett bolag betalar har koppling 

till vilket land och vilken bransch företaget är verksamt i. Smith och Stulz (1985, s. 392-

393) pekade på exempel av skattestrukturer som har en inbyggd progressivitet vilket 

kan leda till en ökad skatt efter faktorer som storlek eller omsättning. Istället menade 

dem att företag med en konvex skattefunktion, generellt gör det mer fördelaktigt att 

hedga för företaget (Smith & Stulz, 1985, s. 393).  

 

Graham och Rogers (2002) samt Nance et al. (1993) har undersökt företags motiv att 

använda ränteswappar för att minska sina skattekostnader. Författarna lyfte fram att 

företag har incitament att tillämpa ränteswappar för att öka sin skuldsättning för att 

minska totala skattekostnader. Den empiri som Graham och Rogers (2002, s. 832) har 

lyft fram innebär att skatt fungerar som en huvudfunktion av företagets skuldsättning, 

genom en ökad skuldsättning kommer det finnas motiv för företaget att använda 

ränteswappar. Den forskning som deras resultat baserades på är väldigt komplex och är 

enbart fokuserad på skattens inverkan i företagets val att använda ränteswappar. De 

variabler som har använts för att utvärdera skatteeffektens påverkan är för omfattande 

för att tillämpa i den aktuella studien där tid och resurser är begränsade. Därför kommer 

huvudfokus vara att utvärdera skuldsättningsgraden i valda bolag och sedermera 

undersöka om det finns skattemotiv för att använda ränteswappar bland dessa. 

 

För kommunala fastighetsbolag gäller att resultatet i företagen historiskt har varit 

fokuserade på att uppnå ett nollresultat. Som tidigare nämnts ska kommunala 

fastighetsbolag numera driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer vilket vi ser 

är en ökad bidragande orsak till att det kan ligga skattemotiv bakom företagets beslut att 

använda ränteswappar. 

4.2 Finansiell kunnighet 

Finansiell kunnighet definieras som förmågan att tillämpa sina kunskaper rörande 

ekonomi och finansiering för att nå ett mer framgångsrikt resultat när det kommer till 
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finansiella beslut. (Hung et al., 2009, s. 4) Betydelsen av en allt högre finansiell 

kunnighet har genom åren blivit allt viktigare då reglerna idag har blivit mindre strikta 

och därmed öppnat upp för en hårdare konkurrenssituation på den finansiella 

marknaden (Abraham & Marcolin, 2006, s. 2). Enligt Hung et al. (2009, s. 12) kan 

finansiell kunnighet beskrivas som ett samlingsnamn för individers finansiella 

kunskaper, skicklighet och beteende. Vidare visar figur 3 hur dessa variabler påverkar 

individens finansiella kunnighet när de ställs i relation till varandra. 

 
Figur 3. Modell för grundstenarna i finansiell kunnighet. Källa: (Hung et al., 2009, s.12) 

Sambandet kan ses som ett förhållande där samtliga variabler har en inverkan på den 

finansiella kunnigheten. Den finansiella kunskapen anses vara den grundläggande 

utgångspunkten i finansiell kunnighet. Finansiell kunskap påverkar därefter individens 

grad av finansiell skicklighet samt dennes upplevda kunskap kring området. Dessa tre 

variabler reflekteras sedan i personens finansiella beteende när det kommer till beslut 

rörande ekonomin. Slutligen utgör erfarenheten som erhålls via en individs beteende en 

ökad kunskap inom finans vilket innebär att cirkeln sluts. 

 

När det kommer till ålders betydelse i finansiella beslut så finns det både studier som 

stödjer detta men även de som hävdar att det inte finns ett samband. Hawley och Fuji 

(1993, s. 199) fann att ålder i sig inte är en variabel som påverkar en individs risknivå 

när det kommer till finansiella beslut. Det finns även forskning som har visat att det 

finns ett samband mellan risk och ålder. Hallahan et al. (2004, s. 75) visade att unga 

människor var mindre riskbenägna än äldre medan studier såsom Grable (2000, s. 628) 

visar motsatsen, det vill säga att äldre var mindre riskbenägna än unga.  

 

I och med den senaste tidens kritik som nämndes i problembakgrunden där 

ifrågasättande röster menar att kunskapen kring ränteswappar är för dålig, blir det 

intressant att undersöka om finansiell kunnighet har betydelse vid beslutsfattande. För 

att utvärdera den finansiella kunnigheten i bolagsledningen har en samling av variabler 

baserade på kunskap, inställning, arbetslivserfarenhet och ålder utformats. Vi har ingen 

vetskap om att tidigare studier undersökt dessa faktorer inom det berörda ämnesområdet 

vilket sedermera kryddar studien.  
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4.3 Sektorspecifika faktorer 

 

Med bakgrund av det som presenterades i kapitel 3.3, bolagsstruktur, visar det sig att 

den kommunala sektorn skiljer sig från den privata i ett antal avseenden. En av de saker 

vi tagit fasta på är bolagsledningens befogenhet att fatta beslut rörande finansieringen i 

bolaget, då det kan vara överlåtet till kommunen via en kommunkoncern eller 

internbank. Detta säger dock inget om hur pass involverade bolagsledningen är i 

beslutet. En delvariabel blir därför att se hur stor delaktighet bolagsledningen har i 

beslutet. Vidare nämndes i samma kapitel att ägandebilden i bolagen också skiljer sig då 

det politiska styret i kommunen är de som faktiskt styr bolaget. Ramsden och Bennett 

(2005, s. 228) menar att det är vanligt att företag tar hjälp av extern rådgivning för att få 

expertis där företagets ledning inte är nog insatta. I ett första skede vill vi undersöka om 

det är vanligt med extern rådgivning. Därefter undersöka om denna variabel inverkar på 

beslut att använda ränteswappar.  
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5. Praktisk metod 

I följande kapitel kommer en genomgång av studiens praktiska metod att redogöras. Här 

presenteras vilket tillvägagångssätt som används för att besvara arbetets 

problemformulering. Inledningsvis kommer läsaren få en inblick i den population och 

urval som studien har granskat. Vidare redogörs de val och resonemang som förts vid 

utformningen av enkätformulär, datainsamling och bearbetning av data. Slutligen 

belyser kapitlet det statistiska tillvägagångssättet samt en förklarande del kring hur 

studien förhåller sig till bortfall. 

5.1 Urvalsmetodik 

I ett första skede av undersökningen är det viktigt att fastställa vilken population som 

ska undersökas. Med det menas att en population av företag eller individer identifieras, 

vilka sedermera utgör undersökningens målpopulation. Vidare framhålls att dessa 

objekt förekommer i en ram, till exempel i ett register eller databas för att underlätta 

studien av denna population (Dahmström, 2005, s. 55). Vid valet av en population ska 

forskaren ta hänsyn till en specifik tidsperiod och/eller geografiskt område (Dahmström, 

2005, s. 67). Urvalet bör vara representativt av den population forskaren ämnar 

undersöka (Ejlertsson, 2009, s. 19). 

 

Att finna aktuell urval för denna studie bestod av två steg. Det första steget gick ut på 

att begränsa rampopulationen till de kommuner med mer än 20 000 invånare. Med 

statistik publicerad av Statistiska Centralbyrån, har vi funnit en rampopulation 

bestående av 290 kommuner fördelat på 21 län i Sverige. Genom filtrerande i Microsoft 

Excel framgick att 120 stycken av dessa kommuner har ett invånarantal som överstiger 

20 000 invånare (SCB, 2014). Vidare jämfördes dessa 120 kommuner mot SABO:s 

medlemsregister över kommunala fastighetsbolag, vilket resulterade i 128 observationer 

(SABO, 2014b). Vid en närmare granskning av målpopulationen upptäcktes det att  

SABOs medlemsregister innehöll flertalet kommunala bostadsstiftelser samt att alla 

kommunala fastighetsbolag inte är medlemmar hos SABO. Genom en manuell 

eftersökning har studien i största möjliga mån försökt korrigera för detta då det här är en 

typ av över- och underteckning. Övertäckning innebär att den uppställda ramen 

innehåller objekt som inte ingår i den utvalda populationen. Undertäckning är att objekt 

som egentligen tillhör utvald population men har fallit bort i urvalsprocessen (Körner & 

Wahlgren, 1998, s. 11). Eftersom att det var en manuell eftersökning kan det fortfarande 

finnas observationer som inte tillhör den tilltänkta målpopulationen men vi anser att de 

åtgärder vi har gjort är tillräckliga för att säkerställa att en större bias inte förekommer. 

Efter den slutgiltiga korrigeringen uppgår studiens målpopulation till 123 observationer. 

I linje med vad Körner och Wahlgren (1998, s. 18) samt Dahmström (2005, s. 64) 

argumenterar för, är denna population lämplig att utföra en totalundersökning på då det 

är ett mindre antal observationer. Det innebär att samtliga objekt i målpopulationen 

undersöks.  

 

 



23 
 

5.2 Enkätutformning 

Vid utförandet av en enkätundersökning är det flera aspekter som är viktiga att ta i 

beaktning. Om en enkät skickas ut allt för snabbt utan att ha behandlats tillräckligt finns 

det en risk att resultatet blir alldeles för bristfälligt och otydligt för att vara relevant för 

studien. Under utformningen av enkäten lades stor vikt vid formuleringen av frågorna. 

Enligt Ejlertsson (2009, s. 41) är det viktigt att respondenterna får incitament att besvara 

enkäten. Det är därför viktigt att deltagarna har möjlighet till återkoppling av resultatet. 

I slutet av enkäten finns det därför ett alternativ för deltagarna att lämna sina 

kontaktuppgifter om de är intresserade av att ta del av studiens resultat. Detta enbart i 

syfte för att återkoppla till de som är intresserade. Efter återkoppling kommer dessa 

kontaktuppgifter att tas bort, något som Patel och Davidson (2011, s. 74) menar är 

viktigt för att säkerställa att svaren ej går att koppla till specifika personer eller företag. 

Detta för att försäkra sig om studiens konfidentialitet.  

 

För att studiens kvalité och resultat ska vara så högt som möjligt har expertis inom 

fastighetsbranschen rådfrågats vid utformning av enkäten. Då vi anser att vår 

förkunskap kring området var relativt liten gjordes detta med syfte att säkerställa att 

frågorna är välformulerade, innehåller relevanta variabler samt höjer trovärdigheten i 

studien. I detta syfte har därför två kontaktpersoner kontinuerligt rådfrågats gällande 

utformningen av enkäten. Totalt har tre stycken versioner revideras utifrån synpunkter 

från dessa. Kontaktperson ett har relevant position, kunskap och bakgrund rörande 

ränteswappar, denne är anställd av SABO. Kontaktperson två har positionen 

verkställande direktör i ett mindre kommunalt fastighetsbolag som inte ingår i studiens 

målpopulation. Denne har gedigen kunskap och erfarenhet gällande ränteswappar. 

 

I enkätens början utformades en inledande text som beskrev vad studiens syfte var och 

hur personliga uppgifter skulle hanteras. Denna beskrivande text var till för att ge 

respondenterna en tydlig bild av vad de kunde förvänta sig av enkäten men även för att 

öka transparensen.  

 

Vid utformningen av frågorna har ett flertal aspekter noggrant utvärderas. Det är viktigt 

att språket i enkäten genomgående är anpassat efter målgruppen (Ejlertsson, 2009, s. 

52). I den valda målgruppens fall är respondenterna högt uppsatta inom företaget. Detta 

innebär att eftersom de redan besitter kunskap inom fastighetsbranschen så behövs inte 

ord som exempelvis ränteswappar förklaras då de redan bör besitta kunskap om dess 

innebörd. Vidare betyder detta att frågorna kan formuleras relativt kort vilket underlättar 

för respondenterna (Ejlertsson, 2009, s. 63). Det är även viktigt att frågor är ömsesidigt 

uteslutande. Att ett alternativ är ömsesidigt uteslutande innebär att varje svar endast får 

nämnas en gång i varje fråga. Om ett alternativ förekommer flera gångar i en fråga kan 

det skapa förvirring för respondenten vilket alternativ han/hon ska välja. 

Svarsalternativen utformades med detta i åtanke för att undvika att förvirring uppstår. 

Därmed minskar också risken för bortfall då felaktiga svar förebyggs. I enkäten 

eftersträvades det även att de ställda frågorna ej skulle vara ledande. 

 

För att undersökningen skulle spegla den svenska kommunala fastighetsmarknaden på 

bästa sätt reviderades frågor från tidigare nämnda teorier för att passa det specifika 

området på ett lämpligt sätt. I majoriteten av fallen har tidigare forskning använt poster 

och nyckeltal vid undersökningen av ränteswappar. Detta är också fallet i vår 
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undersökning men med kompletterande enkätfrågor influerade av sektorspecifika 

enkätundersökningar gjorda av bland annat Boverket.  

 

Vid utformandet av en enkät är det viktigt vilken typ av skala som tillämpas. 

Majoriteten av enkätfrågorna är utformade enligt Likert-skala. Denna skala baseras på 

att respondenterna får ta ställning till i vilken grad de överrensstämmer med frågan eller 

påståendet. Vidare konstruerades enkäten med fyra stycken alternativ för att besvara 

dessa frågor. Genom att ha ett jämnt antal svarsalternativ tvingas respondenterna att ta 

ställning till åt ett antingen positivt eller negativt håll. Varför en enkät bör ha ett jämnt 

antal alternativ motiverar Ejlertsson (2009, s. 82) med att vid osäkerhet tenderar de 

svarande att välja ett neutralt alternativ. Detta är även vanligare vid slutet av enkäten. I 

största möjliga mån är enkäten uppbyggd efter denna princip med jämna svarsalternativ, 

det finns dock vissa frågor som har ojämna alternativ då det kan bli missvisande att 

respondenterna alltid måste ta en positiv eller negativ ställning.  

 

När enkätsvaren mäts kan dessa bli indelade i olika typer av variabler. Nominal, ordinal, 

intervall samt kvotvariabler. Dessa skiljer sig åt i hur de rangordnas. En 

nominalvariabel går inte att rangordna utan de är till för att kategorisera svaren. 

(Eliasson, 2013, s. 37) Ordinalvariabler är möjliga att rangordna utifrån inkodade 

siffror, däremot säger inte dessa något om förhållandet mellan de olika 

svarsalternativen. Istället är en typisk ordinalskala av svarstypen ”mycket liten – liten - 

varken eller - ganska stor - mycket stor”. (Eliasson, 2013, s. 38) Intervallvariabler utgör 

ofta sifferspann som till exempel 0- 20 000 eller 20 000-40 000 vilket alltså 

kategoriserar svaret och ger en uppfattning om avståndet mellan de olika 

svarsalternativen, men inte något precist värde. Skillnaden mellan en intervallvariabel 

och ordinalvariabel är liten och i praktiken spelar det ingen roll hur man kategoriserar 

dessa. Variabler som ålder, vikt och inkomst är typiska kvotvariabler och mäts alltid i 

siffror. (Eliasson, 2013, s. 38) Variabelutformningen i enkäten består av en blandning 

av samtliga variabeltyper för att på så sätt kunna kategorisera och analysera de svar som 

enkäten genererat mer effektivt.  

5.3 Operationalisering  

Vid genomförandet av en enkätstudie är det av betydelse att frågorna som ställs är väl 

förankrade i teorier och tidigare forskning. Detta för att öka trovärdigheten i studien 

men även för att undersöka om de faktorer som tidigare visat sig vara väsentliga är det 

även för den befintliga studien. Med operationalisering menas processen att definiera de 

tilltänkta variablerna till frågor som faktiskt mäter dessa faktorer (Adanza, 1995, s. 21).  

 

Som tidigare nämnt ämnar studien att undersöka om skatt, storlek, tillväxtmöjligheter, 

skuldsättningsgrad, komparativa fördelar och finansiell stress är avgörande när det 

kommer till valet att tillämpa ränteswappar. Dessa faktorer kommer att mätas genom en 

mängd poster och nyckeltal från bolagens balansräkningar som respondenterna får ange 

i enkäten.  Förutom att granska nyckeltal så har vi i vissa fall gjort kompletterade frågor. 

Detta främst i frågor rörande tillväxtmöjligheter där dessa är utformade i likhet med hur 

Boverket (2008) estimerade denna faktor i sin enkät. Deras frågor var ställda efter vilka 

lönsamhetskrav bolagen har på nyinvesteringar samt om bolagen hade gjort 

nyinvesteringar under de senaste tolv månaderna. Nedan följer en sammanställande 

tabell om vilka frågor i enkäten som är tänkta att mäta berörd faktor samt vilken tidigare 



25 
 

forskning som har testat detta inom området.  För att relatera till frågorna i enkäten, se 

den fullständigt bifogade enkäten i Appendix 1.  

 

Tabell 1. Operationalisering av tidigare forskning 

 

 
 

Som tidigare nämnt ämnar denna studie att undersöka ytterligare faktorer som ännu inte 

är beprövade på det befintliga ämnesområdet. Däremot är dessa i vissa fall studerade 

inom andra områden. I de fall detta föreligger så finns en hänvisning till tidigare 

forskning. 

 

 

 

 

 

 

Faktor
Frågor som mäter 

berörd faktor
Tidigare forskning

Storlek Fråga 4

Mian (1996), Geczy 

(1997),Visvanathan (1998), 

Nguyen & Faff (2003), 

Haushalter (2000) 

Tillväxtmöjligheter
Fråga 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38

Saunders (1998), Geczy et 

al. (1997), Bartram et al. 

(2009), Wall & Pringle 

(1989)

Finansiell stress Fråga 7, 8

Hakkio & Keeton (2009), 

Smith & Stulz (1985), 

Geczy et al. (1997), 

Visvanathan (1998)

Komparativa fördelar Fråga 9, 10

Bicksler & Chen (1986), 

Mian (1996), Geczy 

(1997), Litzenberger 

(1992)

Skuldsättningsgrad Fråga 4, 5, 6, 11, 12, 13

Visvanathan (1998), 

Howton & Perfect (1998), 

Barclay & Smith (1995), 

Graham & Rogers (1995)

Skatt
Fråga 4, 5, 6, 11, 12, 13, 

31

Graham & Smith (1999), 

Graham & Rogers (2002), 

Nance et al. (1993), 
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Tabell 2. Operationalisering av ytterligare faktorer 

 

5.4 Datainsamling och process 

Då det finns knapphändig information kring i vilken utsträckning ränteswappar 

tillämpas bland kommunala fastighetsbolag får den initiala åtkomsten anses vara 

aningen svårtillgänglig. Vi fick därför själva samla in primärdata och utifrån denna 

skapa oss en egen uppfattning över hur läget ser ut. Insamlandet av primärdata har dock 

fungerat relativt smidigt. I ett förstadie till studien kontaktades ett dussintal kommunala 

fastighetsbolag via telefon för att undersöka access för den valda branschen. Ungefär 

hälften av dessa var bolag verksamma i kommuner med mindre än 20 000 invånare, 

samtliga uppgav att de inte använde ränteswappar i sin verksamhet och poängterade att 

mindre bolag inte nyttjar dessa i samma utsträckning som större bolag. Detta ledde i 

slutändan till att en avgränsning sattes till att enbart undersöka bolag verksamma i 

kommuner med mer än 20 000 invånare. Med den bakgrunden fortsatte kontakt med 

den tilltänkta målpopulationen där nästan samtliga var positivt inställda till att delta i 

studien. Ett Excel-dokument arbetades fram med kontaktuppgifter till personer med 

ledande befattning (VD och ekonomichef) i samtliga bolag. Dessa kontaktuppgifter har 

i majoriteten av fallen varit publicerade på företagens hemsidor och kan således anses 

lättåtkomliga. I de fall kontaktuppgifter inte funnits publicerade har receptionist eller 

växel kontaktats för att få tag i de nödvändiga uppgifterna.  

 

Eliasson (2013, s. 42) menar att en pilotstudie kan tillämpas för att säkerställa att 

frågorna som ställs i en enkät inte är otydliga och att den data som insamlas går att mäta 

i ett senare skede. Detta ökar sannolikheten att den slutliga enkäten bidrar med ett bättre 

resultat för studien. För att öka studiens kvalité skickades först en pilotenkät ut till ett 

antal slumpmässigt valda respondenter samt branschexpertis. Till de respondenter som 

fick enkäten skickade vi med en beskrivning där vi bad dem genomföra enkäten och 

även kommentera eventuella oklarheter samt tips på förbättringar. Utifrån responsen vi 

fick så utvärderas förslagen och förändringar gjordes där vi ansåg att det behövdes.  

 

Enkätformuläret som skickades ut har distribuerats genom Umeå Universitets webbmejl 

för studenter. Samtliga kontakter i mejlutskicket blev tilldelade en ”dold kopia” vilket 

innebär att respondenterna enbart ser vem som har skickat mejl, inga uppgifter om andra 

mottagare finns registrerade. Detta för att värna om respondenternas anonymitet. 

Faktor
Frågor som mäter 

berörd faktor
Tidigare forskning

Finansiell kunnighet
Fråga 21, 22,  23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 

Hung et al (2009), 

Abraham och Marcolin 

(2006), Hawley och Fuji 

(1993), Hallahan et al 

(2006), Grable (2000)

Sektorspecifika faktorer Fråga 3, 14, 19, 24, 
Ramsden och Bennett 

(2005)
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Under tiden enkätundersökningen var öppen för respondenterna var det ett antal av de 

tillfrågade som svarade att de inte ville delta i undersökningen. Orsakerna till att dessa 

respondenter inte ville delta var två utmärkande anledningar: Bolaget ansvarade inte 

själva över säkringen samt att bolaget inte använder ränteswappar.  

5.5 Databearbetning och statistisk metod 

Patel och Davidsson (2011, s. 113) beskriver att den insamlade data som ännu inte är 

bearbetad benämns som rådata. Det första som ska göras med rådata är att utföra en 

frekvensmätning det innebär att samtliga svar på en fråga radas upp. Efter det ska den 

absoluta frekvensen mätas, något som mäter hur utfallet på varje svarsalternativ har 

blivit. För att i ett senare skede göra jämförelser mellan utfallen beräknas den relativa 

frekvensen vilket är hur stor utfallsprocent varje svarsalternativ har fått. Denna studie är 

uppbyggd på en kvantitativ enkätstudie, vilket leder fram till att en statistisk metod är 

lämplig att använda för att analysera den data som framkommer bland respondenterna. 

Undersökningen bygger på två stycken beroendevariabler där den huvudsakliga 

beroendevariabeln är: 

 

Y1: Användning av ränteswappar (Ja = 1, Nej = 0) 

 

Denna beroendevariabel är avsedd att studera om företagen använder ränteswappar. För 

detta kan respondenterna svara antingen ja =1 eller nej = 0.  

 

Y2: Utestående ränteswappar (Procentuellt sett till total lånestock) 

 

Den sekundära beroendevariabeln mäts som en procentandel av företagets totala 

lånestock, där utfallen är inom ett intervall som stäcker sig från 0-19, 20-39, 40-59, 60-

79 och 80-100  %.  För den huvudsakliga beroendevariabeln användning av 

ränteswappar gäller att denna är av binär typ, något som Moore (2007, s. 326) förklarar 

är variabler där utfallet bara kan anta två värden: Ja eller Nej, ofta definierat som 1 eller 

0. I dessa fall är det vanligt att använda en logistisk regressionsanalys som statistiskt 

verktyg. Wang et al. (2012, s. 117) benämner detta som logit-modell och förklarar att de 

data de binära värdena ger konverteras till en sannolikhet, kallat p-värde. P-värdena 

används i en linjär funktion för att undersöka hur dessa påverkas av de oberoende 

variablerna som finns med i modellen. Hur en logistisk regressionsmodell är uppbyggd 

kan tydas i figur 4. 

 
 

Figur 4. Logistisk regressionsanalys. Källa: (Wang et al., 2012, s. 117) 

 

Där  = logitmodellens konstant,  = regressionens lutningskoefficienter samt  = 

oberoende variabler (Wang et al., 2012, s. 117) 

 

Bjerling och Ohlsson (2010, s. 1) konstaterar att i de fall där beroendevariabeln är binär 

behövs inga vidare åtgärder för att se om normalfördelningskravet är uppfyllt för att 

modellen ska ge utfall. Ett vanligt test för att mäta i vilken utsträckning resultatet mellan 
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beroende och oberoende variabel är signifikant kallas Z-test. Detta beskriver Bjerling 

och Ohlsson (2010, s. 10) som ett standardfeltest som visar hur ofta värdet på den 

koefficient modellen har genererat avviker från den befintlig data. Vid statiska 

undersökningar sätts krav på vissa nivåer av signifikans för att ett resultat ska 

accepteras. Lantz (2011, s. 80) förtäljer att de vanligaste nivåer som används för 

signifikans (z-värde inom parantes) är 10  % (1.645), 5  % (1,96) eller 1  % (2.576). 

Vidare menar han att inom ett samhällsvetenskapligt område är den 5  % 

signifikansgraden vanligast att använda. I denna studie har vi valt att titta på samtliga 

typer av signifikans och rapportera dessa i ordning enligt: 10  %  = *; 5  %  = **; 1  % = 

*** 

 

För att studera beroendevariablerna Y1: användning av ränteswappar samt Y2: 

utestående ränteswappar, har tre sammansättningar av oberoende variabler skapats. 

Kategoriseringen av dessa är modell 1, modell 2.  Den första modellen är komponerad 

av oberoende variabler som tidigare forskning har visat empirisikt stöd för. Nedan ses 

variablerna som ingår i denna: 

 

Modell 1: X1=Tillgångar, X2=Skuldsättningsgrad, X 3=Räntetäckningsgrad,  

X 4=Borgensavgift, X 5=Förvärvsutsträckning, X 6=Lönsamhetskrav, X 7=Skatt 

 

Den andra modellen är en sammansättning av oberoende variabler som inte är prövade 

inom ämnesområdet men de utgör faktorer som kan antas påverka bolagen, presenterat i 

4.2 och 4.3, finansiell kunnighet samt sektorspecifika faktorer. Det är därför av intresse 

att undersöka om dessa har någon påverkan i företagets beslut att använda 

ränteswappar.  

 

Modell 2: X8=Delaktighet, X9=Inställning, X10=Kunskap, X11=Arbetslivserfarenhet, 

X12=Ålder, X13=Vem ansvarar, X14=Blått styre, X15=Rött styre 

                                                                                 

Avslutningsvis skapades en slutgiltig modell efter en selektiv sortering av samtliga 

oberoende variabler baserad på signifikans och logiska antaganden. Denna benämns 

som modell 3 och kommer att presenteras under studiens resultatdel. För att mäta hur de 

oberoende samt beroende variablerna samspelade med varandra upprättades en 

korrelationstabell, detta i syfte att undersöka om det kan finnas risk för 

multikollinearitet. Wooldridge (2009, s. 95) beskriver multikollinearitet som att två 

oberoende variabler samspelar med varandra i så hög utsträckning att det finns risk att 

de mäter samma sak. För att säkerhetsställa att det inte föreligger multikollinearitet bör 

korrelationen mellan variablerna inte överstiga 0,6 (Wooldridge 2009, s. 98). I vår 

studie ser vi inte att det föreligger risk för multikollinearitet och väljer därför inte att 

granska detta närmare.  

 

En annan aspekt vi har tagit hänsyn till är att den slutgiltiga modellen ska ha en bra 

förklaringsgrad. Lantz (2011, s. 60) beskriver detta som den del av variation i variabel y 

som kan förklaras av variation i variabel x. Vid den selektiva sorteringen av vilka 

variabler som skulle ingå i den slutgiltiga modellen användes korrelationstabellen som 

utgångspunkt. Med stöd av denna testades en rad olika kombinationer av oberoende 

variabler för att hitta en modell som gav hög förklaringsgrad samt ett antal signifikanta 

variabler.  Vilket ledde fram till en slutgiltig modell som presenteras i resultatdelen. 

Fullständig förteckning över studiens beroende och oberoende variabler finns i 
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Appendix 2, figur 1. För korrelationstabell kommer denna att presenteras under studiens 

resultatdel.  

 

För den andra beroendevariabeln, utestående ränteswappar passar det bättre att göra en 

linjär regressionsanalys. Detta då sambandet för den beroendevariabeln blir en linje som 

antingen kan vara stigande eller fallande (Lantz, 2011, s. 88). Tillvägagångssättet för att 

utvärdera denna variabel har varit liknande som den ovan beskrivna. Lantz (2011, s. 77) 

beskriver att större urval kan anats följa en normalfördelning. I den här studiens fall har 

en normalfördelning antagits med stöd av det totalurval som genomförs. Vid 

presentationen av det statistiska resultatet har förenklade tabeller konstruerats i 

Microsoft Excel. Dessa tabeller bygger på data framtaget i STATA. Det som skiljer 

dessa tabeller är förutom designen även en reducering av information där bland annat 

sannolikhetsintervaller inte är presenterade i sin fullständighet.  För att granska de 

fullständiga utskrifterna från STATA se Appendix 2, figur 2-7. 

5.6  Bortfall  

I alla typer av undersökningar kommer det finnas respondenter som inte går att få tag på 

eller inte vill besvara frågorna. Innan forskaren går vidare med att analysera sitt resultat 

är det därför viktigt att först ägna tid åt att studera det bortfall som finns i studien. 

(Holme & Solvang, 1996, s. 199) Det är av betydelse att bortfallet är så litet som möjligt 

då ett för stort bortfall kan ha en stor inverkan på resultatet. Om exempelvis bortfallet 

blir betydligt större än vad som är beräknat kan det leda till svårigheter att generalisera 

resultatet mot en större population. I samband med att bortfall diskuteras så kan det 

delas upp i två stycken olika kategorier: externt- och internt bortfall. Det externa 

bortfallet består av de som väljer att inte besvara enkäten. Det interna bortfallet är 

däremot personer som valt att besvara enkäten i stort, men av någon anledning lämnar 

vissa frågor utan svar (Ejlertsson, 2009, s. 26). Detta är något som Holme och Solvang 

(1996, s. 199) benämner som variabelbortfall. Vid en första bedömning av 

enkätresultatet bör en frekvensuppställning göras, där forskaren går igenom samtliga 

variabler i enkäten för att se om det finns någon variabel med ett bortfall som är utöver 

det vanliga. Om det finns extra stora variabelbortfall kan det vara aktuellt att ersätta 

frågan eller pröva att omformulera frågan för att minimera den typen av bortfall (Holme 

& Solvang, 1996, s. 200). Lantz (2011, s. 170-171) nämner att det är viktigt att göra en 

bortfallsanalys som belyser bortfallets omfattning samt vilken inverkan detta kan ha haft 

på den ursprungliga populationen. 
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6. Resultat 

För att ge en bredare förståelse för vilka som har besvarat enkäten följer inledningsvis 

ett grundläggande avsnitt för att skapa kännedom om den tillfrågade populationen samt 

en analys kring bortfallet av de som valde att inte delta i enkätundersökningen. Vidare 

kommer resultatet från utvalda enkätfrågor att presenteras för att ge stöd till kommande 

diskussionskapitel. Avslutningsvis kommer de resultat från modeller uppställda i kapitel 

5.4, databearbetning och statistisk metod, att redovisas i två separata delar. En del för 

varje beroendevariabel som lyder Y1 = användning av ränteswappar samt Y2= utestående 

ränteswappar.  

6.1 Population och bortfallsanalys 

Vid en granskning av tabell 3 summeras att totalt 123 stycken enkäter skickades ut 

varav 88 stycken blev besvarade. Detta ger en svarsfrekvens på 72  % och således ett 

externt bortfall på 28  %. Tolkningen av tabellen kan exemplifieras av fördelningen för 

Blekinge län, där tre bolag har blivit tillfrågade att medverka i enkätundersökningen. 

Dessa utgör således 2,4  % av den totala populationen på 123 tillfrågade bolag. Endast 

ett av de tre tillfrågade bolagen besvarade enkäten, något som gör att bortfallet blir 67  

%  för länet. Vid en jämförelse visar det sig att Blekinge som län utgör 1  % av de som 

har besvarat enkäten. Tabellen visar att den tillfrågade populationen är något ojämnt 

fördelad när det kommer till vilket län bolaget är verksamt i. Det framgår att fyra län 

tillsammans utgör ungefär 50 % av den tillfrågade populationen, dessa är Västra 

Götaland, Stockholm, Skåne samt Jönköping som har flest tillfrågade bolag. En 

liknande granskning går att studera i Appendix 3a figur 8 som visar hur den tillfrågade 

populationen ser ut sett till invånarantal.  Fördelningen i det fallet är väldigt jämn och 

ungefär en fjärdedel från varje intervall utgör den totala populationen.  

 

Vid en vidare granskning av tabell 3 framgår det att skillnaden mellan de som har 

besvarat enkäten och den tillfrågade populationen är liten. Då den tillfrågade 

populationen har väldigt många län som har få tillfrågade, blir bortfallet i vissa av dessa 

län väldigt högt. Generellt speglar dock respondenterna den tillfrågade populationen 

även efter bortfall. Den största skillnaden förelåg i Stockholms län vars bortfall speglar 

populationen något annorlunda. I Appendix 3a figur 8 framgår att bortfallen har en jämn 

fördelning sett till kommunstorlek och inte heller här har bortfallet speglat populationen 

uppenbart missvisande.   

 

Med bakgrund av det som nämnts i kapitel 5.5, bortfall, kan det spekuleras i att 

bortfallet från icke-användare samt bolag där kommunen är ansvarig över 

räntesäkringen är högre än i övriga fall. Förutom att granska det externa bortfallet har 

även bortfallet på enskilda enkätfrågor analyserats. Vid tolkningen av detta så syntes att 

en respondent inte hade besvarat någon utav beroendevariablerna, vilket gör att detta 

blir ett bortfall i studien. I övrigt är variabelbortfallet väldigt lågt utom i frågan gällande 

skatt där 10 respondenter inte har besvarat frågan. Att bortfallet i denna variabel är så 

pass hög gör att det blir en påverkan i modell 1 som får ett större bortfall vid resultatet 

än övriga modeller. 

  

 



31 
 

Som kan utläsas i Appendix 3a figur 9 är det en jämn fördelning sett till kön där 56 % 

av de som besvarat enkätundersökningen var kvinnor medan 44 % var män.. Vidare 

visar resultatet att medelåldern bland respondenterna är närmare 51 år, där den lägsta 

observationen är 29 år och den äldsta 64 år. Enkätutskicket gick ut till VD:ar i de 

tillfrågade bolagen, en stor del av dessa har valt att vidarebefordra enkäten till bolagets 

ekonomichef. Cirka 60 % av de besvarande är ekonomichefer och totalt har nära 90 % 

en befattning som antingen VD, ekonomichef eller finanschef, vilket illustreras i 

Appendix 3a figur 10.  

 

I Appendix 3a figur 11 visas resultatet för ytterligare en kategorisk variabel. När det 

kommer till det politiska styret för kommunen där de tillfrågade bolagen är verksamma 

så visar det att majoriteten har antingen ett rött styre eller en blocköverskridande 

konstellation. Båda dessa uppgick till 43 % vardera medan ett blått styrande endast 

utgjorde 14 %. När det kommer till vem som ansvarar över finansiella beslut så är det i 

över 70 % av fallet bolaget själva som är ansvariga över räntesäkringen. I drygt 26 % av 

fallen är det istället kommunen som ansvarar för säkringen vilket illustreras i Appendix 

3a figur 12. Gällande ansvar för finansiella beslut och extern part visar Appendix 3a 

figur 13 att 61,7 % av de tillfrågade bolagen tar hjälp av extern rådgivning vid beslut 

gällande ränteswappar medan 38,3 % inte har någon extern hjälp.  

 

Tabell 3. Populations och bortfallsfördelning, län 

 

6.2 Enkätfrågor 

Resultatet från enkätfrågorna är indelade i två avsnitt där studiens två beroendevariabler 

Y1 = användning av ränteswappar samt Y2= utestående ränteswappar inledningsvis 

kommer att presenteras och ställas mot utvalda oberoende variabler. Efterföljande del 

kommer att behandla de oberoende variablerna som studien har använt sig av och 

presentera de karakteristiska som omger dessa.  

 

Bortfall, län Svarsfrekvens Tillfrågade Andel av population Bortfall Andel av resultat

Blekinge 1 3 2,4% 67% 1%

Dalarna 4 5 4,1% 20% 5%

Gotland 1 1 0,8% 0% 1%

Gävleborg 4 5 4,1% 20% 5%

Halland 3 5 4,1% 40% 3%

Jämtland 0 1 0,8% 100% 0%

Jönköping 6 10 8,1% 40% 7%

Kalmar 2 3 2,4% 33% 2%

Kronoberg 2 3 2,4% 33% 2%

Norrbotten 2 3 2,4% 33% 2%

Skåne 11 13 10,6% 15% 13%

Stockholm 10 18 14,6% 44% 11%

Södermanland 3 5 4,1% 40% 3%

Uppsala 4 4 3,3% 0% 5%

Värmland 1 3 2,4% 67% 1%

Västerbotten 1 2 1,6% 50% 1%

Västernorrland 3 3 2,4% 0% 3%

Västmanland 3 3 2,4% 0% 3%

Västra Götaland 19 25 20,3% 24% 22%

Örebro 4 4 3,3% 0% 5%

Östergötland 4 4 3,3% 0% 5%

Totalt 88 123 100% 100%
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6.2.1 Beroendevariabler 

I figur 5 utläses att 82,8 % av respondenterna använder ränteswappar medan 17,2 % inte 

använder instrumentet. Graden av användande som går att åskåda i figur 6, visar en 

procentsats över hur stor andel utestående ränteswappar företaget har ställt mot total 

lånestock. Här skiljer sig fördelningen desto mer där de två minsta alternativen uppgår 

till 9,6 % vardera medan alternativet 40-49 % har ett resultat på 17,8 %. För de två 

högsta alternativen bildar dessa tillsammans över 60 % av respondenterna. Det näst 

största intervallet på 60-79 % är den grad där flest företag har störst andel utestående 

ränteswappar. Denna grad utgjordes av 35,6 % av respondenterna medan det största 

alternativet, som var 80-100 % utestående ränteswappar av total lånestock, utgjordes av 

27,4 %. Fortsättningsvis kommer respondenter i de två lägsta intervallen betecknas som 

mindre aktiva användare, mittenintervallet betecknas som medelanvändare och de två 

översta intervallen betecknas som högaktiva användare.  

 

              
 

 Figur 5. Användning av ränteswappar       Figur 6. Utestående ränteswappar 

 

När det kommer till att jämföra olika variabler mot varandra visar figur 14 i Appendix 

3b en jämförelse mellan extern rådgivning och vem som ansvarar över räntesäkringen. 

För de bolag som tar hjälp av extern rådgivning finns en skillnad mellan användande 

och icke användande av ränteswappar. 49 av 50 respondenter som har extern rådgivning 

använder ränteswappar. För bolag som inte använder sig av en extern part för 

rådgivning så är 23 av 31 som använder instrumentet. Vidare syns en skillnad i figur 15, 

Appendix 3b för bolag där det är kommunen som beslutar om räntesäkringen. För bolag 

som själva bestämmer över räntesäkringen uppger 7 av 64 att de inte använder 

ränteswappar. När det kommer till företag där det är kommunen som beslutar om 

räntesäkringen är det 8 av 15 bolag som inte använder ränteswappar. Detta visar en 

tydlig skillnad där det är vanligare att tillämpa instrumentet bland bolag som själva 

ansvarar över sina finansiella beslut. 

 

Närmare iakttagelse från figur 7 visar en viss trend i att de fall bolagsledningen har en 

positiv eller mycket positiv inställning mot ränteswappar så är dessa observationer 

medel till högaktiva användare. Även här kan det utrönas att de företag som har 

utestående ränteswappar mellan 40-100 % av total lånestock har dessa en positivare 

inställning än de som använder det i mindre grad. Noterbart är att de som använder 

ränteswappar i den högsta graden, det vill säga mellan 80-100 %, är inställningen 

mycket positiv i de flesta fall. För de som har en kritisk inställning syns inget tydligt 

samband, då ungefär hälften är fördelade som lågaktiva användare medan den andra 

hälften är högaktiva. De som tillämpar ränteswappar i lägsta grad har däremot en 

övervägande negativ inställning till instrumentet. 
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Figur 7. Inställning ställd mot utestående ränteswappar 

Figur 8 visar bolagsledningens kunskap ställd mot utestående ränteswappar i 

förhållande till total lånestock. Denna figur visar ett tydligt samband i att en högre 

kunskap leder till ett ökat användande av ränteswappar samt att en låg kunskap har ett 

negativt samband. Grafen visar att alternativet med 60-79 % av utestående ränteswappar 

i förhållande till företagens totala lånestock var den grad där flest företag observerades. 

Resultatet visar här tydligt att om företaget tillämpar ränteswappar i en större 

utsträckning så iakttogs en högre kunskap kring instrumentet hos bolagsledningen. För 

de företag där bolagsledningen däremot innehar en låg kunskap kring ränteswappar kan 

ett motsatt samband betraktas, där instrumentet tillämpas i en mindre grad. Detta 

positiva samband pekar på att kunskap är relaterat till grad av användande av 

ränteswappar.  

 
Figur 8. Kunskap ställd mot utestående ränteswappar 

Vid en jämförelse där vem som ansvarar över räntesäkringen är ställd mot grad av 

användande som syns i figur 9, går det att urskilja en trend i de fall bolagen är ansvariga 

över räntesäkringen. I de fall där det är kommunen som står för de finansiella besluten 

så är det ett en majoritet som använder instrumentet i högre grad i jämförelse om det är 

kommunen som står för räntesäkringen. I cirka 23 av fallen där bolaget själva står för 

besluten har företaget utestående ränteswappar för 60-79 % av den totala låneportföljen.  
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Figur 9. Vem ansvarar ställd mot utestående ränteswappar 

I Appendix 3b figur 16 och 17 visas två grafer där utestående ränteswappar är ställt mot 

extern part samt det politiskt styret i kommunen. Resultatet tydliggör att i de fall 

kommunen leds av en politisk konstellation är dessa i fler observationer högaktiva 

användare. I de fall det är ett rött styre finns ett litet samband som visar att fler 

observationer är högaktiva användare. I kommuner där blått styre leder går det inte att 

urskilja något tydligt samband. När det kommer till om bolaget använder en extern part 

för rådgivning, finns ett tydligt samband att de bolag som använder en extern part utgör 

en stor del av medel och högaktiva användare. Ingen av de bolag som använder extern 

part placerar sig i intervallet för lägst användande. Vidare finns inget tydligt samband 

bland de som inte har extern part. 

Från figur 10 syns ett tydligt mönster i att de observationer där bolagsledningen har en 

lång arbetslivserfarenhet är dessa mer troliga som högaktiva användare. Ingen 

observation av personer med arbetslivserfarenhet i mer än 9 år finns med i intervallet för 

lägsta användandet. Samtidigt visar en kort arbetslivserfarenhet motsatt riktning där 

ingen observation av personer med erfarenhet i mindre än 3 år finns i det högsta 

intervallet av användande. För de som har en något längre erfarenhet (6-9 år) går det att 

urskilja ett samband med att dessa är mer högaktiva användare. För de med erfarenhet 

på mellan 3-6 år syns inget samband. 

 
Figur 10. Arbetslivserfarenhet ställd mot utestående ränteswappar 
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6.2.2 Oberoende variabler 

Vid en närmare granskning av figur 11 som visar i hur lång tid företaget har använt sig 

av ränteswappar, har en majoritet av bolagen använt ränteswappar i en period på längre 

än 6 år. 14,9 % uppger att de har använt sig av ränteswappar i mindre än 5 år medan 

32,4 % har tillämpat instrumentet mellan 6 till 10 år. Den största delen på 52,7 % 

hävdar att deras företag har använt ränteswappar i en period längre än tio år.  

 
Figur 11.  Historiskt användande 

 

I Appendix 3c figur 19 kan det utläsas att delaktigheten i beslutet att använda 

ränteswappar är hög bland de tillfrågade. En majoritet på 63,2 % uppger att de har en 

hög delaktighet när det kommer till beslutet att använda ränteswappar. Vidare visar det 

sig att 19,5 % har en låg delaktighet medan 17,2 % har en delaktighet som är medel. 

Figur 12 nedan visar att över 60 % av de tillfrågade har en arbetslivsrelaterad erfarenhet 

av ränteswappar som sträcker sig i över 6 år. 22,1 % uppgav att de hade en erfarenhet av 

ränteswappar som var mindre än 3 år. En lika stor andel av respondenterna hade en 

erfarenhet mellan 6 till 9 år. Drygt 40,7 % uppgav att de hade arbetat med ränteswappar 

i en period som sträcker sig längre än 9 år. 

 
 

Figur 12. Arbetslivserfarenhet i bolagsledningen 
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Figurerna 13 och 14 visar att en majoritet av de tillfrågade uppger att deras kunskap är 

medel till hög gällande ränteswappar. Vidare uppgav 55,2 % att deras kunskap kring 

ränteswappar är medel. En tredjedel på 33,3 % ansåg sig ha en hög kunskap när det 

kommer till ränteswappar. En dryg tiondel uppgav i enkäten att de hade låg kunskap 

kring ränteswappar. Beträffande inställning till instrumentet visar det sig att de flesta av 

respondenterna generellt har en positiv inställning. Noterbart är att ingen av 

respondenterna hade en mycket kritisk syn till instrumentet. 50,6 % har en positiv 

inställning medan 31 % var mycket positiva till ränteswappar.  

 

Figur 13. Bolagsledningens kunskap    Figur 14. Bolagsledningens inställning 

 

I Appendix 3c figur 23 och 24 kan genomsnittlig balansräkning och nyckeltal för de 

tillfrågade bolagen utläsas. En granskning visar att det genomsnittliga bolaget har ett 

väldigt lågt årsresultat på endast 42,5 miljoner SEK. Genomsnittsföretaget har tillgångar 

på drygt 2361 miljoner SEK och skulder på 704,2 miljoner SEK. Genomgående är 

medianvärdet långt under dessa genomsnittliga värden vilket innebär att det finns en 

mindre grupp av bolag som drar upp medelvärdet hos respondenterna. Sett till 

nyckeltalen bland bolagen så utmärker sig räntetäckningsgraden som relativt låg på 

endast 2,31. Detta innebär att bolagen med hjälp av sina årsvinster kan betala sina 

nuvarande räntekostnader 2,31 gånger innan andra lösningar måste tillämpas. Den 

genomsnittliga skuldsättningsgraden uppmäts till 39,84 %. 

 

Vidare kan i Appendix 3c figur 20 och 21 utläsas om genomsnittliga ränte- och 

kapitalbindningen för de tillfrågade bolagen. Majoriteten av de tillfrågade företagen har 

en genomsnittlig räntebindning på mellan 2-4 år medan medelvärdet uppgår till 3,62 år. 

Som tidigare nämnt så förklarar räntebindningsaspekten hur lång tid räntan på lånet är 

låst innan omförhandling kan ske. Den största andelen respondenter (37,3 %) svarade 

att de har en räntebindningstid avrundat till 3 år, 18,1 % hade en räntebindning 

avrundad till 2 år och 19,3 % hade en räntebindning avrundad till 4 år. Noterbart är att 

efter 3 år är det ett fallande mönster för antal som binder upp på en längre period där det 

högsta alternativet, 8 år, endast omfattar 1,2 % av respondenterna. För den 

genomsnittliga kapitalbindningen, som beskriver hur lång löptid lånet har, svarar 

majoriteten av respondenterna att den ligger på mellan 1-3 år där medelvärdet uppgår 

till 2,21 år. Den största delen respondenter som utgör 50 %, uppger att deras avrundade 

kapitalbindning är 2 år. Vidare så uppger 22,6  % att deras avrundade kapitalbindning 

uppgår till 1 år och 15,5 % till 3 år. Även denna variabel har ett fallande mönster där 

endast 1,2 % av respondenterna har valt det högsta alternativet på 6 år. 

 



37 
 

Ett tvärsnitt av respondenternas låneportföljer kan tydas i Appendix 3c figur 22 som 

visar att en majoritet på 77,6 % av företagen har en relativt liten andel i kortsiktiga lån 

(upp till tre månader) sett till deras totala låneportfölj. 35,3 % uppger att deras 

kortsiktiga lån endast utgör 0-9 % av deras totala låneportfölj medan drygt 42,3 % 

hävdar att deras låneportfölj består av 10-39 % kortsiktiga lån.  Ungefär 11,8 % av 

respondenterna uppger att deras företags låneportfölj består till 90-100 % av kortsiktig 

upplåning. Dessa företag har med andra ord den största delen av sina lån på kort sikt.  

 

I figur 15 kan företagens förvärvsutsträckning tydas. En majoritet på 67,4 % av de 

tillfrågade bolagen har gjort förvärv eller investeringar i medel eller hög takt under de 

senaste tolv månaderna. 21,8  % av företagen hävdar att de inte gjort några förvärv de 

senaste tolv månaderna medan 20,7 % har gjort det i låg grad. När det kommer till 

lönsamhetskrav hos företagen så visar figur 16 att 34,9 % menar att nyinvesteringar ska 

vara lönsamma på lång sikt medan hälften av respondenterna däremot menar att deras 

lönsamhetskrav är på medellång sikt. Drygt 3,5 % av företagen menar att det inte har 

någon betydelse för vilket lönsamhetskrav företaget har när det kommer till 

nyinvesteringar. För en granskning av företagens avyttringstakt, se Appendix 3c figur 

18 

 

 
           Figur 15.  Förvärvsutsträckning                  Figur 16. Lönsamhetskrav                                             

6.3 Användande av ränteswappar 

Som tidigare beskrivet i kapitel 5.4 databearbetning och statistisk metod, presenteras 

den korrelationstabell som upprättats för studiens beroende och oberoende variabler 

under denna del. Vid en tolkning av tabell 4 visar de oberoende variablerna som är 

kopplat till finansiell kunnighet: arbetslivserfarenhet, inställning samt bolagsledningens 

kunskap högst samband med beroendevariabel Y1 = användning av ränteswappar. Dessa 

har samtliga en korrelation på över 0,3. Även variabeln extern rådgivare har ett större 

samband än övriga variabler i tabellen när den har en korrelation på 0,36. Vidare visar 

den andra beroendevariabeln Y2=utestående ränteswappar ett högst samband med 

samma oberoende variabler med ett tillägg för ledningens delaktighet som visar en 

korrelation på 0,42. En vidare granskning av de variabler som rör till tidigare forskning 

visar att några av dessa har väldigt lågt samband med de två beroendevariablerna. 

Exempelvis visar borgensavgift och skatt ett samband på mindre än 0,2 i samtliga fall. 

En jämförelse mellan de oberoende variablerna i tabellen visar att det högsta sambandet 

finns mellan kunskap och arbetslivserfarenhet. Fullständig förteckning över studiens 

beroende och oberoende variabler finns att utläsa i Appendix 2 figur 1.  
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Tabell 4. Korrelationstabell 

 
Nedan kommer resultatet från de modeller strukturerade i den statistiska metoden att 

presenteras. För en underlättande läsning uppvisas dessa modeller ytterligare en gång 

inledningsvis:  

Modell 1: X1=Tillgångar, X2=Skuldsättningsgrad, X 3=Räntetäckningsgrad, X 

4=Borgensavgift, X 5=Förvärvsutsträckning, X 6=Lönsamhetskrav, X 7=Skatt 

 

Modell 2: X8=Delaktighet, X9=Inställning, X10=Kunskap, X11=Arbetslivserfarenhet, 

X12=Ålder, X13=Vem ansvarar, X14=Blått styre, X15=Rött styre 
 

 

Från dessa två inledande modeller presenteras nu den slutgiltiga modellen som är 

framarbetad efter statistiska tester och selektiv sortering beskrivet i kapitel 5.4, 

databearbetning och statistisk metod: 
 

Modell 3: X1=Tillgångar, X2=Skuldsättningsgrad, X5=Förvärvsutsträckning, 

X6=Lönsamhetskrav, X9=Inställning X10=Kunskap, X11=Arbetslivserfarenhet, X13=Vem 

ansvarar, X14=Blått styre, X15=Rött styre 

 

Som går att utläsa i tabell 5 visade modell 1 ingen signifikans bland de oberoende 

variablerna när modellen ställdes mot Y1= användning av ränteswappar. Alla variabler 

har ett Z-värde som är högre än den minsta noterade signifikansnivån på 10  %. Ingen 

av variablerna är i närheten att uppnå denna signifikansnivå. Vidare visade modellen 

väldigt låg förklaringsgrad och någon vidare analys har därför inte tillämpats.  

 

 

 

Anv Ute Til Rän Sku Bor Blå Röd För Kra Åld Erf Kun Ins Del Ska Ext

Anv 1

Ute ,614
** 1

Til ,160 ,199 1

Rän -,247* -,019 ,217* 1

Sku ,133 -,024 ,196 ,098 1

Bor -,018 -,190 -,310** -,160 -,125 1

Blå -,254* -,094 -,108 -,080 -,108 ,075 1

Röd -,073 -,206 ,217
* -,081 ,182 -,133 -,358

** 1

För ,134 ,129 ,233* -,020 ,215* -,181 ,006 ,166 1

Kra -,129 -,112 -,148 -,076 -,095 ,074 ,129 -,110 ,062 1

Åld ,170 ,231
* ,028 ,024 -,068 -,082 -,176 -,040

** ,035 -,081 1

Erf ,423
**

,588
**

,266
* ,042 -,091 -,260

*
-,302

** ,158 ,169 -,011 ,303
** 1

Kun ,351** ,504** ,360** ,113 -,104 -,307** -,198 ,039 ,001 ,070 ,269* ,596** 1

Ins ,398
**

,484
**

,356
** -,044 ,085 -,349

** -,078 ,047 ,135 -,049 ,050 ,469
**

,436
** 1

Del ,174 ,422
**

,252
* ,015 -,143 -,266

* ,004 -,070 -,107 -,082 ,034
**

,370
**

,404
**

,340
** 1

Ska ,107 ,125 -,001 ,022 ,163 -,131 -,025 ,199 ,141 -,007 -,066 ,110 ,067 ,007 -,101 1

Ext ,368
**

,342
** -,003 ,020 ,124 -,045 -,172 -,039 ,193 ,067 ,052

*
,261

* ,212 ,281
* ,139 -,054 1

** = Signifikant på 1% * = Signifikant på 5%
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Tabell 5. Resultat av användande ställt mot modell 1. 

 

 

Från tabell 6 uppvisar modell 2 ett samband med Y1= användning av ränteswappar, då 

det visar sig att sex stycken variabler har en signifikant påverkan. Inställning, vem 

ansvarar, blått eller rött styre har alla en signifikansnivå på 5  %. Kunskap och 

delaktighet uppvisar en signifikans på 10  %. Detta test visade en förklaringsgrad på 53  

%, vilket går att utläsa i Appendix 2 figur 2. 

Vid en närmare granskning visar variabelkoefficienterna att ett blått samt rött styre 

minskar sannolikheten för användandet av ränteswappar kontra om det politiska styret 

vore en konstellation. I de fall där kommunen ansvarar över räntesäkringen framgår det 

av modellen att sannolikheten minskar för att bolagen använder ränteswappar. Även när 

ledningens delaktighet i beslutet ökar så minskar sannolikheten för användande. Vid en 

ökad kunskap och inställning bidrar detta till att sannolikheten för att bolaget använder 

ränteswappar ökar. 

Tabell 6. Resultat av användande ställt mot modell 2. 

 

 

Tabell 7 visar den slutgiltiga modell 3 ställd mot Y1= användning av ränteswappar. 

Totalt visade sex stycken variabler en signifikansnivå på 5  %. I följande fall leder en 

ökning av den oberoende variabeln till en ökad sannolikhet för användande: 

skuldsättningsgrad, kunskap samt inställning. Det går att utläsa i Appendix 2 figur 4 att 

denna modell har en förklaringsgrad på 72,81  %. 

Koefficienten för lönsamhetskrav visar att i de bolag som har kortsiktiga lönsamhetsmål 

minskar sannolikheten för användningen av ränteswappar. Observera att kodningen för 

denna variabel går från lång sikt till kortsiktiga lönsamhetskrav, därav den negativa 

Användande Koefficient Standardfel Z-värde  P>z Signifikans

Tillgångar -.00 .00  -0.52    0.60 -

Skuldsättningsgrad .23 .86   0.27  0.79 -

Räntetäckningsgrad -.30 .37  -0.81    0.42 -

Borgensavgift -.06 .67   -0.08    0.93 -

Förvärvsutsträckning -.32 .40  -0.82   0.42 -

Lönsamhetskrav -.55 .50  -1.09   0.27 -

Skatt .50 .73     0.68    0.49 -

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans

Användande Koefficient Standardfel Z-värde  P>z Signifikans

Delaktighet    -.99 .60 -1.65    0.10 *

Inställning     2.21 .91 2.43     0.02 **

Kunskap     1.55 .88 1.76    0.08 *

Arbetslivserfarenhet     .65 .46 1.43     0.15 -

Ålder     .014 .06 0.23    0.82 -

Vem ansvarar    -2.87 1.15 -2.50     0.01 **

Blått styre    -4.02 1.68 -2.40   0.02 **

Rött styre    -2.94 1.49 -1.97   0.05 **

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans



40 
 

koefficienten. Sannolikheten för användande av ränteswappar minskar om kommunen 

är ansvarig över säkringen. I denna modell visar ökade tillgångar bland bolagen en 

minskad sannolikhet för användande av ränteswappar. Detta är dock med liten påverkan 

då koefficienten i detta fall är avrundad till noll med två decimaler.  

Tabell 7.  Resultat av användande ställt mot modell 3.  

 

 

6.4 Utestående ränteswappar 

När modell 1 ställs mot beroendevariabel Y2=utestående ränteswappar går det att utläsa 

i tabell 8 att utfallet blir liknande som när modellen ställdes mot beroendevariabel Y1= 

användning av ränteswappar. Genom att jämföra de faktorer som tidigare forskning har 

belyst som betydande för användning av ränteswappar ser vi att ingen av dessa är 

signifikant för grad av användning. En tolkning i Appendix 2 figur 5 visar en låg 

förklaringsgrad för denna modell ställd mot Y2=utestående ränteswappar. 

Tabell 8. Resultat av utestående ränteswappar ställt mot modell 1. 

 

 

I tabell 9 går det utläsa att modell 2 har ett antal signifikanta variabler när den ställs mot 

Y2=utestående ränteswappar.  För de oberoende variablerna visar tre av dessa 

signifikanser utfördelad på två av signifikansnivåerna 1  % och 5  % . Modellens 

resultat visar att graden av användande ökar när den beslutsfattande har en lång 

Användande Koefficient Standardfel Z-värde  P>z Signifikans

Lönsamhetskrav -2.83 1.44     -1.96  0.05 **

Tillgångar -.00 .00     -2.35  0.02 **

Skuldsättningsgrad 7.17 3.49     2.05  0.04 **

Blått styre -13.86 13.07 -1.06  0.29

Rött styre -11.96 12.64  -0.95    0.34

Vem ansvarar -6.41 2.74  -2.34   0.02 **

Förvärvsutsträckning 1.15 .93   1.24   0.22

Arbetslivserfarenhet .65 .56    1.16   0.25

Kunskap 5.69 2.28       2.50  0.01 **

Inställning 3.74 1.63   2.29   0.02 **

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans

Utestående ränteswappar Koefficient Standardfel Z-värde  P>z Signifikans

Tillgångar     .00    .00 0.32      0.75 -

Räntetäckningsgrad  -.10   .19 -0.53     0.60 -

Skuldsättningsgrad    -.35    .24 -1.46   0.15 -

Borgensavgift -.29  .32 -0.89      0.38 -

Förvärvsutsträckning      .11   .19 0.56      0.58 -

Lönsamhetskrav    -.22     .25 -0.88      0.38 -

Skatt   .31   .33 0.93     0.36 -

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans
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arbetslivserfarenhet inom området samt en positiv inställning till instrumentet. Detta är 

säkerhetsställt på den högsta signifikansnivån 1  %. 

Ett rött kommunalt styre får en negativ påverkan i vilken utsträckning bolagen väljer att 

använda sig av instrumentet, detta jämfört med om styret i kommunen är en 

konstellation. Det här innebär att i röda kommuner är sannolikheten lägre för att 

kommunala fastighetsbolag har en stor del av sin totala låneportfölj säkrad i 

ränteswappar, kontra de fall kommunstyret är en konstellation av politiska partier. 

Vidare går det utläsa i Appendix 2 figur 6 att förklaringsgraden i denna modell är 49,84  

%. 

Tabell 9. Resultat av utestående ränteswappar ställt mot modell 2. 

 

 

I tabell 10 kan resultatet för modell 3 ställt mot utestående ränteswappar utläsas. I denna 

modell återfinns sex signifikanta variabler.   

En av dessa variabler (lönsamhetskrav) är från tidigare forskning och visar att vid mer 

kortsiktiga lönsamhetskrav minskar sannolikheten för att bolagen har en stor del 

utestående ränteswappar i förhållande till total låneportfölj. Observera igen att denna 

variabel är kodad från långsiktigt till kortsiktigt, varav en negativ koefficient. Tre 

variabler som är med i modellen härrör från finansiell kunnighet. Högst signifikans fick 

bolagsledningens arbetslivserfarenhet med 1  %. Denna variabel har ett positivt 

samband med utestående ränteswappar av total låneportfölj. Vidare är variablerna 

kunskap och inställning signifikanta på 5  % och båda dessa har ett positivt samband.  

Två sektorspecifika variabler visar signifikans för utestående ränteswappar mot total 

låneportfölj. Dessa utgjordes av rött politiskt styre i kommunen samt om bolaget eller 

kommunen ansvarar över räntesäkringen. Båda visade ett negativt samband vilket 

innebär att i de fall kommunen har ett rött styre samt ansvarar över räntesäkringen är det 

mindre sannolikt att dessa bolag har en hög grad utestående ränteswappar. 

Förklaringsgraden i denna modell går att utläsas i Appendix 2 figur 7 och uppgår till 

50,28  %. 

 

 

 

 

Utestående ränteswappar Koefficient Standardfel Z-värde  P>z Signifikans

Delaktighet .14 .18 0.78 0.44 -

Inställning .47 .19 2.40 0.02 **

Kunskap .35 .24 1.45 0.15 -

Arbetslivserfarenhet .48 .14 3.52 0.00 ***

Ålder .01 .016 0.48 0.63 -

Vem ansvarar -.50 .31 -1.63 0.11 -

Blått styre -.11 .37 -0.31 0.76 -

Rött styre -.70 .27 -2.59 0.01 **

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans
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Tabell 10. Resultat av utestående ränteswappar ställt mot modell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utestående ränteswappar Koefficient Standardfel Z-värde  P>z Signifikans

Lönsamhetskrav    -.28 .16 -1.79 0.08  *

Tillgångar     -.00 .00 -0.89 0.38  -

Skuldsättningsgrad     .09 .18 0.50 0.62    -

Blått styre    -.05 .36 -0.13 0.90 -

Rött styre    -.79 .27 -2.88 0.01    ***

Vem ansvarar    -.55 .28 -1.96 0.05  **

Förvärvsutsträckning     .11 .12 0.91 0.37 -

Arbetslivserfarenhet     .47 .14 3.49 0.00 ***

Kunskap     .57 .24 2.33 0.02  **

Inställning      .43 .20 2.18 0.03 **

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans
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7. Analys 

I följande analysdel kommer resonemang föras kring resultatet från studiens empiri och 

hur vi har valt att tolka resultatet av detta. I denna del strävar vi efter att sätta utfall och 

variabler i perspektiv för att analysera vad resultatet egentligen säger. Detta kapitel är 

indelat i två områden, där vi ämnar att inledningsvis tolka resultatet för våra tre 

modeller ställt mot vår första beroendevariabel Y1= användning av ränteswappar för att 

sedan studera om det finns skillnader när dessa modeller ställs mot vår andra 

beroendevariabel Y2 = utestående ränteswappar. Huvudfokus kommer att ligga på den 

slutgiltiga modellen, för de övriga två gäller kortare kommentarer kring intressanta 

iakttagelser. 

7.1 Användande av ränteswappar 

Modell 1 visar att de faktorer som tidigare forskning ansett varit betydande inte är 

signifikanta när vi ställer dem mot beroendevariabel Y1= användning av ränteswappar. 

Detta ser vi beror på två aspekter som skiljer sig gentemot tidigare forskning. Den första 

aspekten rör komplexiteten samt överförbarheten hos vissa variabler. Som vi tidigare 

har påpekat under teorikapitlet skiljer sig variabeln skatt gentemot tidigare forskning i 

den bemärkelsen att den är för komplex för att mäta på samma sätt i denna studie vilket 

kan ha fått ett missvisande resultat.  

 

För den andra variabeln komparativa fördelar är denna inte överförbar till vår befintliga 

målgrupp.  Tidigare forskning använde bolagets kreditvärdighet som mått, vilket inte är 

applicerbart på den kommunala sektorn då dessa inte har kreditbetyg. Vi valde istället 

att använda borgensavgift som ett mått på denna variabel. Tanken bakom detta val var 

att borgensavgiften skulle vara ett mått på den kreditvärdighet kommunen anser att 

bolaget har. Det här måttet gav inte någon signifikans eller spridning och har således 

inte tolkats vidare. Detta skiljer sig därför från de argument som Bicksler och Chen 

(1986) förde gällande komparativa fördelar och att bättre lånevillkor är en avgörande 

faktor vid tillämpandet av instrumentet. Vi är dock medvetna om att överförbarheten 

försvårar jämförandet.  

 

Den andra aspekten som vi vill lyfta fram handlar om att den kommunala sektorn skiljer 

sig från den privata. Något som direkt påverkar överförbarheten, men även skiljer sig i 

den bemärkelsen att överförbara variabler inte ger samma utfall som i tidigare studier. 

Detta har vi observerat när det gäller variabeln finansiell stress. Hakkio och Keeton 

(2009) samt Visvanathan (1998) lyfte fram i sin forskning att det här var en utmärkande 

variabel när det kommer till beslut om företagets hedging samt användande av 

ränteswappar. För den aktuella studien visade denna variabel dock ingen signifikans 

vilket vi tror beror på att den kommunala fastighetsbranschen inte är vinstdrivande och 

har helt andra räntetäckningsgrader än den privata. Vår målgrupp blir därför inte utsatt 

för finansiell stress i samma bemärkelse.  

 

Utifrån den deskriptiva statistiken kan det utläsas att nästan samtliga bolag som tar hjälp 

av extern rådgivning använder ränteswappar. Då resultatet av denna variabel visade sig 

vara så pass ensidig valde vi att inte implementera den i vår slutliga modell. Detta 

eftersom att en variabel med liten variation ej kommer vara intressant att undersöka i en 

modell, utan vi kan istället konstatera att det finns ett positivt samband mellan extern 
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rådgivning och användande av ränteswappar. Hur detta förhållande beter sig kommer att 

diskuteras vidare i diskussionskapitlet.  

 

En granskning av modell 2 visade upp ett antal variabler med signifikans. Flertalet av 

dessa blev signifikanta även i den slutgiltiga modell 3 och kommer därför att analyseras 

under denna del. Noterbart från de signifikanta variablerna i modell 2 var att delaktighet 

är den enda variabeln som valdes bort inför den slutgiltiga modellen. Detta eftersom 

denna inte bidrog till en modell med hög förklaringsgrad eller visade signifikant resultat 

i en slutgiltig modell.   

 

Modell 3 utgör den slutliga modellen med en blandning av variabler från tidigare 

forskning samt nya faktorer i den aktuella studien. Bland de sex signifikanta variablerna 

var tre av dessa från teorier som tidigare forskning funnit relevant. Nguyen och Faff 

(2003), Haushalter (2000) samt Mian (1996) menade samtliga att storleken i ett företag 

har betydelse för användandet av ränteswappar. Nguyen och Faff (2003) fann evidens 

att ju större bolaget är desto mer sannolikt är det att de tillämpar ränteswappar. Denna 

teori visade sig inte stämma överens med den aktuella studien då resultatet är signifikant 

men istället visar att storlek har ett negativt samband med användande, det vill säga 

desto större företaget är, ju mindre är de benägna att använda ränteswappar. 

 

I den beskrivande delen i empirin kan det utläsas att det är stora skillnader mellan de 

tillfrågade bolagen när det kommer till storleken på tillgångar. Det minsta bolaget hade 

tillgångar på 113 miljoner medan det största hade tillgångar på 17 miljarder. Dessa stora 

skillnader kan vara en faktor som påverkade resultatet. Eftersom det är en minoritet av 

bolagen som inte använder ränteswappar kan ett fåtal av bolagen med stora tillgångar 

påverka utfallet på denna variabel. När vi undersökte detta närmare visade det sig att det 

fanns enskilda bolag med stora tillgångar som inte använder ränteswappar och troligtvis 

får detta en effekt på resultatet. Vi har prövat att utelämna dessa bolag från 

undersökningen men anser inte att resultatet påverkas nog mycket för att det är 

försvarbart att exkludera dessa.   

 

Som nämnts i bortfallsanalysen, uppgav flertalet bolag att de inte ville delta på grund av 

att de inte använder ränteswappar. Med bakgrund av att ha kontaktat bolag i mindre 

kommuner vid undersökningens inledning, gavs skäl att misstänka att majoriteten av 

mindre kommuner inte använder ränteswappar. Det är därför ett logiskt antagande att 

tillgångar faktiskt har en positiv inverkan på användande. Det är dock ingenting som 

kan bekräftas genom vårt resultat, men vi har en stark övertygelse att så är fallet baserat 

på den respons vi fick när samtliga kontaktade i mindre kommuner inte använde 

ränteswappar. Icke-användarna kan ha blivit exkluderade i för stor utsträckning i och 

med den avgränsning som gjordes till kommuner med över 20 000 invånare. För att 

inkludera dessa kan det ha varit mer lämpligt att ha ett större intervall. 

 

När det kommer till skuldsättningsgrad är resultatet från denna studie signifikant och i 

linje med tidigare forskning av Visvanthan (1998) och Nguyen och Faff, (2003) som 

även de påvisar att en ökad skuldsättning har ett positivt samband för sannolikheten av 

bolagens användande av ränteswappar. Vidare går det att argumentera för att resultatet 

även har visst stöd i Graham och Rogers (2002) empiri som menar att en ökad 

skuldsättning ger företagen skattemässiga incitament för att använda ränteswappar. Som 

tidigare nämnt är skatteaspekten väldigt komplext i detta fall vilket innebär att det blir 

problematiskt att dra några slutsatser utifrån det givna resultatet. Den dummyvariabel 
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som var konstruerad för att mäta skatt i kombination med skuldsättningsgrad visade 

ingen signifikans och var inte med i den slutgiltiga modellen.  
 

Den sista signifikanta variabeln från tidigare forskning var lönsamhetskrav och 

kompletterar teorier kring tillväxtmöjligheter. Vid en analys av resultatet kan det utläsas 

att det finns en minskad sannolikhet för användande av ränteswappar när företaget har 

kortsiktiga lönsamhetsmål. Detta resultat ser vi som logiskt eftersom att bolag med 

kortsiktiga lönsamhetsmål inte har samma agenda som de bolag med långsiktiga 

lönsamhetsmål. I det kortsiktiga perspektivet blir användandet av ränteswappar en extra 

kostnad, i synnerhet när räntenivåerna är så pass låga som de är i dagsläget. I det längre 

perspektivet blir det mer gynnsamt att tillämpa ränteswappar då det används som en 

säkerhet och möjlig avkastning i framtiden om räntorna stiger. Eftersom framtiden är 

väldigt osäker torde ett minskat användande av ränteswappar vara förenat med en högre 

risk i de fall bolagen planerar att hålla sina fastigheter på lång sikt men ändå strävar 

efter att uppnå en kortsiktig lönsamhet.  

 

Vidare som beskrivits i problembakgrunden är räntekontrakt utformade mellan två 

parter som löper på bestämd tid. Vid en fastighetsförsäljning råder det svårigheter att 

överta både lån och räntekontrakt förenade med fastigheten. Exempelvis ligger det inte i 

bankens intresse att överlåta ett räntekontrakt till en ny part om kontraktet är förenat 

med förlust. Samtidigt vill inte den nya ägaren av fastigheten gå in i ett räntekontrakt 

som har undervärden. Detta är något som vi ser gör att kortsiktiga lönsamhetsmål inte är 

speciellt applicerbara för ränteswapskontrakt.  

  

Kunskap och inställning är två variabler från finansiell kunnighet vars betydelse inte 

tidigare har prövats om de är väsentliga när det kommer till användande av 

ränteswappar. Båda dessa visar ett signifikant positivt samband till användande av 

ränteswappar. Detta innebär att beslutsfattare med hög kunskap och en positiv 

inställning är mer benägna att använda instrumentet. Då Hung et al. (2009) pekar på att 

finansiell kunnighet har en väldigt viktig betydelse när det kommer till finansiella beslut 

stärks denna teori än mer utifrån resultatet i den aktuella studien. Individers 

kunskapsnivå spelar därför in när det kommer till att använda eller inte använda 

ränteswappar. Hur detta samband ser ut diskuteras vidare i diskussionskapitlet. 

 

 

7.2 Utestående ränteswappar 

 

Vid en jämförelse av resultatet från modell 1 ställd mot Y2 = utestående ränteswappar 

visar utfallet liknande resultat som när modellen ställdes mot Y1= användning av 

ränteswappar. Det vill säga att ingen variabel visade signifikans. Även i det här fallet 

kan resonemang föras kring varför faktorerna i modellen inte visade signifikans. För att 

undvika upprepning hänvisar vi till tidigare förklaringar som grundas på att det finns en 

komplexitet, problematik med överförbarhet samt skillnader i val av målgrupp som gör 

att vår studie skiljer sig från tidigare forskning.  

 

För modell två gav varken bolagsledningens delaktighet, kunskap, vem som ansvarar 

över räntesäkringen eller blått styre signifikans från att tidigare ha visat signifikans ställt 

mot användande. Ingen analys från detta kommer göras utan en jämförande analys sker 

under den slutgiltiga modellen.  
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Tabell 11 nedan visar en jämförelse mellan hur beroendevariablerna Y1= användning av 

ränteswappar samt Y2 = utestående ränteswappar skiljer sig ställd mot modell 3. Som 

framgår av tabellen vittnar resultatet i modell 3 om att den största skillnaden mellan att 

vara användare av ränteswappar och att vara en högaktiv användare av ränteswappar 

förklaras med bolagsledningens finansiella kunnighet och det politiska styret i 

kommunen. Samtliga tre variabler i faktorn finansiell kunnighet ger här utslag där även 

arbetslivserfarenhet som tidigare inte var signifikant visar en sannolikhet för ökat grad 

av användande på den högsta signifikansnivån 1  %. Detta bygger alltså vidare på Hung 

et al. (2009) teorier om att den finansiella kunnigheten påverkar finansiella beslut. Vårt 

resultat talar emot forskning av Hallahan et al. (2004) och Grable (2000) men är i linje 

med vad Hawley och Fuji (1993) konstaterade med att ålder inte verkar vara väsentligt 

för finansiella beslut. Istället verkar det handla om hur länge personen i fråga har arbetat 

inom relevant finansiellt område som har betydelse vid finansiella beslut. I vårt fall 

visar en längre arbetslivserfarenhet relaterad till ränteswappar att dessa personer väljer 

att använda ränteswappar i större grad av omfattning än de med kortare 

arbetslivserfarenhet.  Gällande den politiska betydelsen för kommunala fastighetsbolags 

användande av ränteswappar framkom genom vår studie att ett rött kommunalt styre har 

en negativ påverkan på graden av användning. Detta ställt mot ett antagande att det 

istället är en konstellation som styr i kommunen. Resultatet i den här variabeln blir dock 

svårtolkad då konstellationerna kan vara väldigt spridda och det inte finns någon 

information om detta i vårt resultat.  

 
Tabell 11. Jämförande tabell över utfall i modell 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användande Signifikans Utestående ränteswappar Signifikans

Lönsamhetskrav ** Lönsamhetskrav *

Tillgångar ** Tillgångar -

Skuldsättningsgrad ** Skuldsättningsgrad -

Blått styre Blått styre -

Rött styre Rött styre ***

Vem ansvarar ** Vem ansvarar **

Förvärvsutsträckning Förvärvsutsträckning -

Erfarenhet Erfarenhet ***

Kunskap ** Kunskap **

Inställning ** Inställning **

* = 10 % signifikans ** = 5 % signifikans *** = 1 % signifikans
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8. Slutsatser och diskussion  

I denna del kommer inledningsvis en slutsats presenteras i förhållande till hur väl 

studien har fullgjort sitt syfte samt besvarat sin problemformulering. Vidare följer en 

diskussion kring vad de resultat studien har påvisat kan ha för effekt och bidra med för 

kunskap inom branschen. Därefter kommer resonemang föras kring orsakssammanband 

i studien som gör att resultatet kan misstolkas. Slutligen kommer en del beröra den etik 

och samhälleliga aspekter studien har arbetat efter, samt föreslå vidare forskning inom 

området. 

 

 

Studiens syfte ämnade kartlägga användandet av ränteswappar bland kommunala 

fastighetsbolag och analysera om det finns samband mellan de kartlagda bolagens 

karakteristiska och deras användning av instrumentet. Efter att ha genomfört en 

kvantitativ enkätundersökning påvisar resultatet att 82,8 % av de tillfrågade bolagen 

använder ränteswappar. Majoriteten har en stor del utestående ränteswappar i 

förhållande till total lånestock, vilket indikerar på ett högt användande inom den valda 

sektorn. Vidare visar resultatet i den här studien att tre faktorer som tidigare forskning 

förespråkat, har en inverkan på bolagens beslut om att använda ränteswappar. Dessa 

faktorer är tillväxtmöjligheter, storlek och skuldsättningsgrad. Förutom dessa indikerar 

resultatet även på att finansiell kunnighet samt sektorspecifika faktorer är betydelsefulla 

vid bolagets beslut att använda ränteswappar. För utestående ränteswappar kan vi 

konstatera att det främst är den finansiella kunnigheten i bolagsledningen, 

sektorspecifika faktorer samt lönsamhetskrav som har inverkan på bolagens beslut. Med 

stöd av den kartläggning och jämförande analys som genomförts, kan vi konstatera att 

studiens problemformulering  ”Vilka faktorer påverkar användandet av ränteswappar i 

svenska kommunala fastighetsbolag?” är besvarad.  

 

Från tidigare resultat och analysdel som har behandlats ovan har vissa variabler utmärkt 

sig som signifikanta för ett bolags användning och grad av användning av ränteswappar. 

Tre av de variabler som tidigare forskning har pekat på ger signifikans för tillämpande 

av ränteswappar. Utfallet i storleksvariabeln kan ifrågasättas med hänsyn till studiens 

avgränsning. Trots att dessa variabler blev signifikanta ser vi att det huvudsakliga 

bidraget från denna studie är ett påvisat samband mellan bolagsledningens finansiella 

kunnighet och hur fastighetsbolaget förhåller sig till användningen av ränteswappar.  

 

Resultatet i studien indikerar på att i de fall där det slutgiltiga beslutet av räntesäkring 

ligger hos kommunen via en kommunkoncern/internbank är sannolikheten högre att 

dessa bolag har en mer restriktiv förhållning till användningen av ränteswappar. Varför 

denna förekomst existerar har vår studie inget direkt svar på. Sambandet vi kan se är att 

finansiell kunnighet inom bolagsledningen påverkar användningen av ränteswappar 

positivt. Emellertid finns inget kartlagt samband mellan kunskapsnivån bland 

beslutstagande i kommunkoncern/internbank. Vid en applicering av vår empiri skulle 

det indikera att kunskapsnivån är lägre gällande ränteswappar bland beslutsfattande i en 

kommunkoncern eller internbank. Detta är dock bara rent spekulativt.  

 

Ett vidare resonemang inom samma ämne blir att utreda förekomsten av extern 

rådgivning. Det är ganska logiskt att anta att dessa finansiella rådgivningsfirmor som 

arbetar dagligen och är specialiserade inom området har en hög kunskap. 
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Anmärkningsvärt är att de som kontaktar dessa firmor i 49 fall av 50 använder 

ränteswappar och även utgör majoriteten av högaktiva användare. Detta kan ses som en 

indikation på att det är väldigt få bolag i Sverige som efter konsultation med expertis 

inte anses lämpliga att använda ränteswappar. Bland icke-användarna i vår studie torde 

det således inte enbart bero på att alla inte är lämpliga att använda ränteswappar, utan 

andra faktorer ligger bakom detta beslut. Sätter vi det i perspektiv av vilka som väljer att 

konsultera extern rådgivning visar det sig att bolag med en kommunkoncern eller 

internbank är mindre benägna att göra detta. Detta kan ses som motsägelsefullt om det 

föreligger att empirin från studien visar sig vara överförbar på denna målgrupp. 

Samtidigt kan det positiva samband som visas upp för extern rådgivning vara till följd 

av att dessa bolag redan har beslutat att använda ränteswappar. Det är alltså inte på 

inrådan av den externa parten som beslutet kommer ifrån. Hur detta förhållande ser ut i 

verkligheten finns inget resultat i vår studie, något läsaren bör ha i beaktning. För att 

utreda orsakssambandet krävs en kompletterande kvalitativ studie. 

 
En annan frågeställning som blir av intresse gäller hur kunskapsfördelningen ser ut i 

landet. Vart finns egentligen de mest kunniga inom detta område? En rimlig tanke är att 

urbanisering och brist på karriärmöjligheter bidrar negativt till att mindre kommuner/län 

har svårt att behålla sin kompetens som istället flyttar till större städer. Det går också att 

resonera att den här typen av ledningsjobb är så pass attraktiva att utbudet av 

kvalificerade personer täcker upp samtliga kommuners efterfrågan. I vilket fall som än 

råder kvarstår faktum att finansiell kunnighet bland bolagsledningen är en faktor som 

påverkar användandet av ränteswappar. Det blir därför viktigt att veta vad som 

motiverar dessa individer för att rekrytera samt behålla kunskapen inom företaget.  

 

För att klarlägga resultaten från denna studie i perspektiv är det viktigt att sätta de 

förhållanden som råder i centrum. Resultatet i vår studie visar att en majoritet av 

bolagen har ett långvarigt historiskt användande, något som kan vara starkt bidragande 

till att bygga upp en högre kunskap inom bolagsledningen.  En annan teori kan vara att 

bolagsledningen genom extern rådgivning har erhållit högre kunskap kring 

ränteswappar. Det finns alltså anledning att peka på att användande av ränteswappar 

skapar kunskap kring instrumentet. Något som bör betonas i resultatet av den här 

studien.  Är användande av ränteswappar en biprodukt av kunskap eller vice versa? Vi 

ser däremot att aspekten i hur bolagen utvecklar den finansiella kunskapen i 

bolagsledningen är av intresse för bland annat branschorganisationer som SABO men 

även för bolagen själva.  

 

Resultatet i denna studie visar att sannolikheten av att ett bolag använder ränteswappar 

minskar om bolaget har kortsiktiga snarare än långsiktiga lönsamhetsmål. Som tidigare 

nämnt i kapitel 3.2, lagstiftning, innebär den relativt nya lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag att bolag i studien numer ska agera efter affärsmässiga 

principer. Detta innebär ett mer affärsorienterat synsätt än tidigare, vilket således också 

öppnar upp för att allt fler bolag kommer ta hänsyn till allt mer kortsiktiga 

lönsamhetsmål för delar av sin verksamhet. Om så är fallet är inte kartlagt och vilken 

effekt det får på branschen är svårt att sia om. Däremot bör kreditgivare vara medvetna 

om att det finns en möjlighet att utvecklingen kan ta denna riktning, vilket resulterar i 

mindre användning av ränteswappar bland de kommunala fastighetsbolagen. Som 

nämnt i kapitel 5.3, operationalisering, är frågan om lönsamhetskrav inspirerad av en 

enkät Boverket genomförde. Från deras resultat visade det sig att närmare 20  % hade 

kortsiktiga lönsamhetsmål för nyproduktioner år 2008. När vi granskar utfallet i vår 
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studie visar det sig att ungefär 10  % har kortsiktiga lönsamhetsmål för investeringar 

och nyproduktioner. Det indikerar alltså inte på att lönsamhetsmålen går mot mer 

kortsiktiga krav i nuläget.  

8. 1 Etik och samhälleliga aspekter 

Enligt Bryman (2008, s. 131) är det viktigt att vid en vetenskaplig undersökning 

förehålla sig etiskt. Det är därför av betydelse att personer som är inblandade i studien 

gör detta av fri vilja samt att uppgifter rörande respondenterna behandlas med 

anonymitet och konfidentialitet i så stor utsträckning som möjligt. I samband med 

enkätutskicket informerades respondenterna vad studien ämnade undersöka och hur 

känsliga uppgifter skulle behandlas. I enlighet med nyttjandekravet användes endast 

uppgifterna för att försöka besvara forskningsfrågan (Bryman, 2008, s. 132). Den 

beskrivning vi angav gällande studiens syfte får anses vara tillräcklig för att ge en 

rättvisande bild över undersökningens ändamål. För att respondenterna inte skulle känna 

sig tvingade att svara på samtliga frågor utformades även enkäten så att ingen del var 

obligatorisk att besvara. Genomgående har vi i studien varit noggranna med att beskriva 

våra tillvägagångssätt och tankar till de vägval vi har gjort. Detta gjordes för att öka 

studiens transparens men även för att inte ge intrycket att vi utelämnar viktiga detaljer. 

Svaren har behandlats med anonymitet för att det inte ska gå att identifiera ett enskilt 

företag utifrån den privata information som vi erhållit. Vi anser att de etiska aspekterna 

som bedöms vara viktiga för en studie har uppfyllts och varken respondenterna eller 

företagen i fråga blir negativt påverkade av studien. Undersökningen skänker en djupare 

förståelse gällande det aktuella ämnet som är till för att hjälpa företagen samt se hur 

deras situation skiljer sig från övriga kommunala fastighetsbolag i Sverige. Då 

kommunala fastighetsbolag inte har den vinstdrivande målsättningen i samma 

utsträckning som privata företag, kartlägger även studien ett relativt outforskat område. 

Utifrån ett samhälleligt perspektiv blir det intressant att undersöka detta område 

eftersom kommunala fastighetsbolag agerar efter samhällsnyttan. Bolagen har en viktig 

roll i samhället för att bistå utsatta sociala grupper med boende, de ska även verka för 

att minska segregeringen som finns på bostadsmarknaden. Eftersom att vår studie bidrar 

med underlag och kunskap kring ett instrument som är vida använt bland bolagen, ser vi 

en medverkan ur en samhällelig aspekt.  

8.2 Förslag till vidare forskning 

Från resonemang i diskussionen anser vi att vidare forskning gällande kommunala 

fastighetsbolag och deras användning av finansiella instrument bör inriktas mot 

finansiell kunnighet. Förslag på ämnesval: 

 Hur skiljer sig kunskapen mellan bolag och kommun? 

 Utvärdera den finansiella kunskapen hos externa rådgivare. 

Detta eftersom samtliga variabler inom denna faktor visade sig vara väldigt 

betydelsefulla när det kommer till användande av ränteswappar. En vidare forskning 

inom området bör inkludera en större population. Genom att inkludera de mindre 

kommunernas fastighetsbolag kan denna typ av vidare forskning identifiera om 

resultatet överensstämmer med vår studie samt komplettera med tillgångsaspekten där 

vår studie visade en rätt ologisk relation. För vidare forskning är det av intresse att 
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utveckla de mer komplexa faktorerna som skatt och komparativa fördelar för att skapa 

en bättre reliabilitet för valda målgrupp. Som tidigare nämnt är det tveksamt om denna 

studie behandlade dessa faktorer på bästa sätt. Därför kan en fortsatt studie inom 

området fokusera mer på dessa faktorer och utforma specifika frågor riktade mot dessa. 

På detta vis erhålls en djupare förståelse om deras faktiska magnitud och inverkan på 

ränteswappar.  

 

Under denna studie har vi märkt att den kommunala sektorn är relativt outforskad vad 

gäller den här typen av granskning. Det finns därför möjligheter att liknande studier kan 

genomföras inom andra typer av kommunala bolag men även att genom utvidga 

forskningen mot andra typer av finansiella derivat. För att få en djupare förståelse i 

ämnesfrågan hade en kompletterande studie med kvalitativ information från de berörda 

partera varit av intresse. Detta kan innefatta kommentarer och intervjuer från personer i 

kreditgivningsmarknaden, bolagsledningen, bankerna, branschorganisation samt 

branschexpertis. Emellertid var tiden som fanns till denna studie för knapp.  
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9. Sanningskriterier 

I följande avsnitt kommer studiens sanningskriterier att presenteras och en diskussion 

föras kring hur dessa har blivit uppfyllda under studiens gång. Inledningsvis diskuteras 

validiteten dess betydelse för att sedan följas upp av reliabiliteten.  

9.1 Validitet 

Bjereld et al. (2002, s. 108) och Ejvegård (2003, s. 73) menar att validiteten är en viktig 

del av studien som alla forskare bör ha i åtanke under arbetets gång. En hög validitet 

visar om studiens resultat verkligen speglar det resultat som undersökningen ämnade 

mäta. När det kommer till validitet vid en enkätundersökning är det därför viktigt att 

frågorna som ställs har en relevans till det studien ämnar bevisa. Som tidigare nämnts i 

avsnittet om operationalisering baserades enkätfrågorna efter teorier som tidigare 

forskning har visat varit betydande faktorer för valet att använda ränteswappar. Genom 

att basera frågorna utifrån det tidigare forskning har funnit relevant för andra marknader 

blir det intressant att se om de är väsentligt för den befintliga marknaden samt ökar även 

relevansen för studien. Finansiell kunnighet, ålder samt sektorspecifika faktorer har ej 

undersökts av tidigare forskning. Dessa faktorer är därför intressanta att undersöka när 

det kommer till tillämpande av ränteswappar och studien bidrar till en djupare förståelse 

om instrumentet för en relativt outforskad marknad.  

 

För att öka studiens kvalité och validitet utformades som tidigare nämnt en pilotenkät 

som ett antal slumpmässigt utvalda respondenter samt branschexpertis fick ta del av. 

Respondenternas åsikter och förslag till förbättring togs sedan i beaktning och ändringar 

gjordes genom att förtydliga vissa frågor, ändra intervall och relatera frågorna mer till 

studiens huvudsakliga syfte. När det kommer till generaliserbarheten i studien får även 

den anses vara god. Enligt Björklund och Paulsson (2012, s. 51) anses en studie vara 

generaliserbar om urvalet i studien är applicerbar på den population som studien 

undersöker. Då närmare 73% av den totala populationen finns representerade är 

möjligheterna bra för att generalisera resultatet för hela populationen. Detta styrks även 

av att de företag som utgör studiens urval har en bred spridning över Sverige.  

9.2 Reliabilitet 

För att en studie ska vara tillförlitlig krävs det att den har en hög reliabilitet (Ejvegård, 

2003, s. 70). Reliabiliteten beskriver hur användbart mätinstrumentet och själva 

processen i studien är. Det är viktigt att studiens reliabilitet håller en hög nivå för att 

andra forskare ska kunna genomföra en liknande studie och erhålla samma resultat. Om 

reliabiliteten är låg är det stor risk att utfallet varierar avsevärt trots att samma 

tillvägagångssätt har tillämpats. Detta försvårar möjligheterna för vidare forskning inom 

området. En studie kan vara av hög reliabilitet men detta behöver däremot inte betyda 

att validiteten är tillräcklig. Däremot kan en studie som har en hög validitet aldrig ha en 

låg reliabilitet. Det är därför av högre prioritet att studien har en tillförlitlig reliabilitet 

(Bjereld et al., 2002, s. 112). 
 

För att erhålla en så hög tillförlit som möjligt gjordes noggrann inläsning på de aspekter 

som kan anses vara kritiska i processen att erhålla bästa möjliga resultat. Till exempel 
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studerades ett flertal böcker om enkätundersökningar innan denna konstruerades för att 

säkerställa kvalitén. Enligt Ejvegård (2003, s. 72) kan reliabilitet dels mätas genom att 

ställa flera frågor som vill besvara samma variabel. Om svaren visar sig vara liknande 

antyder detta på att reliabiliteten är god gällande den specifika faktorn. Detta 

eftersträvades i studien då i de flesta fall konstruerades minst två frågor för att garantera 

en god reliabilitet rörande de faktorer som ligger till grund för arbetet. Frågorna 

anpassades även för att på bästa sätt vara väsentliga för den kommunala 

fastighetsmarknaden. Detta var viktigt då denna marknad skiljer sig mycket gentemot 

den privata sektorn. Till följd av den avgränsning som gjordes i studien gällande att 

fokusera på kommunala bolag valdes därför att fokus skulle ligga runt det 

värdemaximerande perspektivet. Det ledningsförmånliga perspektivet får ej anses vara 

relevant för den aktuella studien då denna inte är applicerbar till lika stor grad på den 

kommunala fastighetsmarknaden. Vi är medvetna om att vissa faktorer blev 

problematiska att direkt överföra men anser ändå att reliabiliteten i denna studie är 

tillfredsställande. 
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Appendix 1 – Enkätundersökning 
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Appendix 2 – Variabelförteckning samt 

statistiska tester 

 

Figur 1. Variabelförteckning 

 

 

 
 

Variabelförteckning

Y1 Anv Användande

Y2 Ute Utestående ränteswappar

X1 Til Tillgångar

X2 Sku Skuldsättningsgrad

X3 Rän Räntetäckningsgrad

X4 Bor Borgensavgift

X5 För Förvärvsutsträckning

X6 Lön Lönsamhetskrav

X7 Ska Skatt

X8 Del Delaktighet

X9 Ins Inställning

X10 Kun Kunskap

X11 Erf Arbetslivserfarenhet 

X12 Åld Ålder

X13 Ans Vem ansvarar

X14 Blå Blått styre

X15 Röd Rött styre
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Figur 2. Användande – modell 1 

 

 

Figur 3. Användande – modell 2 

 

Figur 4. Användande – modell 3 
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Figur 5. Grad av användande – modell 1 

 

Figur 6. Grad av användande – modell 2 

 

Figur 7. Grad av användande – modell 3 
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Appendix 3a - Enkätfigurer 

 

 
      

Figur 8. Bortfallsanalys, Invånarantal 

 

 

 

 
 

                          Figur 9. Fördelning, kön             Figur 10. Fördelning, befattning 

 

 
                Figur 11. Fördelning, styre  Figur 12. Fördelning, vem ansvarar 

  

 

 
Figur 13. Fördelning, extern part 

 

Målpopulation, Invånarantal Sf N Andel av population Bortfal l Andel  av resultat

20 000-30 000 25 35 28% 29% 29%

30 000-50 000 23 29 24% 21% 27%

50 000-100 000 19 31 25% 39% 22%

100 000+ 19 28 23% 32% 22%

Totalt 86* 123 100% 100%
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Appendix 3b - Enkätfigurer 

 

 
 

Figur 14. Användning mot extern rådgivning.  Figur 15. Användande  mot vem ansvarar 
 

 

Figur 16. Extern part mot utestående ränteswappar 

 

Figur 17. Styre mot utestående ränteswappar 
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Appendix 3c - Enkätfigurer 

 

 

 

           Figur 18. Avyttring, utsträckning               Figur 19. Bolagsledningens delaktighet 

 

Figur 20. Genomsnittlig kapitalbindning bland de tillfrågade bolagen (Avrundat till 

närmsta heltal) 

 

 

Figur 21. Genomsnittlig räntebindningstid bland de tillfrågade bolagen (Avrundat till 

närmsta heltal) 
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Figur 22. Andel kortsiktiga lån 

 
Figur 23. Genomsnittlig balansräkning bland de tillfrågade bolagen. (MSEK) 

 

 

 
 

Figur 24. Genomsnittliga nyckeltal bland de tillfrågade bolagen 

 

 

 


