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Sammanfattning	  
De kommunala bostadsfastighetsaktiebolagen har haft en fördel jämtemot de privata bostads-
fastighetsbolagen när det kommer till risker och konkurrens där stora skillnader har varit till-
gången samt kostnaderna för finansiering. För att verka för en mer konkurrensneutral mark-
nad genomfördes en omreglering som implementerades genom en ny lag 2011. Lagen 
2010:879 om kommunala bostadsaktiebolag åsidosatte det tidigare förbudet mot vinstdri-
vande verksamhet och inverkade konkurrensneutraliserande vad gäller bland annat de kom-
munala bolagens möjligheter till förmånlig finansiering. Utifrån förändringarna antas följande 
problemformulering:  

Har omregleringen 2011, genom lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-
bolag, lett till en förändring av de kommunala bolagens kapitalstruktur? 

 
Givet problemformuleringen kommer studien att undersöka två teorier som utvecklats genom 
Modigliani-Miller, vilka är trade-off teorin samt pecking order teorin. Studiens resultat kom-
mer sedan att kopplas till de utvalda teorierna genom väl utvalda och användbara nyckeltal. 
Valet av teorier beror på deras olika antaganden gällande kapitalstrukturens effekter. Trade-
off teorin anser enkelt förklarat att ett företag ska anta så mycket skulder som möjligt för att 
kunna investera dessa pengar och på så sätt möjliggöra en hävstång som genererar en högre 
lönsamhet. Pecking order teorin anser istället att företag bör föredra att återinvestera vinsterna 
i verksamheten och att en ökning av skulder bör vara sista alternativet för finansiering.  
 
Årsvis sekundärdata har samlats in mellan åren 2005-2013 genom databasen Retriever, där 
åren delats in i 3 tidsperioder. Perioderna består av 1: 2005-2007, 2: 2008-2010 och 3: 2011-
2013. Där sista tidsperioden, period 3, består av de år efter lagens implementerande där period 
1 och 2 påvisar förändringar som skett inför implementeringen. De data som inhämtats har 
sedan analyserats genom hypotesprövningar där olika nollhypoteser ställts emot olika alterna-
tivhypoteser. Nyckeltalen som har ansetts relevanta för studien är soliditet, skuldsättningsgrad 
samt avkastning på totalt kapital. 
 
De resultat som studien genererar påvisar ofullständiga kopplingar till både pecking order 
teorin och trade-off teorin. Visserligen har en signifikant skillnad kunnat påvisas i soliditeten 
mellan de privata och kommunala bolagen under tidsperiod tre. Ett resultat som för sig inte 
möjliggör en tydlig koppling till omregleringen som sådan. Det blir därför studiens slutsats att 
det finns externa faktorer som i större grad påvisar de förändringar som skett för studiens ut-
valda bolag. Där lagen snarare verkar vara anpassad för rådande marknadsförhållanden än för 
att verka som en faktisk omreglering av en tidigare hårt reglerad marknad.  
 
Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off Theory, Modigliani-Miller, Pecking order Theory 
Kommunala fastighetsaktiebolag, Privata fastighetsbolag, Lönsamhet, Kapitalstruktur, Kapi-
talstruktursförändringar, Kapitalstruktursskillnader. Konkurrens, Omreglering 
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1.	  Inledning	  
Det inledande kapitelet ämnar ge er som läsare en inblick i det valda forskningsområdet. 
Följaktligen innehåller kapitlet problembakgrund och problemdiskussion, två avsnitt där 
grunden för studien statueras och där författarna avser att skapa förståelse för den veten-
skapliga grund studien bygger på. Vidare kommer närliggande studier avhandlas, problem-
formulering statueras samt att delvis presentera de teoretiska och praktiska bidrag studien 
kommer resultera i. Den inledande delen avslutas med studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund	  
För att underlätta för läsaren kommer denna studie börja brett med att förklara studiens om-
fång med en grund i konkurrensens påverkan på marknaden. Det görs för att tydligare skapa 
ett sammanhang till det faktiska ämnet för studien som är den omreglering som skedde den 
första januari 2011 genom lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala fastighetsbolag. 
Omregleringens effekter är mångbottnade varför det enligt författarna ämnar sig väl att på-
börja med en historisk tillbakablick för att sedan smalna ner till studiens kärna.  

Konkurrens är en fundamental byggpelare för dagens ekonomi. Sveriges Näringsdepartement 
förklarar begreppets innebörd som ”Konkurrens är ett viktigt medel för att stimulera effektivi-
tet och utveckling. Genom konkurrens skapas väl fungerande marknader, vilket är en förut-
sättning för ett högre ekonomiskt välstånd.” (Regeringskansliet, 2014). Brunsson & Hägg 
(1992, s. 23-25) påstår att den grundläggande bilden är att en funktionell konkurrens leder till 
en tävling som skapar mer effektiva och lönsammare företag som driver på utveckling, driver 
innovation och bidrar till ökad konsumentnytta. På grund av den roll som konkurrensen har på 
marknaden i stort har bestämmelser och förordningar på både internationell som nationell 
nivå upprättats för att värna om dess fundamentala värde. I Sverige är konkurrenslagen (SFS 
2008:579) den grund som ämnar motverka och undanröja hinder för en effektiv konkurrens 
där densamma, fast på internationell nivå statueras av Europeiska Unionen (Europeiska Un-
ionen, 2014, s. 3). Enligt Europeiska Unionen (2014, s. 3) påbörjades arbetet på EU-nivå 1957 
med införandet av föredraget ”Ordning som säkerställer att konkurrensen inom den gemen-
samma marknaden inte snedvrids”. I Sverige är Konkurrensverket den myndighet som har i 
uppgift att övervaka och arbeta för en effektiv konkurrens och att lagar samt förordningar 
efterlevs (SFS 2007:1117, § 1-2).  

I Sverige har det skett stora förändringar under de senaste 45 åren för att öka konkurrensen på 
olika delar av marknaden. Det som åsyftas främst här är de om- och avregleringar som skett 
inom olika branscher. I en publikation från Statskontoret (2012, s. 16) med syfte att utvärdera 
de om- och avregleringar som skett sedan 1980 fram till idag nämns bland annat följande 
branscher; apotek, el, fordonsbesiktning, förskola, inrikesflyg, kollektivtrafik, persontrafik på 
järnväg, post, primärvård, taxi och tele. Statskontoret (2012) pekar i sin rapport på att det spe-
cifikt är ökad konkurrens som är målsättningen för om- eller avregleringen för bland annat 
elmarknaden, postmarknaden, taximarknaden och telemarknaden. Utöver detta nämner Stats-
kontoret (2012) andra faktorer synonymt med ökad konkurrens så som lägre kostnader, kost-
nadseffektivitet, ökad kvalité, skapandet av en bättre marknadsstruktur och främjandet av 
variation. Faktorer som går i linje med Brunsson & Häggs (1992, s. 23-25) bild gällande kon-
kurrens.  

En bransch som inte nämnts ovan är bostadsmarknaden som enligt Hedman (2008, s. 10) har 
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en historia sedan 1904 av att vara reglerad på ett eller annat sätt, då riksdagen klubbade ige-
nom en satsning där lån gavs ut till egna hem på landsbygden.  Vidare menar Hedman (2008, 
s. 10) att detta gjordes för att sakta ner landsbygdens avbefolkning men främst för att hejda 
den ökande emigrationen till Amerika. Det var inte förrän på 1930-talet som den mer syste-
matiskt statliga och kommunala bostadspolitiken fick sitt genombrott i sambandet med byg-
gandet av de så kallade barnrikehusen. Detta var hus som enbart var avsedda för familjer med 
många barn. Hedman (2008, s. 7) pekar på att byggandet föregicks av införandet av speciella 
lån i kombination med hyresbidrag, det gjordes för att bereda “billiga hyresbostäder åt mindre 
bemedlade, barnrika familjer i städer samt i stadsliknande och andra tätare bebyggda sam-
hällen” (SFS 1935:512, §1). Hedman (2008, s. 8) förklarar vidare att det redan var vid andra 
hälften av 1940-talet som grunden lades för det som idag kännetecknas som svenskt allmän-
nyttigt bostadsföretag, nämligen det att bostäderna ska vara till för alla. Detta innebär att bo-
städerna inte riktas till någon särskild grupp eller att det inte skall behövas någon särskild 
behovsprövning. Inte förrän 1974 efter kommunsammanslagningen blev det enligt Hedman 
(2008, s. 8) ett krav att det var kommunen som skulle tillhandahålla det grundkapital som var 
nödvändigt för företaget, för att kunna erkännas som ett allmännyttigt bostadsföretag.  Det 
som idag går under kännetecknet ”allmännytta” innebär enligt Hedman, (2008, s. 7) med tidi-
gare nämnda kännetecken att verksamheten drivs utan vinstsyfte, ägs helt, eller i huvudsak av 
kommunerna och är öppen för alla. Norberg (1999, s. 45) stärker detta genom att mena att 
dagens kommunala bostadsaktiebolag, vilka tillskrivs allmännyttan, har i huvuduppgift att ge 
Sveriges befolkning tillgång till bra boende till ett rimligt pris. 
 
De kommunala bostadsbolagen har verkat på marknaden och gör det än idag i viss mån med 
konkurrensfördelar jämte de privata bostadsbolagen. Det innebär att de verkar under former 
som gynnar de allmännyttiga företagens verksamhet där Norberg (1999, s. 46) bland annat 
nämner exempel som att de tidigare schablonbeskattades på ett sätt som ofta innebar total 
skattefrihet. Ytterligare ett exempel är finansieringsmöjligheterna där de kommunala bolagen 
enligt Hedman (1994, s. 63) kunde låna upp till 100 % av bidragsunderlaget via statliga lån 
samtidigt som de privata aktörerna endast kunde låna upp till 95 %. För att ytterligare belysa 
den snedvridna eller den icke existerande konkurrensen skriver Norberg (1999, s. 46) att 
kommunen behövde tillstyrka de privata aktörernas låneansökning för att dessa skulle kunna 
ta del av räntebidragen. Det förekom att kommunerna avstyrkte denna ansökan med moti-
vering att det saknades behov av det tilltänka projektet. Det gav kommunerna stor makt över 
den rådande bostadsmarknaden (Norberg, 1999, s. 46). 
 
Förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen har under senare tid förändrats. Till 
följd av förändrade samhällsekonomiska förutsättningar har det statliga stödet till bostadssek-
torn minskat kraftigt. I stort särbehandlas de inte längre varken ekonomiskt eller rättsligt till-
skillnad från förr (SOU 2008:38, s. 7). Trots det är konkurrensen fortfarande snedvriden enligt 
SABO (2012, s. 3) och belyser ett exempel som den förmånliga finansiering som kan sökas av 
de kommunala aktiebolagen genom Kommuninvest. SOU (2008:38, s. 293) beskriver Kom-
muninvest som ett kreditmarknadsbolag med syfte att kostnadseffektivisera upplåningsverk-
samheten för kommuner, kommunala bolag och stiftelser. Vidare menar SOU (2008:38, s. 
292) att det som särskiljer Kommuninvest är att de saknar ett vinstsyfte som ger dem möjlig-
heten att ge ut förmånliga krediter till sina låntagare. För att kompensera för denna förmånliga 
finansiering har en borgenavgift introducerats. Den består av en marknadsmässig avgift som 
de kommunala aktiebolagen ska betala till kommunerna i de fall de går i borgen (SABO, 
2012, s. 3). Borgenavgiften ska fungera som den neutraliserande faktorn beträffande bolagens 
finansiering. Huruvida detta efterlevs och i vilken utsträckning är inte möjligt att fastställa.  
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Regeringen tog den 20 oktober 2005 beslut enligt Kommittédirektivet (2005:116) att tillsätta 
en utredning för att se över de förutsättningar och villkor som berör allmännyttiga kommunala 
bostadsföretag. Utredningen fick namnet: EU, allmännyttan och hyrorna: Betänkande av ut-
redningen om allmännyttans villkor (SOU 2008:38). I förarbetet fastslår SOU (2008:38, s. 
270) bland annat att konkurrens på likvärdiga villkor kommer konsumenterna till godo genom 
främjandet av kostnadseffektivitet. Vidare förutsätter detta enligt SOU (2008:38, s. 188) en 
väl fungerande hyresmarknad där allmännyttiga bostadsbolag inte ges omotiverat stöd, vilket i 
sin tur snedvrider konkurrensen på marknaden i förhållande till de privata aktörerna. Detta 
klargörs än mer av den kritik som har riktats mot den aktuella situationen på bostadsmark-
naden från både hyresgästernas företrädare och de privata fastighetsägarna. Där hyresgäster-
nas företrädare anser att hyresgästerna redan svarar för kostnader som resultat av att de all-
männyttiga bostadsföretagen bryter mot förbudet att driva verksamheten med vinstsyfte. De 
privata fastighetsföretagen har i sin tur utgått från EU-rättsliga regler kring statsstöd och kon-
kurrensbegränsningar och ställer frågan hur dessa delar bör tillämpas på bostadssektorn (Prop. 
2009/10:185, s. 25). Detta går vidare att tolka enligt SOU (2008:38, s. 27) som om de kom-
munala fastighetsaktiebolagen redan innan lagförändringen bedrev en verksamhet med ett 
visst vinstsyfte, vilket var mot gällande bestämmelser och förordningar samt att detta gjordes 
med olovligt statsstöd i ryggen.  
 
För att rådande situation skall överensstämma med EG-fördraget bör de kommunala bostads-
aktiebolagen verka för ett långsiktigt vinstperspektiv genom att verksamheten bygger på af-
färsmässiga principer (SOU 2008:38, s. 27). Det innebär att verksamheten skall drivas på 
samma villkor som privata bostadsföretag. Det vill säga att de kommunala bolagen skall 
sträva efter en så hög vinst som möjligt med hänsyn tagen till den risk som bolagen och 
kommunerna väljer att ta (SOU 2008:38, s. 27). På grund av rådande omständigheter trädde 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) i kraft den första januari 
2011 där utredningen EU, allmännyttan och hyrorna är en del av lagens förarbete. I lagen går 
att läsa; ”ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt af-
färsmässiga principer” (SFS 2010:879, §2). Varför denna studie genomgående lägger tyngd 
på detta uttryck, formulerat i lagen, beror på de effekter den anses få för de kommunala bola-
gen och är en direkt avsiktsförklaring för en vinstdrivande verksamhet. Detta kommer att ut-
vecklas och förklaras mer grundligt i senare del av arbetet. 

1.2 Problemdiskussion	  
Denna studie ämnar undersöka om de kommunala bostadsaktiebolagens kapitalstruktur har 
förändrats i och med omregleringen. Studien kommer även undersöka förhållandet mellan de 
kommunala och privata bolagens kapitalstruktur, vilket skulle kunna tyda på att en anpass-
ningsprocess har skett mot en mer marknadsmässig struktur likt den hos de privata bolagen. 
Det är en infallsvinkel som enligt författarna inte blivit studerad tidigare på den Svenska 
marknaden eller i någon tidigare känd studie. 
 
För att knyta forskningsobjektivet till tilltänkt situation och händelse vilar grundfrågan vid 
vad som faktiskt menas med att: ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. Konkret avser begreppet affärsmässighet enligt 
regeringens proposition 2009/10:185 (s. 85) det övergripande förhållningssätt som privata 
företag på en marknad intar gällande investeringar och finansiella beslut gällande sin dagliga 
drift. Enligt förarbetet för regeringens proposition 2009/10:185 (s. 84-85) skall företagets 
bästa alltid vara det centrala perspektivet för ett affärsmässigt företag, vilket fortsättningsvis 
innebär att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att marknadsmässiga avkastningskrav 
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kan ställas på bolaget. I sig innebär formuleringen kring avkastningskrav att undantag görs 
från den tidigare självkostnadsprincipen som företagen agerade kring, samtidigt som förbudet 
mot att driva företagen med ett vinstsyfte har åsidosatts. En fundamental innebörd är att de 
kommunala fastighetsaktiebolagen skall sträva efter att på lång sikt vinstmaximera verksam-
heten (Lind & Lundström, 2011, s. 7; Prop. 2009/10:185, s. 48; SOU 2008:38, s. 270). 

För att återkoppla till de kommunala fastighetsbolagens förhållningssätt till investeringar och 
finansiella beslut, vilket proposition 2009/10:185 (s. 81, 85) avser förändra med ett perspektiv 
av affärsmässigt agerande. Lagen innebär rent teoretiskt stora förändringar och då främst vad 
gäller bolagens finansieringsmöjligheter och investeringsbeslut, där de kommunala bostadsak-
tiebolagen konsekvent behöver beakta hur verksamheten bedrivs. Den initiala effekten kom-
mer från det faktum att kostnaden för kapital likställs mellan de privata och kommunala bola-
gen genom införandet av kommunala marknadsmässiga avgifter. Det kommunala bostadsak-
tiebolagets kostnader för tillgång till kapital kommer på detta sätt varken uppgå till högre eller 
lägre belopp än de privata aktörernas (Lind & Lundström, 2011, s. 23; Prop. 2009/10:185, s. 
50; SOU 2008:38, s. 28). Det förändrade förhållandet mellan kostnaden för kapital och kravet 
på vinstmaximering har även enligt SOU (2008:38, s. 272) gett den antagna finansieringsris-
ken en än mer aktualiserad betydelse, då det förslås att det står kommunerna fritt att välja den 
risk som accepteras inom verksamheten. Där Lind & Lundström (2011, s. 23) anser att frågan 
kring finansiering bör knytas till en medveten riskpolicy. Lind & Lundström (2011, s. 23) 
menar att ytterligare en policy bör innefatta hur mycket som ska lånas och hur mycket som 
bör finansieras med eget kapital vid exempelvis stora investeringar, med andra ord beslut 
kring företagets lånestruktur, vilket bör kopplas till exempelvis företagets soliditet. Då beslu-
ten är upp till ägarna att bedöma och värdera har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 
samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), med anledning av den nya 
lagen, tagit fram en guide kring ägardirektiv. Dokumentet har namnet ”Ägardirektiv till all-
männyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning” (SKL & SABO, 2013), där vik-
ten kring de ekonomiska utgångspunkterna främst ligger vid avkastning i förhållande till risk 
och långsiktighet samt storleken på det egna kapitalet (SKL & SABO, 2013, s. 11). I sam-
manhang med företagens ägardirektiv nämns specifikt soliditet som en viktig utgångpunkt 
beträffande kapitalstrukturens komposition (Boverket, 2006, s. 18; Lind & Lundström, 2011, 
s.23; Prop. 2009/10:185, s. 44). En viktig faktor för denna studie är det faktum att SOU 
(2008:38, s. 268) beskriver hur avkastningskraven kan bestå av driftnetto såväl som värdeök-
ning.  
 
Ägardirektivens finansiella utgångspunkter är om möjligt det ramverk som bäst förklarar en 
direkt koppling mellan kapitalstrukturen och den aktuella omregleringen. Först och främst vad 
gäller det fokus som ges åt företagens soliditet, som är måttet på hur mycket företaget är fi-
nansierat av eget kapital. Ytterligare läggs vikt vid det faktum att avkastningskravet kan kopp-
las till en direktavkastning räknat i faktiska kronor likväl som en värdeökning på själva bola-
get som sådant. Vidare följer en förklaring grundad i tidigare forskning och teori hur de 
nämnda faktorerna är kopplade till kapitalstrukturen. 
 
Lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär enligt proposition 
2009/10:185 (s. 81) mer konkret en konkurrensneutralisering på marknaden då åtgärderna 
undanröjer eventuella otillbörliga fördelar som tidigare tillskansats de kommunala bostadsfö-
retagen. Konkurrensen skall ske på än mer lika villkor efter lagens införande och som tidigare 
nämnts är de mer jämlika kostnaderna för finansiering ett exempel på de mer lika villkoren 
lagen vill upprätta. Att ökad konkurrens på marknaden i sig leder till positiva effekter för fö-
retagen påvisas bland annat av Nickell (1996, s. 741), vars studie omfattar cirka 670 brittiska 
företag. Vilka representerar 14 olika branscher och där konkurrensen mäts genom ökat antal 
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konkurrenter. Nickell (1996, s. 724 & 740) påvisar hur ökningen av antalet konkurrenter inom 
de olika branscherna leder till en signifikant högre effektivitetstillväxt. Pan et al. (2015, s. 
196) empiriska studie är ytterligare ett exempel som visar på ett positivt samband mellan ökad 
konkurrens och sjukhusens verksamhet i Kina. Forskningen bestyrker hur ökad konkurrens 
leder till en högre kvalitativ sjukvård och till lägre kostnader. Forskningen genomfördes efter 
att nya reformer infördes för att öka den interna konkurrensen mellan sjukhusen (Pan et al., 
2015, s. 180).  

Winston (1998, s. 90) förklarar effekterna av bolagens anpassningsprocess till ökad mark-
nadskonkurrens som: ”Deregulation is a long-term process, from which society will continue 
to reap benefits as firms continue to adjust to free market competition”.  
 
Marknadseffekterna som genereras av om- och avregleringar är inom vissa områden, så som 
bank och finans, väl undersökt där den tidigare forskningen är extensiv. Berger & Mesters 
(2003, s. 57) studie är ett exempel av många där de undersöker resultatet av avregleringarna i 
den amerikanska banksektorn. De finner ett intressant samband där de påvisar hur bankernas 
resultatproduktivitet förbättras trots att deras kostnadsproduktivitet försämras till följd av den 
ökade konkurrensen. Detta förklaras av att bankerna över tid erbjuder en större variation av 
finansiella tjänster och en högre grad av tillgänglighet, vilket leder till högre kostnader men 
samtidigt även högre intäkter (Berger & Mester, 2003, s. 90). Vidare leder detta till slutsatser 
som går i linje med det Winston (1998) konstaterade kring samhällets fördelar av avreglering-
ar.  
 
I fallet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) är syftet att 
öka konkurrensen genom att de kommunala bolagen börjar verka på marknaden likt de privata 
bolagen. Det innebär enligt Lind & Lundström (2011, s. 7) att driva verksamheten med ett 
vinstintresse, vilket på lång sikt innebär vinstmaximering. Enligt Lind & Lundström (2011, s. 
12) är vinstmaximering, givet vissa antaganden, även detsamma som att maximera företagets 
värde, vilket är samma delar som tidigare nämnts för avkastningskraven för de kommunala 
bostadsfastighetsbolagen. Ett sätt att åstadkomma en värdeökning är genom att förändra kapi-
talstrukturen genom att kombinera skulder och eget kapital (Myers, 1984, s. 577). Vidare föl-
jer en teoretiskt kopplad förklaring till tidigare påstående. 
 
Modigliani & Miller (1958) är de som tillskrivs som kapitalstrukturens grundare. Modigliani 
& Miller (1958, s. 262) utgår från att företag antingen är vinstmaximerande eller värdemaxi-
merande. Detta på en perfekt marknad utan skatter, transaktionskostnader och där alla kan 
tillgå samma ränta (Modigliani & Miller, s. 267-268). Sambandet som Modigliani & Miller 
(1958, s. 268-269) påvisar framhäver hur ökade kapitalkrav för företag leder till ökade kapi-
talkostnader och som automatiskt skapar ett nollsummespel. Vilket gör sambandet irrelevant 
för företagens reala värde. Nollsummespelet beror på att en förändring av företagets risk tar ut 
de effekter som annars hade påverkat både företagets kapitalstruktur och kapitalkostnad. Att 
ökat kapital i företaget leder till en minskad risk bevisas av Modigliani & Miller (1958, s. 
268-269, 271) genom deras andra proposition. Modigliani & Millers (1958, s. 268) första 
proposition statuerar hur företagets marknadsvärde inte är beroende av dess kapitalstruktur, 
vilket tillsammans med proposition 2 möjliggör nollsummespelet.  
 
Modigliani & Miller publicerade 1963 ytterligare en artikel med rubriken Corporate Income 
Taxes and the Cost of Capital: A Correction (Modigliani & Miller, 1963). Där de även tar 
hänsyn till skatternas ekonomiska effekt, vilket utlämnades i det tidigare arbetet. Resultatet av 
denna korrigering ger kapitalstrukturen en betydelse som förut inte påvisades, gällande före-
tagets värde. Modigliani & Miller (1963, s. 432-433) menar att företagen nu bör eftersträva att 
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maximera värdet på företaget genom en ökad belåning. Med andra ord att maximera skuld-
sättningen. 
	  
Maximeringen av skuldsättning går att knyta an till en senare del av forskningen kring kapi-
talstruktur genom trade-off teorin. Teorin tillskrivs Myers (1984) som påvisar att företag sö-
ker en skuldsättningsgrad som är optimal för den specifika verksamheten. Genom ”The Static 
Trade-off Hypothesis” uppstår enligt Myers (1984, s. 577) en brytpunkt varefter en ökning av 
skulderna förblir en negativ börda för företagen. Det innebär att ökad skuldsättning endast är 
fördelaktig upp till en punkt benämnd som optimum. I optimum är fördelarna genererade av 
skattefördelarna, som den ökade belåningen bidrar till att skapa, maximerad. Fördelar som i 
sin tur leder till ett ökat värde av företaget. Orsaken till att en optimal nivå inträder beror en-
ligt Myers (1984, s. 577) på att de kostnader som uppstår av den ökade belåningen, så som 
”costs of bankruptcy or financial embarassment”, överväger effekten av den genererade posi-
tiva skatteskölden. För en tydligare förklaring av skatteskölden och dess egenskaper se 3.1.1. 
Modigliani-Miller och Kapitalstrukturens irrelevans samt relevans. 
 
Pecking order teorin förklarar ett omvänt förhållande mellan lönsamhet och graden av företa-
gens skuldsättning i jämförelse med trade-off teorin. Enligt Myers & Majluf (1984, s. 187) 
grundar sig teorin på den asymmetriska information som antas existera på marknaden mellan 
företagens ledning och marknadens potentiella investerare. Den asymmetriska informationen 
gör att marknadens reaktioner varierar utifrån företagens beslut (Myers, 1984, s. 582-584). 
Enligt både Myers (1984, s. 581) och Myers & Majluf (1984, s. 219-220) skapas därför en 
form av rangordning kring valen av finansiering, varifrån teorins namn kommer ifrån, nämli-
gen pecking order. En grundläggande betydelse för teorin är den att lönsamma företag före-
drar att finansiera sig med internt genererat kapital vilket är motsatsen till trade-off teorin 
(Shyam-Sunder & Myers, 1999, s. 221). 
  
De antagna teoretiska modellerna och den tidigare empiriska forskningen kommer att redovi-
sas tydligare och i större skala i senare delar av detta arbete. Dock är det möjligt att rent teore-
tiskt antyda att de kommunala bostadsföretagens nya direktiv kring vinstmaximering, grun-
dade i lagen 2010:879, kommer generera en förändring av företagens kapitalstruktur. De fak-
tiska effekterna är inte möjligt att tvista om utan lämnas för studien att styrka. Tidigare forsk-
ning som studerat utvecklingen i företag och branscher som antingen privatiserats, av- eller 
omreglerats, kan ge en fingervisning om varthän resultatet lutar. Ett exempel är Omran (2001) 
som studerade statliga företag som privatiserades i Egypten under en period av fyra år. Forsk-
ningen visar att de privatiserade företagen går mot en minskad finansiell risk, vilket är en ef-
fekt av en minskad skuldsättningsgrad. Företagen påvisar även högre vinstmarginaler och 
bättre driftseffektivitet (Omran, 2001, s. 20). Omrans (2001) resultat är dock dubbelbottnat. 
Teoretiskt talar en privatisering för en högre belåning då företagen vill maximera skuldsätt-
ningsgraden till optimum enligt trade-off teorin, för att dra maximal fördel av skatteskölden. 
Resultatet av minskad belåningsgrad går dock emot trade-off teorin och snarare i linje med 
pecking order teorin utifrån den ökade lönsamheten. Omrans (2001, s. 17) förklarar dock 
minskningen genom att lånekostnaderna för de privata bolagen är högre än för de statliga, 
något som minskar skuldsättningen. Detta kan liknas med den situation som rådde fram till 
lagförändringen 2011 på den Svenska hyresbostadsmarknaden då snedvriden konkurrens be-
träffande finansiering rådde (2009/10:185, s. 51). I det fall Omrans (2001) forksning är appli-
cerbar på studiens undersökta omreglering är det möjligt att de kommunala bolagen kommer 
sänka sin skuldsättning till följd av de nya högre kostnaderna för finansiering. Kostnader som 
ökar genom införandet av den kommunala borgensavgiften. 
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Liknande resultat återges i studien av Paroma & Laarni (2008). Deras studie ämnade under-
söka hur amerikanska företag inom elmarknaden förändrar sina finansieringsbeslut vid en 
övergång från att vara styrda av regleringar till en mer marknadsmässig konkurrens (Paroma 
& Laarni, 2008, s. 1). Paroma & Laarni (2008, s. 29) visade på att den ökade konkurrensen 
leder till genomgående minskad skuldsättning som under den första perioden efter avregle-
ringen bestod av en minskning ner till 14 %. Omstruktureringen tvingar enligt Paroma & 
Laarni (2008, s. 29) företagen att ompröva de inneboende riskerna i besluten kring kapital-
strukturen och optimera utifrån de nya givna förutsättningarna. 

En studie av Chang et al. (2015) undersöker i sin tur företagens hastighet av kapitalstruk-
turens anpassning mot en optimal nivå i förhållande till konkurrens. Chang et al. (2015, s. 4) 
studie har ett sampel på 5012 amerikanska företag och sträcker sig över 17 år. Undersökning-
en visar på hur företag som verkar på en marknad med hög konkurrens har större incitament 
att maximera värdet för aktieägarna. Chang et al. (2015, s. 11) menar att det i sin tur leder till 
en ökning av anpassningshastigheten mot det marknadsoptimala skuldsättningsmålet. 

De kommunala bostadsaktiebolagen har gått från en marknad som varit starkt reglerad till att 
numera verka på en marknad som teoretiskt bör anses vara utsatt för en högre grad av konkur-
rens. Där företagen sedan 2011 skall bedrivas utifrån mål om långsiktig vinstmaximerande 
verksamhet. Omregleringen är så pass nära i tid att tidigare forskning inte har genomförts på 
det tilltänka ämnet. Det är även författarnas åsikt att det, trots kvantitativ forskning kring ka-
pitalstrukturen som sådan, saknas volym av tidigare forskning som studerat kapitalstrukturens 
förändring vid effekter så som av- och omregleringar på internationell nivå. För den Svenska 
marknaden existarar den i en än mindre utsträckning. Detta tyder på att ämnet lämpar sig för 
att studeras och att det bör kunna finnas ett behov av denna studies resultat på marknaden för 
vidare kunskap om konkurrens, av- och omregleringar samt kapitalstrukturens sammansätt-
ning.  

1.3 Problemformulering	  
Utifrån tidigare diskussion bör omregleringen av de kommunala bostadsfastighetsaktiebola-
gen genom lagen 2010:879 lett till förändringar av bolagens kapitalstruktur, om hänsyn tas till 
kapitalstruktursteorierna. Det är viktigt för den fortsatta studien att tydligt konkretisera den 
problemställning varpå studien baseras, varför författarna väljer följande problemformulering 
som ledande för det fortsatta arbetet: 
 
Har omregleringen 2011, genom lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-
bolag, lett till en förändring av de kommunala bolagens kapitalstruktur?  
 
Problemformuleringen kommer att genomsyra arbetet i sin helhet. Den ämnar även stärka den 
teoretiska kopplingen till studiens syfte för att tydligare fylla den forskningslucka som fram-
kommit. 

1.4 Syfte	  
Genom en kvantitativ datainsamlingsanalys är syftet med studien att undersöka om det skett 
en förändring av de kommunala bolagens kapitalstruktur. En förändring som kommer jämfö-
ras med de privata fastighetsbolagen för att möjliggöra att en eventuell förändring är kopplad 
till effekterna härrörande omregleringen som sådan. Omregleringen som kom till stånd 2011 
genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Om en jämförande analys inte 
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hade genomförts hade det varit svårt att påvisa att omregleringen är den faktiska orsaken till 
förändringen, där det istället hade kunnat vara marknadstrender inom branschen eller kon-
junkturer som påverkat kapitalstrukturen.  

Att åstadkomma resultat som kan påvisa om lönsamheten inom bostadsfastighetsaktiebolagen 
har förändrats efter omregleringen är ett sekundärt syfte för studien. Det görs för att visa om 
ett av lagens många syften, vilket i detta fall är ökad lönsamhet för de kommunala bostadsfas-
tighetsaktiebolagen, faktiskt överensstämmer med effekterna på marknaden. Analysen kom-
mer grunda sig i kapitalstrukturteorierna trade-off teorin och pecking order teorin. 

Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget för detta forskningsarbete är att utveckla och fördjupa den forskning 
som redan existerar kring kapitalstrukturen genom ökad kunskap om studiens specifika om-
råde.  Det är författarnas förhoppning att kunna presentera en studie som direkt kan bidra till 
att fylla den kunskapslucka som existerar kring Svenska kommunala bostadsföretags kapital-
struktur och dess förändring utifrån omregleringen. Eftersom ämnet i sig inte är fullständigt 
utforskat, där de faktiska effekterna på branschen ännu inte studerats förefaller studien vara 
högst aktuell i tiden. Ett sekundärt teoretiskt bidrag är de slutsatser som kommer kunna dras 
från de genererade resultaten kring effekterna av lagstadgad av- och omreglering. Författarna 
avser även att genom studien kunna bidra till kunskap relaterad till omregleringarnas syfte 
och mål. Nämligen att teoretiskt kunna visa om de faktiska motiven till omregleringen, vilket 
i detta fall bland annat är ökad lönsamhet för de kommunala bolagen, faktiskt får önskad ef-
fekt på marknaden.  

Det praktiska bidraget ämnar ge ökad förståelse för företagen inom bostadsbranschen. Studien 
riktar sig i detta fall till både privata som kommunala bostadsbolag vilka kommer kunna ana-
lysera sina verksamheter utifrån omregleringens effekter på marknaden. Detta utifrån hur 
konkurrensökningen kommer påverka branschens generella risknivå och kapitalstruktur samt 
genom att med hänsyn till studiens resultat kunna bedöma effekterna av framtida av- och om-
regleringar. Det är även författarnas mening att denna studie skulle kunna vara ytterligare en 
faktor kring framtida av- och omregleringar i andra branscher.  

De teoretiska och praktiska bidragen utvecklas vidare med en viss perspektivskillnad i 7.2 
Teoretiskt bidrag och 7.3 Praktiskt bidrag. 

1.5 Avgränsningar	  
• Denna studie omfattar Svenska fastighetsbolag. Då marknader utanför Sverige inte 

påverkas direkt av lagförändringen, samt att skillnader i lagstiftning och skatter skapar 
skillnader i marknadsförhållandena skulle en bredare geografisk avgränsning möjligt-
vis snedvrida resultatet. 

• Bolagen skall drivas enligt bolagsformen aktiebolag. Det är nämligen författarnas me-
ning att en givande jämförelse med exempelvis stiftelser, enskilda bolag, ekonomiska 
föreningar, kommanditbolag med mera, inte är möjlig, då de inte konkurrerar enligt 
jämförbara former. Kring dessa bolag kan både avkastningskraven skilja sig ifrån 
varandra samt att lagstiftningen behandlar de olika bolagsformerna olika.   

• Bolagen skall ha en omsättning över 50 000 000 SEK för att inkluderas i studien. 
Detta för att författarna anser att mindre fastighetsbolag redan konkurrerar på olika 
villkor där en inkludering skulle kunna snedvrida resultaten.  
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• Urvalet kommer även att exkludera noterade fastighetsbolag då deras möjligheter till 
finansiering särskiljer dem från de kommunala och icke noterade privata bolagen. En 
inkludering av de noterade bolagen skulle därför snedvrida resultaten.  

• De företag som inkluderats i studien har alla som huvudsyfte för sin verksamhet att 
förvalta bostadsfastigheter och inkluderas därför i SNI-koderna 68201 & 68203. Bolag 
vars huvudsyfte inte har med fastigheter att göra som trots detta inkluderas i koderna 
kommer att exkluderas.  

• Den tidsmässiga avgränsningen kommer bestå av totalt nio år uppdelat på tre perioder 
med tre år vardera. Tidsperioderna som valts i denna studie är 2005-2007, 2008-2010 
och 2011-2013. Antalet år per period beror på att den tidsperiod med tillgänglig data 
sedan omregleringen är tre år. Det blir då naturligt att undersöka den tidigare treårspe-
rioden 2008-2010. Ytterligare en tidsperiod inkluderas för att visa på indikationer för 
förändring redan innan lagen trädde i kraft.  

• Undersökningen lägger ett avgränsande fokus på kapitalstrukturen och bolagens lön-
samhet för att möjliggöra studiens syfte. Alla nyckeltal påverkar inte kapitalstrukturen 
eller uppfyller inte egenskaperna gällande lönsamhet och anses därför inte vara rele-
vanta att studera. De nyckeltal som bedöms vara av ett direkt intresse för studien 
anges i 3.3 Variabler. 

• Ett delsyfte med lagen är att påverka vinsterna för de kommunala bostadsfastighetsbo-
lagen. För att undersöka hur lönsamheten har förändrats kommer studien även inklu-
dera en undersökning på ett nyckeltal kopplad till lönsamhet samt avkastning. Nämli-
gen avkastningen på totalt kapital. 

Studiens avgränsningar förklaras och kopplas teoretiskt till studien i kapitlet 3.2 Kapitalstruk-
turens variation. 
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2. Teoretisk Metod 
Syftet med denna del är att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Författarna 
inleder med att presentera ämnesvalet och författarnas förförståelse. För att sedan gå vidare 
med att förklara studiens kunskapssyn och verklighetsyn samt det applicerade angreppssättet 
och den forskningsstrategi som ligger till grund för studien. Slutligen beskrivs litteratursök-
ningen och källkritiken bestående av fyra olika krav. 

2.1 Ämnesval 
Författarnas val att skriva om det valda ämnet grundar sig främst i det gemensamma intresset 
för fastighetsmarknaden samt de teorier som omgärdar branschen och problemformuleringen. 
Att kunna påvisa ett möjligt samband mellan förändringen av kapitalstruktur och de kommu-
nala fastighetsaktiebolagens nya direktiv kring vinstmaximering är av intresse för författarna. 
Författarna ämnar undersöka om avregleringen 2011 har lett till några effekter på kapital-
strukturen och om det existerar en konvergenseffekt. Detta mätt genom relevanta nyckeltal 
grundat i trade-off teorin samt pecking order teorin. Undersökningen är även intressant då 
slutsatser kring omregleringens effekter kommer kunna visa på om de stämmer överens med 
dess egentliga syfte.  Genom att fastställa huruvida det förhåller sig kan studien erbjuda en 
fingervisning av effekterna för framtida omregleringar i andra branscher.  

2.2 Förförståelse 
Författarna till detta arbete anser att förförståelse för en undersökning är av väsentlig vikt. Det 
finns också tidigare forskare som betonar vikten av en god förförståelse. Några av dessa är 
Johansson-Lindfors (1993, s. 25), Wallén (1996, s. 33) samt Gilje & Grimen (2007, s. 179) 
som nämner att redogörelsen av författarnas förståelse ska finnas till av anledningen att denna 
kan påverka studien. 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) kan en förförståelse delas upp i två delar, förstahands-
förförståelse och andrahandsförförståelse. Den förstnämnda bygger på händelser som forska-
rens tidigare erfarenheter samt upplevelser som exempelvis uppväxtmiljö (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 25). Den sistnämnda tar hänsyn till erfarenheten författarna besitter från 
tidigare teoretiska kunskaper som exempelvis intresseområden av böcker eller utbildning (Jo-
hansson-Lindfors, 1993, s. 76). Betydelsen för den praktiska erfarenheten från arbetslivet är 
något som Johansson-Lindfors (1993, s. 26) anser vara betydelsefullt för studiens uppbyggnad 
av problemformulering och kunskapssyn. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 48) kan aldrig 
en fullständigt objektiv bedömning göras när det kommer till forskarens tolkning. Därför är 
det som tidigare nämnt viktigt att läsaren får veta vad författarnas förförståelse är. Eftersom 
det kan uppkomma egna uppfattningar, vilket gör att författarna omedvetet kan använda sig 
av egna tolkningar. Vidare påstår Wallén (1996, s. 81) att personer tolkar all nyuppkommen 
information från vad de tidigare har lärt sig i informationsväg. Slutligen argumenterar Gilje & 
Grimen (2007, s. 179-181) om att en förförståelse är en förutsättning för att författarna ska 
kunna förstå ett forskningsarbete. En viss förförståelse måste alltså enligt författarna existera 
för att det ska vara möjligt med en förförståelse och genom detta också kunna välja ut det 
relevanta i ett arbete. Vidare säger Gilje & Grimen (2007, s. 181) att förförståelsen består av 
delar som exempelvis hur bra författaren är på språk och begrepp samt personliga erfarenhet-
er. 
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Författarna anser att det är av vikt att på ett tydligt sätt redogöra vad för tidigare erfarenheter 
och förförståelse som de besitter samt hur detta kan påverka studien. 

Författarna till denna studie har båda studerat Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan 
vid Umeå Universitet. Författaren Cederberg har en bred utbildning inom finansiering, med 
högsta nivå på D-nivå samt har breddat sin förståelse med högre studier av både nationaleko-
nomi och statistik. Mohlkert har utöver att studerat finansiering på D-nivå det sista året, kom-
pletterande kunskaper inom redovisning. Kunskaper dugliga nog för behörighet till revisions-
provet. Dessa kompetenser kombinerat har ökat författarnas förståelse när det kommer till 
finansiella rapporter, avläsning av olika nyckeltal, skattefrågor, tolkning av lagar och propo-
sitioner, den statistiska biten i arbetet samt en större övergripande kunskap när det kommer 
till vad som påverkar ekonomin i helhet. Detta kommer till användning i både studiens prak-
tiska arbete och metod samt studiens empiriska avsnitt. 

Författarna har under sin studietid genom flertalet akademiska arbeten utvecklat sitt språk till 
en god akademisk nivå där omfattande studier på engelska gjort att tolkning och skrift av det-
samma inte föranleder problem.  

Utöver att ha studerat ekonomi har båda författarna ett intresse av att analysera bolag samt för 
fastighetsbranschen i stort. Cederbergs praktiska erfarenhet från investmentbanken ABG Sun-
dal Collier har gett honom en ökad förståelse för vad som är väsentligt vid analysen av bolag 
samt gett ett stort intresse i stort av finansmarknaden. Mohlkers intresse av fastighetsbolag har 
berett honom möjligheten att påbörja sin karriär hos PwC på deras fastighetsavdelning. För-
förståelsen samt arbetslivserfarenheten som författarna besitter gör att de känner sig trygga i 
att analysera och tolka resultat inom detta forskningsområde. 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 
Patel & Davidson (1994, s. 23) förklarar att det finns två viktiga vetenskapliga förhållnings-
sätt, positivism och hermeneutik. Tidigare i arbetet har Johansson-Lindfors (1993, s. 25) samt 
Wallén (1996, s. 33) också förklarat att det finns en risk för påverkan av studien genom att 
författarna för ett verk har en viss förförståelse. Det är därför nödvändigt att utförligt komma 
fram till vad för kunskapssyn författarna för detta verk har. 

Patel & Davidson (1994, s. 23) säger vidare att positivism är någonting som är verkligt och 
tillgängligt, alltså att detta synsätt bygger på iakttagelser som är logiskt prövbara. Vidare be-
skriver Patel & Davidson (1994, s. 24) att positivismen har en kausal natur, vilket betyder att 
den eftersöker ett samband när det kommer till orsak och verkan. Detta ska också lämpligtvis 
beskrivas på ett neutralt, formaliserat och logiskt korrekt språk. Vidare kan det då sägas att 
det positivistiska synsättet ska vara objektivt (Patel & Davidson 1994, s. 23). Enligt Patel & 
Davidson (1994, s. 25) är den hermeneutiska ansatsen raka motsatsen till positivismen, där 
forskaren studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den mänskliga existensen. 
Vidare hävdar hermeneutiken också att på samma sätt som personer kan tolka språkliga utsa-
gor och texter är det också möjligt att tolka mänskliga gärningar, livshändelser samt tolkning-
ar av handlingars innebörd (Patel & Davidson 1994, s. 25). Denna studie ämnar förklara om 
det har skett en förändring av de kommunala aktiebolagens kapitalstruktur till följd av de nya 
direktiven. Undersökningen kommer innefatta alla fastighetsbolag i Sverige givet studiens 
avgränsningar. Resonemanget ovan talar för att en positivistisk kunskapssyn ska användas, då 
det som undersöks är verkligt och tillgängligt i form av data som samlats in och iakttagits. 
Studien undersöker också ett samband gällande orsak och verkan då det kommer att undersö-
kas ifall lagförändringen har påverkat kapitalstrukturen mellan kommunala och privata fastig-
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hetsbolag. Att arbetet till så stor mån som möjligt är objektivt har författarna redan beskrivit 
tidigare i detta metodkapitel och stärks än mer av att arbetet innehar en positivistisk kun-
skapssyn samt att arbetet .  

Wallén (1996, s. 26) menar att den positivistiska synvinkeln bland annat är tilliten till veten-
skaplig rationalitet, informationen ska vara empiriskt prövbar och att uppskattningar samt 
värderingar skall ersättas med mätningar. Forskaren ska inte heller bli influerad av utomve-
tenskapliga värderingar, med andra ord skall denne vara objektiv. Eftersom denna studie byg-
ger på jämförandet av nyckeltal, direkt kopplade till kapitalstrukturen, säger det än mer att 
författarna har en positivistisk kunskapssyn. Detta stärks genom den objektiva verklighetssy-
nen, då detta verk analyserar mätningar av data i form av siffror och inte bygger på männi-
skors uppfattningar eller åsikter. Den objektiva verklighetssynen stärks än mer genom att alla 
fastighetsbolag, inom de valda avgränsningarna, är med i studien. Detta gör att författarna inte 
har möjligheten att subjektivt kunna påverka vilka fastighetsbolag som ska vara med eller 
inte.  

Enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 38) använder det positiva synsättet sig av kvantitativa 
metoder och hermeneutik använder sig av en kvalitativ metod. Vidare säger Lundahl & Skär-
vad (1999, s. 39) att allt som inte är verkligt eller iakttagbart skall forskaren ta avstånd ifrån 
samt att vetenskapliga påståenden måste kunna analyseras genom empirisk data. Hermeneutik 
bygger på att forskningen är mer fokuserad runt betydelsen och förståelsen av händelser samt 
att det inte är fullständigt möjligt att forskningen är styrd på ett opartiskt sätt, med andra ord 
att den kan vara subjektiv (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43). Eftersom data ska analyseras 
genom statistiska hypotesprövningar tyder det på att författarna ska använda sig av en kvanti-
tativ metod. Vidare är studien baserad på iakttagelser i form av data från valda nyckeltal. Allt 
detta tyder vidare på att studien innehar en positivistisk kunskapssyn. Att studien har en ob-
jektiv verklighetssyn är för att den kvantitativa metoden analyserar statistiska hypotespröv-
ningar, vilket detta arbete även ska göra samt att en kvantitativ metod, enligt litteraturkäl-
lorna, är objektiv medan kvalitativ metod är subjektiv. Eftersom detta arbete inte behöver 
använda sig av kvalitativ metod med exempelvis subjektiva intervjuer stärker detta också den 
objektiva verklighetssynen. Mer utförlig beskrivning om kvantitativ och kvalitativ metod be-
skrivs i nästa del av detta kapitel.  

Utifrån de teoretiska förklaringarna är det möjligt att argumentera för att författarna har en 
objektiv verklighetssyn och en positivistisk kunskapssyn. Författarna har således inte en her-
meneutisk syn eller är subjektiva. 

2.4 Angreppsätt och Forskningsstrategi 
Relationen mellan teori och praktik kan ses på två olika sätt, antingen genom den deduktiva 
eller induktiva forskningsstrategin. Det används för att hjälpa forskningsprocessen att förklara 
vilket övergripande angreppsätt som bör användas för att gå vidare i den empiriska verklig-
heten. Det induktiva angreppsättet innebär att forskningen går från empiri till teori och det 
deduktiva går från teori till empiri (Johansson-Lindfors 1993, s. 54-55). Johansson-Lindfors 
(1993, s. 56-57) menar vidare att det deduktiva synsättet och den positivistiska kunskapssynen 
går hand i hand och att induktion är en subjektiv verklighetsuppfattning där de huvudsakliga 
tankegångarna kommer ifrån den hermeneutiska kunskapssynen. Därför anser författarna till 
detta arbete att studien bör använda ett deduktivt angreppsätt, eftersom författarna tidigare 
kommit fram till att studien kommer använda sig av en positivistisk kunskapssyn och att 
denna går hand i hand med den deduktiva forskningsstrategin. För att styrka detta än mer sä-
ger Holme & Solvang (1997, s. 51) att den deduktiva kunskapssynen är när författarna ur 
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olika påståenden kommer fram till nya hypoteser. När det har utförts kan empiriska undersök-
ningar genomföras varefter slutsatser kan formuleras om teorins tillit kan stärkas eller försva-
gas. Alltså stärks det ytterligare att författarna bör använda sig av en deduktiv forskningsstra-
tegi då detta verk kommer använda sig av hypotesprövningar, varigenom slutsatser kan form-
uleras. Att det är en deduktiv forskningsstrategi som ska användas stärks därför och studien 
går då från teori till empiri såsom Johansson-Lindfors (1993) påstår. 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 151) består metodvalet av två olika angreppsätt, kvantitativ 
samt kvalitativ metod. Dessa två metoder blir skilda genom användandet av hårddata (kvanti-
tativ) samt av mjukdata (kvalitativ). Skillnaderna som har störst väsentlig vikt är hur använ-
dandet av statistik och siffror utförs. Enligt den kvantitativa metoden spelar statistiska mätme-
toder en central roll i analysen av information (Holme & Solvang, 1997, s. 13-14). Eftersom 
detta forskningsverk kommer använda sig av olika nyckeltal för att undersöka kapitalstruk-
turens förändring, kommer författarna använda sig av hårddata. Tidigare i detta kapitel har det 
också beskrivits att det är kvantitativ metod som studien ska utföra. 

Vidare menar Svenning (2003, s. 74) att den kvantitativa metoden testar hypoteser under ett 
deduktivt arbetssätt medan kvalitativa metoden testar hypoteser under ett induktivt arbetssätt. 
Svenning (2003, s. 74) menar också att kvantitativ forskning bygger på matematik medan 
kvalitativ forskning bygger på ord. Eftersom forskarna tidigare kommit fram till att de ska 
använda sig av en deduktiv forskningsstrategi styrker detta ytterligare att det är en kvantitativ 
analys som ska genomföras samt att data då kommer bestå av matematisk hårddata. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att det kraftigt talar för vilken forskningsme-
todik som ska genomföras för denna studie. Det eftersom författarna ämnar undersöka den 
möjliga förändringen i kapitalstrukturen hos de kommunala fastighetsaktiebolagen och om 
kapitalstrukturen har anpassats mot den hos de privata bolagen. Detta tyder på med givna av-
gränsningar att författarna kommer använda sig av en verklighetssyn som är objektiv, kun-
skapssyn som är positivistisk, angreppsätt som är deduktiv där studien kommer genomföras 
med hjälp av en kvantitativ studie genom statistisk analys av hårddata.  

2.5 Litteratursökning 
Winter & Edgardh (1982, s. 23-24) säger att för att generera en bra bild av uppfattning och 
förståelse runt ämnesvalet är det viktigt med en god referensram. Därför har litteraturunder-
sökningen på ett strukturerat och grundligt sätt sökt efter inflytelserikt vetenskapligt material 
inom bland annat områdena skulder, eget kapital, risk, konkurrens, avregleringar samt kapi-
talstruktur. Sökningarna har också haft en anknytning till givna teorier för studien. För att 
litteratursökningarna ska bidra med en hög relevansnivå har sökningarna gjorts från seriösa 
databaser. Författarna har, tack vare Umeå universitetsbibliotek, haft tillgång till ett stort urval 
av olika databaser. Databaserna som använts har varit EBSCO, Google Scholar, SSRN samt 
Diva-Portalen. För att göra litteraturundersökningens relevansnivå ännu högre har denna stu-
die nästan uteslutande använt sig av sökfunktioner som till exempel ”peer reviewed” vilket 
betyder att artiklarna är vetenskapligt granskade. I början av arbetets gång sökte författarna på 
ord som regulation (reglering) och fick då inte fram väsentliga forskningsstudier. Relevanta 
artiklar söktes fram när författarna insåg att det huvudsakligt viktigaste nyckelordet att an-
vända sig av var deregulation och reregulation (avreglering och omreglering). För att få fram 
de relevanta studierna har också sökord som trade-off, pecking order, competition, real estate 
och andra liknande begrepp använts. När relevansen varit god i de specifika studierna har det 
också blivit så att dessa studiers referenslistor sedermera har använts för efterföljande littera-
tursökningar. Litteratur har också sökts genom Umeå Universitetsbiblioteks söktjänster. 
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Dessa böcker har till störst del använts inom de metodologiska kapitlen, medan inlednings- 
samt de teoretiska referensramskapitlen i större utsträckning har använt sig av tidigare forsk-
ningsarbeten. 

Författarna har också redan från början varit noggranna med att skriva in källorna i arbetet 
samt i referenslistan. Det har gjorts för att delvis underlätta arbetsprocessen men också för att 
säkerställa att källorna är på rätt plats samt inte saknas i någon del av arbetet. Referenslitan 
har också skrivits i alfabetisk ordning. Källorna har skrivits ned enligt det rekommenderade 
källhänvisningssystemet APA, vilket till stor del är likt Harvard systemet. En skillnad jämfört 
med APA systemet är dock att författarna anger sidnummer i den löpande textens referenser, 
vilket ska göras enligt Handelshögskolan vid Umeå Universitets uppsatsmanual.  

2.6 Källkritik 
Författaren Ejvegård (2009, s. 71-73) beskriver fyra olika krav som bör beaktas när det kom-
mer till att granska källor. De fyra kraven benämns äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav 
samt samtidighetskrav. För att stärka de fyra kraven beskriver Thurén (2013, s. 7-8) samt Be-
fring (1994, s. 176-177) dessa krav, även om författarna inte använder sig av exakt samma 
benämningar. Utifrån kriterierna kommer författarna att kritiskt granska de källor som använts 
i arbetet. 

Ejvegård (2009, s. 71) beskriver äkthetskravet som att materialet i studien ska vara äkta samt 
att det inte förekommer några förfalskningar i materialet, med andra ord att författaren är 
upphovsmakaren till verket samt om det finns antydan till förfalskningar i forskningsresulta-
tet. Thurén (2013, s. 17) bygger vidare på att det ibland kan vara svårt att avgöra om en källa 
är äkta eller inte. Majoriteten av källorna som används i arbetet har enligt författarnas vetande 
publicerats i seriösa vetenskapliga tidskrifter, vilket med största sannolikhet bör tyda på att 
artiklarnas ursprung med tillhörande resultat inte borde vara direkt förfalskade. Källorna som 
används i detta arbete har tagits från databaser som Google Scholar, EBSCO, SSRN samt 
Diva-Portalen, vilket är väl ansedda sökningstjänster för att få fram seriösa vetenskapliga ar-
tiklar. De böcker som används är också välanvända i tidigare studier och anses vara av seriös 
vikt. Det ska dock belysas att det kan förekomma försköningar i somliga studier för att vinkla 
resultaten, för att tydligare gå i linje med forskarens tes. 

Författarna vill belysa risken med de litteratursökningar som gjorts beträffande forskningsar-
tiklar som hämtats från databasen SSRN samt den forskning som publicerats under de senaste 
två åren. En del av de artiklar som är hämtade från SSRN är ej bevisligen publicerade i någon 
vetenskaplig tidskrift. På grund av den höga relevansnivån på forskningen har de trots detta 
inkluderats i studien. I dessa fall har källorna granskats för att än mer förebygga risken med 
undermålig källkritik. Vidare har den forskning som publicerats nära i tiden sällan citerats lika 
många gånger som äldre verk. Det betyder inte nödvändigtvis att forskningen är svag. I de 
fallen har samma procedur som innan tillämpats. 

Vidare säger oberoendekravet enligt Ejvegård (2009, s. 71) att en primärkälla är mer tillförlit-
lig än en sekundärkälla, eftersom när fakta blir taget ur sitt sammanhang eller omformuleras 
kan det uppstå förvanskningar. Kravet styrks ytterligare av Befring (1994, s. 14) som förklarar 
att författarna bör eftersträva att inte använda sig av sekundära källor utan istället använda 
primära källor. Författarna till detta arbete har använt sig av primärkällor istället för sekun-
därkällor. Även här finns en risk att författarna för de vetenskapliga artiklarna, som har an-
vänts, kan ha vinklat arbetet för att trycka på en specifik del som anses vara av stor vikt. Där-
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för är det återigen viktigt att alltid kritiskt granska alla källor som används i forskningsar-
beten, vilket tidigare belysts. 

Färskhetskravet säger att de senaste publikationerna av källor är bättre att använda sig av än 
de äldre. En nyare publicering bör innehålla mer, nyare och vidareutvecklad fakta samt nyare 
rön. Dock ska tidigare fakta självfallet inte glömmas bort (Ejvegård, 2009, s. 72). I detta ar-
bete har nyare källor oftast använts. Dock ska det påpekas att äldre källor också används då 
författarna anser att det nödvändigtvis inte alltid behöver vara dåliga. Detta eftersom mycket 
forskning på senare tid använder sig av äldre forskning i sina arbeten för att göra den egna 
mer trovärdig och då blir de äldre bidragen mer relevanta. Författarna har haft problem att 
hitta studier som publicerats senare än 2010 när det kommer till omregleringars effekter på 
kapitalstrukturen. Att så är fallet kan tyda på att ämnet, enligt många forskare, inte har mer att 
tillföra. Det skulle tala för att ytterligare forskning inom området skulle vara överflödigt. Ti-
digare i denna studie har författarna förklarat att effekterna av omregleringen inte tidigare 
studerats, vilket skulle tala för motsatsen. Att området ännu inte är färdig utforskat samt att 
det fortfarande existerar områden där kunskap fortfarande kan tillföras. För mer detaljer angå-
ende av och omregleringar hänvisar författarna till kapitel 3.5.2 Av - och omregleringar. 

Det sista kravet, med namnet samtidighetskravet, kan felaktigt förväxlas med färskhetskravet, 
då samtidighetskravet enligt Ejvegård (2009, s. 73) säger att studien som observeras ska ligga 
i så närliggande tidsrymd som möjligt med det som analyserats. Exempelvis skulle en veten-
skaplig artikel från 2007-2008 inneha högre samtidighetskrav än en publikation från 2015 om 
studien undersöker finanskrisen som startade 2007. I detta arbete har både äldre och nyare 
forskning använts, speciellt runt tidsspannet 2005-2013 där denna studie undersökt olika 
nyckeltal. Författarna för denna studie anser att majoriteten av den tidigare forskningen är 
direkt relevant till denna studie om än inte direkt applicerbar. En blandning av äldre väl cite-
rade verk och studier som ligger närmre i tid, med källor från de äldre studierna, ger en bra 
trovärdighet för studiens forskningsbaserade grund. Eftersom studien ämnar undersöka effek-
terna av omregleringen, som trädde i kraft den 1 januari 2011, anser författarna att omregle-
ringsproblematiken som tidigare nämndes i föregående stycke inte är direkt avgörande för 
studiens validitet. Eftersom en av de vetenskapliga artiklarna som använts är från 2010 och 
ligger i närstående tid med omregleringen.   
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3.	  Teoretisk	  Referensram	  
Detta kapitel ämnar förklara grunden för studiens teoretiska del, där författarna börjar med 
att förklara kapitalstrukturen samt ange och förklara de teorier som är kopplade till det stu-
dien ämnar undersöka. Vidare förklaras variationen i kapitalstrukturen då exempelvis storlek 
och geografiskt område kan göra skillnader. Efter detta förklaras vilka variabler arbetet an-
vänt sig av för att ta fram det studien ämnar vilja förklara samt beskriva konvergens. Avslut-
ningsvist beskrivs tidigare forskning i detta kapitel.  

3.1	  Kapitalstruktur	  
Kapitalstruktur som begrepp har genomgående nämnts i texten och är en vital del av studien. 
Det är nämligen möjligt att påvisa direkta effekter av företagens kapitalstruktur vid händelse 
av om- och avregleringar vilket bland annat Sanyal & Bulan (2008) gör i sin studie. Sanyal & 
Bulan (2008, 29) visar nämligen hur företagen exempelvis minskar sina skulder med ca 14 % 
redan vid en första introduktion av om- och avregleringar. Vilkas studie tydligare beskrivs i 
3.5.2 Av- och omregleringar. Det är därför på sin plats att på en grundläggande nivå förklara 
vad som innefattas med begreppet kapitalstruktur.  

Förenklat beskriver kapitalstrukturen enligt Fernandes (2014, s. 79) företagets finansierings-
aktiviteter eller snarare svarar för hur företaget har valt att finansiera sina tillgångar, vilket 
betyder att kapitalstrukturen som sådan inte är statisk. Det går nämligen enligt Fernandes 
(2014, s. 79) att välja mellan otaliga kompositioner av kapitalstrukturen, vilket görs genom 
valet av finansiering. Finansieringen i sig kan bestå av ett flertal olika delar så som banklån, 
obligationer, certifikat, aktier med mera, där vissa delar så som leasing till och med kan vara 
en form av skuldsättning som ligger utanför balansräkningen. Verkligheten som läsaren för-
står, är mer omfattande och komplicerad än vad denna grundläggande förklaring ämnar redo-
göra för. Det beror på att en tydligare redogörelse görs i senare delar av arbetet. Istället 
simplifieras här kapitalstrukturen än mer där den konkreta grunden ligger i en balans mellan 
skulder och eget kapital (Fernandes, 2014, s. 70 & 79). Ett exempel på valet av simplifierad 
kapitalstruktur är ett företag som är finansierat med 80 % eget kapital och 20 % skulder. Det 
kan även förklaras genom att företaget har en skuldsättningsgrad på 25 %, vilket beräknas 
enligt Nilsson et al. (2002, s. 144) som kvoten mellan skulder och eget kapital. Fortsättnings-
vis säger Nilsson et al. (2002, s. 141) att skuldsättningsgraden i sig är en del av företagets 
hävstång, samt att begreppet hävstång kommer från den hävstångseffekt företaget kan få på 
det egna kapitalets räntabilitet genom ökad skuldsättning. Räntabilitet är enligt Nilsson et al. 
(2002, s. 141) ett nyckeltal som beskriver företagets lönsamhet i förhållande till kapitalet. 
Hävstångseffekten kommer från den avkastning som är möjlig att generera på det lånade kapi-
talet. Detta förutsätter att den avkastning som företaget genererar överträffar låneräntan. Häv-
stångseffekten kan nämligen lika gärna generera en negativ effekt som en positiv sådan (Nils-
son et al., 2002, s. 145). Genom hävstången är det möjligt enligt Nilsson et al. (2002, s. 146) 
att påvisa att lönsamheten beror på kombinationen av företagets investeringsstrategi och 
finansieringsstrategi. Detta är i sin tur en direkt återkoppling till kapitalstrukturens grund och 
de av studien utvalda nyckeltalen. 

För företag som har som mål att vinstmaximera sin verksamhet är kapitalstrukturen en central 
fråga. Det går dock att ifrågasätta varför företag inte maximerar sin skuldsättning för att i sin 
tur maximera effekterna av hävstången. Detta skulle enligt Nilsson et al. (2002, s.144-145) 
innebära en förändring av kapitalstrukturens komposition genom ökad skuldsättning, vilket 
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även innebär en högre skuldsättningsgrad. Enligt Fernandes (2014, s. 70) beror det på att ökad 
belåning, vilket är detsamma som ökad skuldsättning, ökar företagets risk. Den ökade risken 
genereras enligt Fernandes (2014, s. 97) av att företagets möjligheter att möta sina åtaganden, 
att konkret betala de kostnader som är kopplade till skuldsättningen, minskar desto högre 
skuldsättningen är. Risken för att företaget går i konkurs är då direkt kopplat till förmågan att 
klara av sina åtaganden. Ökad risk leder i sin tur enligt Fernandes (2014, s. 87) till att investe-
rare så som kreditorer kräver högre avkastning på det kapital som antingen är investerat i eller 
utlånat till företaget i fråga. 

Ytterligare en del av kapitalstrukturens grund är skatteskölden. Ett begrepp som kommer att 
förklaras bredare och i mer detaljerade ordalag i avsnitt 3.1.1. Modigliani-Miller och Kapital-
strukturens irrelevans samt relevans. Förenklat innebär skatteskölden enligt Fernandes (2014, 
s. 80) att företag som tar upp en skuld ådrar sig räntekostnader. Dessa räntekostnader är i sin 
tur avdragsgilla mot skatten, vilket resulterar i att företaget betalar mindre i skatt. Skattesköl-
den som består av skattefördelen av de minskade skattekostnaderna tillfaller istället aktieä-
garna, vilket i sin tur ökar värdet på företaget enligt både Fernandes (2014, s. 81) och Myers 
(1984, s. 577). Den optimala skuldnivån som maximerar värdet på företaget inträffar när skat-
teskölden är maximerad i förhållande till kostnaderna för de ökade skulderna. Det blir en av-
vägning, så kallad trade-off, mellan kostnaderna och fördelarna med den ökade skuldsättning-
en (Fernandes, 2014, s. 97; Myers 1984, s. 576). Avvägningen mellan faktorerna illustreras i 
figur 1. Det skall dock påpekas att det är en simplifierad bild av kapitalstrukturens komplexi-
tet, vilket förklaras i följande avsnitt. 

Figur 1. Optimal Skuldsättningsnivå 

Källa: Fernandes (2014, s. 98) 

3.1.1	  Modigliani-‐Miller	  och	  Kapitalstrukturens	  irrelevans	  samt	  relevans	  
Modigliani-Millers teorem beaktar ett bolags kapitalkostnad, kapitalstruktur och företagsfi-
nansiering. Kapitalstrukturen i ett företag består av skulder, eget kapital eller en fördelning 
mellan dessa. Hur detta ska fördelas för att hitta den optimala kombinationen som maximerar 
marknadsvärdet på företaget har diskuterats under årtionden. Två forskare som tidigt be-
stämde sig för att studera om kapitalstrukturen verkligen har en påverkan på företagets värde 
och kapitalkostnad var Franco Modigliani och Merton H. Miller (Modigliani & Millers, 
1958). Den första studien över kapitalkostnadens påverkan som Modigliani-Miller publice-



18 

rade utgavs 1958 och har namnet ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory 
of Investment” (Modigliani & Millers, 1958). Det anmärkningsvärda med studien var att den 
lade grunden till det moderna sättet att tänka när det kom till företagsfinansiering och används 
än idag.  Antagandet som Modigliani-Miller kom fram till, i beaktandet av marknadseffektivi-
teten, är att det ej spelar någon roll för värdet i företaget om bolaget är finansierat med skul-
der, eget kapital eller båda delarna. Detta vetenskapliga teorem som Modigliani-Miller kom 
fram till kan därför även kallas för principen om kapitalstrukturens irrelevans. 

Modigliani & Millers (1958, s. 264) publicering 1958 beskrev att det inte finns någon teori 
som är tydlig nog samt ej tillräckligt beskrivande när det kommer till den finansiella struk-
turens effekter på företagens marknadsvärde. Modigliani & Miller (1958) beskriver också hur 
effekterna kan observeras från marknadsdata. I Modigliani & Millers (1958) artikel redogör 
de för två huvudsakliga propositioner för att sedan använda dem för att besvara problemet 
angående kapitalkostnader. Den första propositionen (Proposition I) säger enligt Modigliani 
& Miller (1958, s. 268-269) att oavsett vilken andel skulder och tillgångar ett företag har i sin 
kapitalstruktur så kommer företagets värde att vara detsamma. Ett företag med skulder och ett 
utan skulder ska då enligt Modigliani & Miller (1958, s. 268-269) vara lika mycket värda, 
vilket enbart gäller med antagandet om att hänsyn inte tas till att det finns skatter, konkur-
renskostnader, transaktionskostnader samt att samma låneränta gäller för alla privata aktörer 
och företag. På en perfekt marknad ska då all information vara tillgänglig. Den andra propo-
sitionen (Proposition II) går djupare in på ett företags kapitalkostnad där Modigliani & Miller 
(1958) säger att kostnaden för det egna kapitalet ökar proportionellt med skuldsättningsgra-
den, men då med antagande att kapitalkostnaden hålls konstant. Den avkastning som aktieä-
garna kräver går proportionerligt hand i hand med den risk företaget tar. Aktieägarna för ett 
företag som tar en hög risk kommer enligt Modigliani & Miller (1958, s. 271) att kräva en 
högre avkastning än för ett företag där risken är lägre. Eftersom kapitalkostnaden fortfarande 
hålls konstant kommer det inte spela någon roll vilken kapitalstruktur företaget har, kapital-
kostnaden kommer förbli densamma. Räntabiliteten på eget kapital ökar proportionsenligt 
med ökningen av skuldsättningsgraden. Författarna för detta arbete är medvetna om att anta-
gandena för denna teori möjligen inte går att anta i praktiken, vilket bland annat Fama och 
French (2002) också antyder. Dock kan den inte ignoreras då den är kapitalstruktursteoriernas 
moder för resterande kapitalstruktursteorier, såsom trade-off teorin och pecking order teorin. 

De två propositioner som Modigliani & Miller publicerade 1958 tog inte hänsyn till skatter. 
Därför publicerade de ett nytt verk 1963 vid namnet ”Corporate income Taxes and the Cost of 
Capital: A Correction” där de vägde in skatternas effekter. Modigliani-Miller (1963, s. 435-
437) proportion I, med skatter inräknade, motsäger sig istället det tidigare påståendet om ka-
pitalstrukturens irrelevans. De redogör för att det finns en skattesköld som kan nyttjas och 
med detta skulle ett företag som finansierar sig med skulder och eget kapital då vara högre 
värderat än ett företag som enbart finansierar sig med eget kapital och inte har några skulder 
(Modigliani-Miller, 1963, s. 435-437). Definitionen av skatteskölden är att: desto mer skulder 
ett företag antar desto högre skattesköld kan användas. Det betyder att desto mer belåning ett 
företag tar, desto mer kan företaget nyttja ränteavdragen (Modigliani-Miller, 1963, s. 435-
437). Detta talar emot det som Modigliani-Miller påstod i sin tidigare studie, dock är det bra 
att belysa att det inte går att belåna företaget till 100 % för att få en högre värdering. Detta 
eftersom det då exempelvis finns en risk att en högre skuldsättningsgrad skulle leda till en 
högre låneränta. Låneinstituten anser att det är en större risk att låna ut till företaget då det 
består av högre skulder. Företaget borde alltså ha en så hög skuldsättning som möjlig utan att 
det riskerar företagets existens (Modigliani & Miller, 1963 s. 442). 
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3.1.2	  Trade-‐Off	  Teorin	  
Modigliani & Miller (1963) beskrev hur en högre skuldsättning ökar företagets värde. Vidare 
nämnde de att en högre skuldsättning ökar värdet på företaget, men de förklarade inte var 
gränsen går, vilket är någonting trade-off teorin tar hänsyn till. Myers (1984 s. 576) menar att 
ett företag sätter en gräns på hur hög skuldsättningsgrad företaget klarar av, varefter de succe-
sivt anpassar sig mot den optimala nivån. Anpassningen ämnar att optimera kapitalstrukturen 
för att maximera företagets marknadsvärde. Vidare genererar en högre skuldsättningsgrad en 
ökning av företagets marknadsvärde, vilket simultant ökar lånekostnaden samt risken för en 
konkurs. Företagen måste därför enligt Myers (1984, s. 577) hitta den bästa skuldsättningsni-
vån för att maximera marknadsvärdet, vilket innebär att balansera värdet av skatteskölden mot 
kostnaden att gå i konkurs. Dock ska det påpekas att den optimala skuldsättningsgraden är 
svår att konkretisera. När det kommer till att förklara den optimala kapitalstrukturen ställer 
Myers (1984, s. 575) själv frågan: "How do firms choose their capital structures?" där hans 
svar var: "We don't know." 

Fama & French (2002) påpekar att ett företag självständigt behöver värdera vilka fördelarna 
och nackdelarna är med en förändrad kapitalstruktur. Den optimala kapitalstrukturen för ett 
företag beror på vad för strategi företaget har samt vilken bransch företaget är inom. Förde-
larna med en ökad skuldsättning är att det kan göras ränteavdrag (Fama & French, 2002). Ett 
ränteavdrag som leder till ett ökat värde på skatteskölden, där en större del av den beskatt-
ningsbara vinsten minskar varav värdet på företaget ökar. Nackdelar med ökad skuldsätt-
ningsgrad är att risken för konkurs ökar, där aktieägarna och låntagarna har en annan syn på 
vad för risk de anser att företaget bör ta (Fama & French, 2002, s. 1). Det Fama & French 
(2002) ämnar påvisa är att för att ett företag ska uppnå den optimala nivån på kapitalstruk-
turen måste fördelarna av en ökad skuldsättning väga över dess nackdelar. Brealey et al. 
(2014, s. 466 - 467) påvisar dock exempel som talar emot trade-off teorin, nämligen det att 
lönsamma företag har en belåning som understiger den optimala nivån för maximalt utnytt-
jande av kapitalstrukturen och skatteskölden. Hur detta förhåller sig förklaras utifrån näst-
kommande teori. 

3.1.3	  Pecking	  order	  teorin	  
Pecking order teorin grundas på den asymmetriska information som antas existera mellan 
marknadens olika parter. Myers & Majluf (1984, s. 187) förklarar en aspekt av den asymmet-
riska informationen, som att företagens ledning antas inneha mer kunskap om företagets fak-
tiska värde än potentiella investerare. Det blir därför aktuellt enligt Myers & Majluf (1984, s. 
187) för investerare och marknaden i helhet att granska samt tolka företagens agerande rat-
ionellt. Detta leder i sin tur till att marknadens intressenter tolkar företagens agerande som 
signaler för dess faktiska värde och status. Ett exempel på detta är hur marknaden tolkar emit-
teringar av aktier. Emitteringen innebär i sig en ökning av företagets egna kapital och tolkas 
av marknaden som en negativ nyhet, då det antas att företaget anser aktierna vara övervärde-
rade (Myers, 1984, s. 582-584). Marknaden reagerar i motsatt riktigt mot den tilltänkta ök-
ningen av företagets kapital då de enligt Myers (1984, s. 585) inte vill köpa den antagna över-
värderade tillgången, vilket leder till att värdet på det egna kapitalet istället minskar till följd 
av den ofullständiga informationen. Marknadens reaktion på företagets agerande skapar en 
form av rangordning kring företagens val av finansiering, nämligen pecking order. Både My-
ers (1984, s. 581) och Myers & Majluf (1984, s. 219-220) visar på hur företagen i första hand 
väljer att finansiera verksamheten med internt generade medel för att sedan ta upp skulder för 
att i sista hand sträcka sig till att emittera nytt kapital genom nyemission.  

Utöver tidigare diskussion förklarar även pecking order teorin i motsats till trade-off teorin ett 
omvänt förhållande mellan lönsamhet och graden av företagens skuldsättning. Förklaringen 
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ligger vid att lönsamma företag i större utsträckning väljer att finansiera sig med internt gene-
rerat kapital. Detta påvisas bland annat av Shyam-Sunder & Myers (1999, s. 221) som menar 
att lönsamma företag med limiterade investeringsmöjligheter anpassar sig ner till en lägre 
skuldsättningsnivå. Fama & French (2002, s. 5) påvisar ytterligare att incitamenten minskar 
för lönsamma företag att öka skuldsättningen när det interna kapitalet möjliggör vidare finan-
siering av verksamheten. Konstaterandet som blir är att lönsamma företag utifrån pecking 
order teorin upprätthåller en lägre skuldsättningsnivå än mindre lönsamma företag, vilket står 
i skarp kontrast till trade-off teorin.  

Denna studie ämnar inte analysera det vidare arbetet kring pecking order teorins delar kring 
den asymmetriska informationen. Det beror på att studien i sig inte analyserar valet av kapi-
talstruktur utan de effekter de redan gjorda valen har frambringat. Det blir istället intressant 
att väga pecking order teorin och de ansatser kring lönsamhet som den genererat mot den 
motsägande trade-off teorin. Att kombinera dessa två teorier har visats vara berättigat genom 
att bland annat Frank & Goyal (2007, s. 59-60) påvisar bevis för och emot de båda teorierna, 
där ingen av dem fullt kan förklara resultatet. För att vidare knyta dessa båda teorier mot 
denna studies intention finner Morri & Cristanziani (2009) bevis för användandet av båda 
teorierna. Forskningen söker svar på de variabler som förklarar europeiska fastighetsbolags 
kapitalstruktur. Morri & Cristanziani (2009, s. 336) visar att de fastighetsbolag som är lön-
samma föredrar att använda en större del internt genererat kapital för finansiering av investe-
ringar, vilket talar för pecking order teorin. Morri & Cristanziani (2009, s. 334) påvisar även 
att företag som har en högre risknivå antar en lägre nivå beträffande skuldsättning, vilket be-
tyder att de undviker att anta än mer finansiell risk för att hålla en måttfull riskprofil. Det talar 
för en avvägning enligt trade-off teorin.  

3.1.4	  Marknadseffektivitet	  
Eftersom detta arbete använder sig av Modigliani-Millers teorem om kapitalkostnader är det 
av betydelse att förklara antagandet om effektiva marknader. Det är relevant för läsaren att 
förstå faktorerna och de antaganden som ligger till grund för kapitalkostnaden. Detta är ingen-
ting författarna ämnar studera vidare, men som anses viktigt att ta upp för läsarens förståelse. 

Redan på 70-talet började Fama (1970) utforma begreppet marknadseffektivitet där han ge-
nom att sammanfatta tidigare forskning inom effektiva marknader fick fram en testbar modell. 
Enligt Fama (1970, s. 384) baseras nästan alla modeller inom finansiering på antagandet om 
marknadsjämvikt, där då parametrarna som används för uträkningen av modellerna är avkast-
ning och risk. Med andra ord att förväntad avkastning på en tillgång, givet att det är mark-
nadsjämvikt, är en direkt funktion av dess risk. Det finns olika sätt att definiera risk enligt 
Lim & Brooks (2011, s. 69), bland annat analyserar CAPM-modellen risken som beta. Vidare 
för att förutsätta att marknaden är effektiv måste enligt Lim & Brooks (2011, s. 69) antagan-
det om marknadsjämvikt gälla, vilket betyder att det inte saknas någon information på de fi-
nansiella marknaderna gällande priset på en tillgång. Lim & Brooks (2011, s. 69) förklarar 
vidare att den effektiva marknadshypotesen (EMH) förklarar en effektiv marknad, där ny till-
gänglig information snabbt och korrekt återspeglas fullt ut i det aktuella priset på en tillgång. 
Antagande om att all information återspeglas i priset för en tillgång gör att det inte är möjligt 
att slå marknadsindex som investerare, eftersom det inte finns någon investerare som har mer 
information än någon annan. Det enda sättet att få högre avkastning är genom att ta en högre 
risk, eftersom det antas att avkastningen har ett positivt linjärt samband med risken. 

Enligt Fama (1970, s. 387) är det lätt att bestämma tillräckliga förutsättningar för den effek-
tiva kapitalmarknaden. Antaganden som författaren använder sig av är: (1) Det finns inte 
några transaktionskostnader på marknaden, (2) kostnadsfri tillgänglig information för alla 
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marknadsaktörer och (3) aktörerna på marknaden är alla överens om konsekvenserna av aktu-
ell information för det aktuella priset på tillgången och distributionen av framtida priser. 
Närmare bestämt har aktörerna homogena rationella förväntningar. 

3.2	  Kapitalstrukturens	  variation	  
Tidigare har grunden och härrörande teorier för kapitalstrukturen förklarats och beskrivits. 
Frågan som går att ställa är vad det finns för grunder för kapitalstrukturens förändring och om 
den skiljer sig mellan företag, branscher och andra faktorer som kan beskrivas som företags-
specifika. Detta är en viktig del av grunden för den fortsatta studien genom skapandet av en 
större förståelse för läsaren kring kapitalstrukturens förändring, samt att det förklarar och 
stärker det urval som ligger till grund för studien. Det är även ämnat att stärka kopplingen till 
studiens avgränsningar.  

3.2.1	  Geografi	  
Inget land är det andra likt då allt från lagar, skatter, kultur, restriktioner med mera skiljer 
dem åt. Det skapar olika förutsättningar för företagen på respektive marknad. Därför kan det 
vara aktuellt att ställa frågan om det geografiska läget påverkar företagens kapitalstruktur. På 
samma teoretiska grund för denna studie undersöker Chen (2004) hur kapitalstruktursmo-
dellerna från väst, närmare bestämt trade-off och pecking order, förmår att förklara kapital-
strukturen för de kinesiska företagen på den kinesiska marknaden. Chen (2004, s. 1348) finner 
hur kapitalstrukturen med viss modifiering kan förklaras av teorierna deriverade från pecking 
order teorin, men att endast trade-off teorin har en begränsad förklaringsgrad. I studien besk-
rivs enligt Chen (2004, s. 1348) en ny pecking order där emitterandet av nytt eget kapital fö-
redras framför upptagande av skulder, vilket enligt teorins grund antas vara tvärtom enligt 
Myers (1984, s. 581) och Myers & Majluf (1984, s. 219-220). Slutsatsen från den kinesiska 
marknaden blir enligt Chen (2004, s. 1348) att varken trade-off eller pecking order teorin i 
traditionellt utförande har en robust förklaringsgrad över företagens val av kapitalstruktur. 
Chen (2004, s. 1348) förklarar det genom att förutsättningarna på den Kinesiska marknaden är 
annorlunda än den i väst. Där den Kinesiska statens kraftiga delaktighet och influens i majori-
teten av bolagen är en kraftig anledning till skillnaden i att bolagen inte beaktar den interna 
risken som genereras av exempelvis för hög skuldsättning (Chen 2004, s. 1348). Detta kan 
delvis kopplas till denna studie genom att kommunernas borgensåtagande kan ha påverkat den 
underliggande risken för de Svenska kommunala bostadsfastighetsaktiebolagen innan lagför-
ändringen. I direkt jämförelse med den Kinesiska marknaden är det möjligt att falla tillbaka 
på en studie gjord på samma grund som Chen (2004) där fokus ligger på en mer närliggande 
marknad. Gaud et al. (2005) undersöker nämligen 104 bolag på den Schweiziska marknaden. 
Studien finner hur de båda kapitalstruktursteorierna i motsats till Chen (2004) har en bety-
dande förklarandegrad (Gaud et al., 2005, s. 51). I denna studie har författarna valt att foku-
sera på den Svenska marknaden med de marknadsspecifika förhållanden som föreligger. Det 
görs för att fokus ligger på marknadsförändringarna genererade av lagförändringen som är en 
direkt effekt för den Svenska marknaden, samt för att som forskningen ovan påvisar att pro-
blem kan uppstå i jämförelsen marknader emellan.  
 
Psillaki & Daskalakis (2009, s. 319) har i sin studie undersökt kapitalstrukturens förklarande 
faktorer för små och medelstora företag, där deras sample består av fyra europeiska länder. 
Psillaki & Daskalakis (2009, s. 329) finner som tidigare nämnda studier att det finns stora 
skillnader i kompositionen av kapitalstrukturen länderna emellan. Psillaki & Daskalakis 
(2009, s. 330) visar med vidare tester att dessa skillnader snarare beror på företagsspecifika 
eller industrispecifika faktorer än vad som tidigare framstod som landspecifika. Detta ger en 



22 

grund för att gå vidare och förklara de industrispecifika faktorernas förklaring av kapitalstruk-
turen.  

3.2.2	  Industri	  
Att denna studie håller sig avgränsat till fastighetsbranschen och mer specifikt till bostadsfas-
tighetsaktiebolag kan falla sig naturligt med tanke på de kommunala bostadsföretagens till-
gångar. Det finns även en forskningsanknytning som underbygger valet av den snäva av-
gränsningen. Miao (2005) har i sin studie påvisat att industrispecifika faktorer påverkar före-
tagens kapitalstruktur. Resultatet visar på att industriernas olika dynamiska egenskaper så som 
teknologi, risk, fasta verksamhetskostnader och omsättningshastighet påverkar den industri-
specifika kapitalstrukturen (Miao, 2005, s. 2649-2650). Samma talande resultat har Hall et al. 
(2000) påvisat i sin studie där 10 olika industrier och deras val av kapitalstruktur undersökts 
utifrån de industrispecifika egenskaperna. Studien konstaterar enligt Hall et al. (2000, s. 304-
305) att flertalet parametrar varierar mellan de olika industrierna, där det främst är skillnader 
mellan långa/korta skulder och företagens tillgångsstruktur. Dessa faktorer påvisas skilja sig 
markant enligt Hall et al. (2000, s. 305) mellan industrierna där förklaringen går i linje med 
trade-off teorin, då industrierna med högst skuldsättning är de som innehar högst andel fy-
siska tillgångar. Det förklaras av Hall et al. (2000, s. 305) genom att företagens fysiska till-
gångar förenklar långivningsprocessen, då långivarna har en fysisk säkerhet kopplad till de 
givna lånen som tillfaller långivaren om låntagaren misslyckas att fullfölja sina åtaganden. 
Diskussionen leder till denna studies avgränsade sample där författarna i så stor utsträckning 
som möjligt har försökt hantera och exkludera de problem som kan uppstå på grund av de 
industrispecifika faktorerna. Det är här möjligt att argumentera för att företag inom samma 
industri som exempelvis fastighetsbranschen är så pass olika att en avgränsning är nödvändig. 
Det beror på att skillnader i tillgångsslag så som bostadsfastigheter och kommersiella fastig-
heter är så pass olika, att inkluderandet av dessa skulle kunna ge ett annars annorlunda utfall. 
Det skulle kunna bero på att hyrorna för bostadsytor är reglerade till skillnad för hyran för 
kommersiella ytor som är marknadsmässigt satt. Det antas därför generera en skillnad trots 
samma tillgångsyta, vilket stärker det urval som denna studie är baserat på. 
 
Det industrispecifika fokuset för denna studie ligger på fastighetsbranschen. Vad gäller tidi-
gare kunskap om kapitalstrukturens sammansättning och förklaringsfaktorer inom den aktu-
ella industrikategorin kan bland annat Ooi (1999) nämnas. Forskningen undersöker kapital-
strukturens bestämmandefaktorer genom att granska 83 fastighetsbolag på den engelska 
marknaden (Ooi, 1999, 464). Ooi’s (1999, 464) studie visar på bevis som kan rättfärdiga den 
tidigare diskussionen att kapitalstrukturen kan variera inom specifik industri på grund av 
skillnaderna i tillgångsslag. Resultaten Ooi (1999, 447) presenterar i sin studie visar nämligen 
att tillgångsslagens natur signifikant påverkar möjligheterna att öka företagens skuldnivåer, 
vilket talar för en faktisk skillnad mellan kommersiella-, industri- och bostadsfastigheter. Att 
denna studie har avgränsats till bolag med en betydande del bostadsfastigheter i sitt tillgångs-
slag kan därför anses berättigat.  

3.2.3	  Storlek	  
Även storleken på företaget har påvisats inneha en förklarandegrad på den valda kapitalstruk-
turen. Berryman (1983, s. 50) anser att en orsak kan vara att utlåning till små företag utgör en 
betydligt högre risk på grund av den starkt negativa korrelationen mellan storlek och sanno-
likhet för insolvens. Med risken i åtanke och de transaktionskostnader som kommer från att ta 
upp skulder menar Hall et al. (2004, s.715) att små företag bör ha större problem än företag i 
de större storleksklasserna att anta skulder, där framförallt långsiktiga skulder bör vara pro-
blematiskt. Utifrån den teoretiska synvinkeln anser trade-off teorin att större företag bör ha en 
högre nivå på skuldsättningen på grund av möjligheten till diversifiering som bidrar till lägre 
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risk för företaget. Frank & Goyal (2007, s. 52) anser följaktligen att sambandet mellan storle-
ken på företaget och skuldnivån, enligt teorin, blir positivt. Där Frank & Goyal (2007, s. 52) 
vidare påpekar att pecking order teorin genererar det motsatta sambandet. På grund av att 
större företag enklare kan emittera kapital samt att de normalt har mer tillgångar jämfört med 
de mindre bolagen (Frank & Goyal, 2007, s. 52). López-Gracia & Sogorb-Mira (2008, s. 120) 
påpekar också att det negativa sambandet delvis kan förklaras av att de större företagen i 
större utsträckning har möjlighet att finansieras med internt generat kapital, som exempelvis 
återinvesterade vinster. Att påvisa sambandet mellan storleken och skuldsättningen har visat 
sig vara problematiskt. Rajan & Zingales (1995, s. 1457) konstaterar att sambandet mellan 
storlek och skuldnivå inte går att förklara. Rajan & Zingales (1995, s. 1456-1457) menar att 
det beror på att de finner ett negativt samband mellan storlek och skuldsättning samtidigt som 
de även påvisar att ingen skillnad existerar mellan emitteringen av kapital i förhållande till 
storlek. Vilket går emot deras annars teoretiska antagande mellan storlek och skuldsättning. 
 
Trots Rajan & Zingales (1995) konstaterande och tidigare resonemang finner Hall et al. 
(2000, s. 306) att storleken på företaget är negativt korrelerad med korta skulder men positiv 
med långa skulder. Ett resultat som talar för trade-off teorin genom den inbyggda risken som 
tidigare diskussion har tagit upp, gällande storleken på företaget. Nämligen den att det existe-
rar en högre underliggande risk för små företag att gå i konkurs och det leder till att de inte 
klarar av sina långsiktiga åtaganden. Därför får de förlita sig på en större andel korta skulder. 
Resultat som går i linje med Hall et al. (2000) påvisas i både Sogorb-Mira & Lopez-Gracias 
(2003, s. 21) samt Psillaki & Daskalakis (2009, s. 330) studier. Där Sogorb-Mira & Lopez-
Gracias (2003, s. 21) även finner skillnader i kapitalstrukturens komposition vid mindre vari-
ationer i bolagens storlek inom de olika industrisegmenten.  
 
Vad gäller förhållandet mellan storlekens påverkan på kapitalstrukturen har Bancel & Mittoo 
(2002) inkluderat Sverige i studien som baseras på enkätdata. Bancel & Mittoo (2002, s. 23) 
finner utifrån svaren att det är en markant skillnad på de underliggande faktorerna till valet av 
kapitalstruktur mellan stora och små företag. Exempel som skiljer de större bolagen ifrån de 
mindre är att de bedömer skuldnivån utifrån branschstandard samt att de är mindre brydda av 
de kostnader som tillkommer av ökad skuldsättning (Bancel & Mittoo, 2002, s. 13). Vidare 
påvisar Heshmati (2001, s. 23) att företagen i de mindre bolagsstorlekarna, vilka benämns 
som mikro och små, behöver analyseras för sig i förhållande till de större bolagen på den 
Svenska marknaden. Heshmati (2001, s. 23) finner annars att studiens resultat kring de 
Svenska bolagens val av kapitalstruktur är förenlig med de båda konventionella kapitalstruk-
tursteorierna. Att de mindre bolagen behöver analyseras separat talar för att en övre gräns på 
omsättning i studiens avgärnsingar är berättigad.  

3.2.4	  Lönsamhet	  
Intentionerna med den nya lagen är, som inledningen förklarar, mångbottnad. En återkom-
mande faktor är de förändringar som kommer genom skriften ”bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer” (2010:879, §2, 1st). Tidigare har det statuerats att förändringarna 
bland annat innebär att de kommunala fastighetsbolagen från och med 2011 ska bedriva en 
vinstdrivande verksamhet. Att gå från en icke vinstdrivande verksamhet till att bli vinstdri-
vande kommer i direkt mening innebära lönsamhetsförändringar. Detta är även en sidofråga 
som studien ämnar undersöka, nämligen den om de kommunala bolagens lönsamhet har för-
ändrats.  

Att lönsamhet ytterligare är ett element som flertalet studier observerar vid bedömning av de 
underliggande bestämmande faktorerna för bolagens kapitalstruktur är av intresse med grund i 
tidigare diskussion. Beträffande lönsamhetens samband med företagens skuldnivåer finner 
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Rajan & Zingales (1995, s. 1457) att sambandet är negativt, vilket talar för beständighet av 
pecking order teorin, genom att företag föredrar internt generat kapital för finansiering av 
verksamheten före externt. Detta är även det resultat som Hall et al. (2004, s. 719 & 721) på-
visar i sin studie med viss statistisk osäkerhet, vilket även är ett samband som återkommer i 
Goddard et al. (2005, s. 1278). Resultatet Goddard et al. (2005) genererar bestyrks visserligen 
av en statistik säkerhet som inte återfinns i Hall et al. (2004) studie. 

Yazdanfar & Öhman (2015) undersöker lönsamhetens samband med kapitalstrukturen bland 
små och medelstora företag på den Svenska marknaden. Studien presenterar resultat som går i 
linje med tidigare nämnda studier. Sambandet mellan studiens variabler korta och långa skul-
der är negativt korrelerad med företagens lönsamhet (Yazdanfar & Öhman, 2015, s. 115). Likt 
tidigare studier konstaterar Yazdanfar & Öhman (2015, s. 115) kopplingen till pecking order 
teorin. Ytterligare en aspekt redovisas där Yazdanfar & Öhman (2015, s. 115) visar att företa-
gen prioriterar kortfristiga skulder före långfristiga. En sådan strategi skulle kunna reducera 
de kostnader som är relaterade till asymmetrisk information och övriga förmedlingskostnader. 
Lägre kostnader kopplade till de externa skulderna bidrar till en ökning av lönsamheten.  

3.2.5	  Typ	  av	  bolag	  
De gällande avgränsningarna för studien berör faktorer som storlek mätt i omsättning, typ av 
bolag, exkludering av noterade bolag med mera. Avgränsningarna är satta med avsikt att 
skapa en så jämlik urvalsgrupp som möjligt. Både utifrån en grund i kapitalstrukturens skill-
nader mellan bolagen men kanske främst för studiens huvudsakliga fokusobjekt, de kommu-
nala bostadsfastighetsbolagen. Tidigare i 3.2.3. Storlek noterades Heshmatis (2001, s. 23) 
forskning som konstaterar ett faktum som inte nämns i exempelvis Bancel & Mittoo’s (2002) 
studie. Nämligen att även små företag bör analyseras åtskilt från de större bolagen. Att det 
inte uppmärksammats i de studier som ligger till grund för detta arbete är inte en direkt avgö-
rande faktor, utan stärker bara ytterligare det faktum att kapitalstrukturens bestämmande fak-
torer markant skiljer bolagen ifrån varandra med grund i den tidigare diskussionen i 3.2.3 
Storlek. Varför det blir av vikt att än en gång belysa det faktum att avgränsningarna ämnar 
verka för ett mer likstämmigt urval.  

Vidare går det även att avgöra grunden för exkluderingen av de noterade bolagen. López-
Gracia & Sogorb-Mira (2008, s. 120) beskriver nämligen att en av kapitalstrukturens avgö-
rande faktorer är vikten av möjligheten av extern finansiering. Att de noterade bolagen har 
tillgång till en effektiv marknadsplattform där de snabbt kan generera nytt kapital gör att de 
automatiskt särskiljer sig från de bolag som inte är noterade. Det kan därför antas att de olika 
möjligheterna till finansiering med hjälp av externt kapital gör att dessa två gruppers kapital-
strukturer skiljer sig ifrån varandra. Exkluderingen av de noterade bolagen faller sig därför 
naturligt. 

En studie som tittar på kapitalstrukturens sammansättning hos noterade bolag är Rajan & 
Zingales (1995). Undersökningen inkluderar noterade bolag från majoriteten av världens in-
dustriländer. Rajan & Zingales (1995, s. 1435) finner att företagens skuldnivåer är högre i de 
länder där staten har ägarmajoritet i en stor del av bolagen. Ett fynd som är av intresse för 
denna studie då det talar för att ett statligt ägande är en inverkande faktor på kapitalstruk-
turens sammansättning, vilket går i linje med det förarbete som ligger till grund för lagen och 
omregleringen. Tidigare har implikationerna med finansbolaget Kommuninvest tagits upp. 
Kombinationen av förmånlig tillgång till kapital med säkerheten av de betalningsstarka kom-
munerna skapar ett förhållande på marknaden som kan tillåta, i det aktuella fallet för studien, 
de kommunala bostadsfastighetsbolagen att anta en annan invägd risk. En risk som inte bara 
snedvrider marknaden utan även de studier som inkluderar bolagen utan vidare analys. Att en 
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statlig inbladning påverkar kapitalstrukturen och snedvrider eventuellt resultat vid inklude-
ring, stärks av att både Frank & Goyal (2007) och Byoun (2008) som explicit utelämnar före-
tag som anses verka under reglering eller statligt stöd. Det görs med anledning av att företa-
gens kapitalstruktur är markant avvikande från de icke reglerade bolagens.  

Vidare har studien exkluderat övriga ägarformer samt bolagsformer som inte inkluderas i ka-
tegorin aktiebolag. Avgränsningen beror på att studiens huvudsyfte gäller analys av de kom-
munala bostadsfastighetsaktiebolagen. Bolagen bedrivs som aktiebolag varför inkludering av 
ytterligare ägarformer eller andra bolagsformer inte bidrar till att förklara de rådande omstän-
digheterna på marknaden.  

3.3	  Variabler	  
Att analysera nyckeltal kan säga väldigt mycket om ett företag. Enligt Hansson et al. (2011, s. 
11) ger det en övergripande bild över vad som är de väsentliga frågorna rörande konsekvenser 
i den ekonomiska verksamheten i stort. Ett mått som enligt Hansson et al. (2011, s. 11) är 
relevant att undersöka är bland annat soliditet, där ett företag exempelvis kan undersöka hur 
bra eller dålig kapitalstyrkan är över en längre period. Ytterligare ett mått som enligt Hansson 
et al. (2011, s. 11) är relevant att undersöka är ifall skuldsättningsgraden exempelvis är för 
stor. Slutligen går det också att undersöka om företaget går med vinst eller förlust. Enligt 
Hansson et al. (2011, s. 11) används då någon form av lönsamhetsmått, där avkastning på 
totalt kapital är ett exempel. För denna studie är de tre nämnda nyckeltalen intressanta att un-
dersöka då de är direkt eller indirekt kopplade till kapitalstrukturen. De två förstnämnda tar 
hänsyn till hur mycket skulder ett företag har i balans med eget kapital vilket är en mer direkt 
koppling till kapitalstrukturen. Det sistnämnda måttet undersöker lönsamhet, vilket är ett 
nyckeltal som enligt kapitalstruktursteorierna både påverkas i sig och påverkar kapitalstruk-
turen beroende på teoretisk utgångspunkt. 

3.3.1	  Soliditet	  
Likviditet är enligt Nilsson et al. (2002, s. 153) en av företagets mest kritiska variabel att 
ständigt bevaka, detta i och med att likviditetsbrist omedelbart försätter företaget i en mycket 
kritisk situation. Soliditet är ett vanligt finansiellt mått som mäter andelen eget kapital i för-
hållande till skulder och eget kapital.  

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =   
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

När ett företag vill undersöka sin långsiktiga överlevnadsförmåga är det enligt Nilsson et al. 
(2002, s. 153) soliditet företaget räknar på, detta därför att en högre soliditet ger större möj-
ligheter att överleva chocker och kriser då företaget har större buffert i det egna kapitalet. 
Alltså skulle ytterligare lån till ett redan högt belånat företag, allt annat lika, innebära en hög 
kreditrisk. Nivån på vad en bra soliditet är beror enligt Nilsson et al. (2002, s. 153) helt på 
vilken bransch företagen verkar inom, men som ett mått kan det sägas att desto högre risk det 
är inom en bransch desto högre soliditet bör företagen eftersträva. Hansson et al. (2011, s. 
145) säger att hög soliditet i ett företag också minskar riskerna vid konjukturnedgångar samt 
branschkriser. 

3.3.2	  Skuldsättningsgrad	  
Nilsson et al. (2002, s. 154) säger att låg soliditet är detsamma som hög skuldsättningsgrad. 
Skuldsättning i sig räknas ut genom att ta skulden dividerar med eget kapital. 
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𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝐸𝑔𝑒𝑡  𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =   
1

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 − 1 

 

Läsaren kan se att uträkningen är snarlik den för soliditet.  

Hansson et al. (2011, s. 151) säger att skuldsättningsgraden är ett alternativt mått till soliditet, 
dessa mått mäter samma sak men där skillnaden är att skuldsättningsgraden ger större utslag i 
andelsnivån när det egna kapitalet sjunker. Alltså fungerar skuldsättningsgrad som en stark 
varningssignal enligt Hanson et al. (2011, s. 152). 

3.3.3	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  
Faktisk lönsamhet säger inte mycket enligt Nilsson et al. (2002, s. 138) då 1 000 SEK i lön-
samhet kan vara mycket för den lokala glasskiosken medan det inte är särskilt mycket för ett 
multinationellt företag, vilket gör att hänsyn till företagens storlek också måste tas i beaktan. 
Avkastning på totalt kapital är ett lönsamhetsmått. Hansson et al. (2011, s. 23) påstår det-
samma som tidigare författare gällande användandet av relationstal, bland annat vinsten i pro-
cent av tillgångarnas sammanlagda värde, vilket avkastning på totalt kapital är ett exempel på. 

Avkastning på totalt kapital är ett finansiellt mått som mäts genom EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) dividerat med totala tillgångar (Retriever, 
2015). 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =   
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

3.3.4	  Variablernas	  relation	  till	  aktuell	  studie	  
Två av nyckeltalen som arbetet kommer att använda sig av, soliditet och skuldsättningsgrad, 
kommer att knyta ihop de olika kapitalstruktursteorierna, eftersom både soliditet och skuld-
sättningsgrad undersöker balansen mellan andelen eget kapital och skulder. Kapitalstruk-
tursteorierna denna studie diskuterat och använder sig av jämför skulder med eget kapital. 
Teorierna menar olika gällande hur mycket skulder ett företag borde anta för att möjliggöra en 
maximering av verksamheten. Valet av soliditet och skuldsättningsgrad som kombination 
faller sig naturligt då det råder en negativ korrelation mellan dem båda. En förändring av ett 
av nyckeltalen kommer med andra ord även att leda till en förändring av det andra, exempel-
vis ger en ökad skuldsättningsgrad en minskad soliditet. Sambandet nyckeltalen emellan hjäl-
per än mer till i studiens analys att verkligen påvisa kapitalstruktursförändringar. 

Eftersom kapitalstrukturen påverkas av lönsamheten och vice versa, samt för att lagen ämnar 
öka de kommunala bolagens lönsamhet, kommer också lönsamheten att undersökas. Det görs 
genom nyckeltalet avkastning på totalt kapital genom att undersöka ifall denna variabel signi-
fikant har förändrats när och om soliditeten samt skuldsättningsgraden har förändrats.  

Att en variabel som exempelvis kortfristiga skulder dividerat med omsättning inte undersöks 
är för att författarna anser att kortsiktiga variabler inte är lämpliga att inkludera i studien då 
förändringen av kapitalstrukturen tar lång tid innan en förändring är mätbar. Detta förklaras 
mer detaljerat i nästa del, 3.4 Konvergens. 

Ett nyckeltal som exempelvis räntetäckningsgrad som är ett mått på ett företags välmående 
genom att påvisa i vilken utsträckning företaget kan betala räntan på dess skulder. Detta 
skulle kunna ha använts i arbetet men när data samlades in upptäcktes det att värdena var 
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skeva samt volatila. Exempelvis hade ett företag en räntetäckningsgrad ett år på 68000 % me-
dan samma företag ett annat år kunde ha räntetäckningsgrad på -1200 %. Det kan då också 
nämnas att medelvärdet för denna tidsperiod låg på 583 % men att de flesta företag egentligen 
låg på en räntetäckningsgrad mellan 0,55 % till 1,5 %. Författarna ansåg att det skulle ge pro-
blem vid bearbetningen av data samt att få fram trovärdiga resultat, varför variabeln inte an-
sågs väsentlig att undersöka.  

Då de valda nyckeltalen är väsentliga för att förklara bostadsfastighetsaktiebolagens kapital-
struktursförändringar, där nyckeltalen går in på faktorer som skulder och lönsamhet, anser 
författarna att inga fler nyckeltal behöver undersökas. Skulle soliditeten förändras i ett före-
tag, vare sig det är genom mer eget kapital, ökade skulder o.s.v. skulle detta förändra kapital-
strukturen enligt vad som förklarats i kapitel 3.1 Kapitalstruktur. Detsamma gäller för skuld-
sättningsgraden som använder sig av samma variabler som soliditeten men i ett annat förhål-
lande. En ökning i soliditeten skulle leda till en sänkning i skuldsättningsgraden, vilket säger 
att dessa nyckeltal har en negativ korrelation till varandra. I 3.1 Kapitalstruktur förklaras det 
även mer ingående faktumet att trade-off samt pecking order teorin anser olika gällande ba-
lansen mellan eget kapital samt skulder ett företag bör anta för att maximera lönsamheten. Att 
undersöka avkastningen på totalt kapital för att se om lönsamheten ökar efter det att den nya 
lagen trätt i kraft, fyller två funktioner. För det första är lönsamhet indirekt kopplad till kapi-
talstrukturen utifrån teori vilket tidigare har förklarats. För det andra att studiens delsyfte är 
att undersöka ifall lagen har påverkat bolagen utifrån dess syfte, där ökad lönsamhet är ett av 
dem. 

3.4	  Konvergens	  
Det är befogat att anta att omregleringen genom lagen om allmännyttiga kommunala bostads-
aktiebolag infördes för att påverka marknaden, vilket tidigare har beskrivits bland annat ge-
nom det konkurrensneutraliserande syftet. Hur lång tid det tar för marknaden att, i fallet för 
denna studie, anpassa kapitalstrukturen efter de förändrade förhållandena blir därför av in-
tresse att besvara. Mer exakt hur lång tid tar det för bolagen att konvergera kapitalstrukturen 
mot den nya optimala nivån?  

Huang & Ritter (2009, s. 237) visar genom sin studie att det tar 2,6 år för företagen att delvis 
konvergera mot den nya optimala kapitalstruktursnivån efter en effekt liknande den som gene-
rerats av den Svenska omregleringen av bostadsmarknaden. Resultatet på 2,6 år som Huang & 
Ritter (2009, s. 240) påvisar beskrivs som ”Half Life”, vilket innebär att företagen efter den 
angivna tiden endast har nått halvvägs mot den nya optimala kapitalstruktursnivån. Huang & 
Ritter (2009) drar själva inga direkta slutsatser om den tid det tar för företagen att anpassa 
kapitalstrukturen hela vägen till optimum. Oavsett tiden för hela konvergeringsprocessen 
skulle det vara möjligt utifrån Huang & Ritters (2009) resultat, att företagen anpassat sig 
halvvägs efter 2,6 år, att kunna påvisa en förändring av de kommunala bostadsfastighetsaktie-
bolagens kapitalstruktur. De valda tidsperioderna för denna studie är på tre år där den sista 
perioden i så fall bör kunna påvisa en konvergering om än inte en färdig process. Huang & 
Ritters (2009) undersökning har genomförts på amerikanska noterade bolag varför en direkt 
applicering på denna studie inte är möjlig att göra. Eftersom det måste antas föreligga skillna-
der mellan studierna som gör en direkt applicering omöjlig. Författarna anser dock att tidsa-
spekten på 2,6 år med försiktighet kan ge en indikation om längden på tidsperioderna är nog 
omfattande för att en eventuell förändring skulle kunna observeras, vilket så bör vara fallet.  

Nguyen & Wu (2011, s. 1 & 4) undersöker Amerikanska och Japanska företags anpassningar 
av kapitalstrukturen under perioden 1985 - 2009. Nguyen & Wu (2011, s. 4) menar att en för-
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ändring av kapitalstrukturen härrörande till skuldsättningsgraden tar 5 år för de Amerikanska 
bolagen medan det tar 6 år för de Japanska. Ett resultat som skiljer sig ifrån Huang & Ritters 
(2009) studie, då de tidsperioder Nguyen & Wu (2011) redovisar är för en fullständig konver-
gering emot optimum. Då Huang & Ritters (2009, s. 240) mer eller mindre påvisar en tidspe-
riod bestående av hälften av den tid som Nguyen & Wu (2011, s. 1 & 4) redovisar och då för 
halva anpassningsprocessen, bör det kunna vara möjligt att anta att en fullständig konvergerar 
emot optimum ligger mellan 5 – 6 år. Detta gör att tidsperioderna för denna studies arbete 
återigen bör kunna observera en anpassning av de kommunala bolagens kapitalstruktur.   

Vidare beskriver forskare som exempelvis Chang et al. (2015), Öztekin & Flannery (2011), 
Conway et al. (2006) och Heshamati (2001) anpassningsprocessen av kapitalstrukturen. De 
benämner dock tidsaspekten inte genom en viss tidsrymd utan genom den fart processen har. 
Exempelvis nämner Conway et al. (2006) att företagens konvergeringsprosses är långsam. 
Heshamati (2001) nämner inte heller hur lång tid det tar men säger att justeringen tar väldigt 
lång tid.  

Utifrån den tidigare forskningen är det möjligt att antyda att en anpassningsprocess för de 
Svenska bolagen skulle kunna ligga på 5 eller 6 år. Detta stärker då att författarna kommer att 
undersöka kapitalstrukturen i tre olika tidsperioder där varje tidsperiod innehåller 3 år. Den 
första tidsperioden är för åren 2005-2007, vilket är 4-6 år innan lagförändringen. Den andra 
tidsperioden är för åren 2008-2010, vilket är 1-3 år innan lagförändringen och slutligen den 
tredje tidsperioden som består av åren 2011-2013, vilket är 1-3 år efter lagförändringen. Uti-
från tiden för en fullständig konvergeringsprosess bör det därför vara möjligt att observera 
eventuella förändringar av kapitalstrukturen utifrån de satta tidsperioderna. Det finns även en 
möjlighet att företagen har påbörjat processen redan innan omregleringen blev reell, då omre-
gleringens process initialt startade redan under 2005 och att beslutet om lagen fattades före 
dess faktiska ikraftträdande. Detta skulle kunna tyda på att tidsperioden för bolagens anpass-
ningsprocess varit längre än den sista treårsperioden. Det talar för att möjligheterna för en 
lyckad observation utifrån tidsaspekterna stärks än mer. 

3.5	  Tidigare	  forskning	  
De teoretiska referensramarna har fram till denna punkt givit läsaren en bra förförståelse för 
kapitalstrukturens fundamentala grund samt förklarat de omgärdade teorierna med koppling 
dem emellan. Studiens avgränsningar har förankrats genom en förklarandegrund i tidigare 
forskning. De utvalda variablerna är likaså förklarade för läsarens förståelse där även kopp-
lingen till studien och kapitalstrukturen är statuerad. Vidare har studiens tidsaspekter förkla-
rats via konvergensforskningens resultat. Det som följer här är den tidigare forskning som är 
kopplad indirekt samt direkt till studiens kärna.  

Att forskningsbidragen består av både indirekt och direkt relaterade studier beror på att fors-
karna till detta arbete bedömt att det ej existerar studier, som i tillräcklig mån faller i linje med 
redan statuerad problemställning och omfattning med aktuell studie. Det blir därför ogörligt 
att presentera en förståelse som är tillräcklig för studiens uppmärksammade forskningsgap 
utan ytterligare inkludering av forskningsområden. Problemet ligger i det teoretiskt mång-
bottnade syfte lagen bidrar till. Till att börja med verkar lagen för en högre grad konkur-
rensneutralitet som i sig påverkar marknaden. En åtgärd som har sin direkta grund i en omre-
glering av marknadens spelregler. Ytterligare en del ligger i lagens formulering ”ett allmän-
nyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga princi-
per”, vilket syftar till ett mer marknadsmässigt agerande. Läsaren kan då förstå att det därför 
blir relevant att ta ett avstamp i den forskning som beskriver konkurrensens effekter på mark-
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naden och dess effekter på kapitalstrukturen. Detta för att sedan gå vidare och utforska hur 
tidigare av- och omregleringar haft för effekter för att avsluta med kapitalstrukturens specifika 
komponering för fastighetsbranschen, där delarna åskådliggörs nedan.  

3.5.1	  Konkurrens	  
Grunden till denna inledning ligger i lagens strävan efter en konkurrensneutralisering på bo-
stadsfastighetsmarknaden. Det blir därför av vikt att påbörja den teoretiska grunden i hur kon-
kurrens påverkar marknaden i sin helhet samt hur kapitalstrukturen förändras utifrån ändrade 
konkurrensförutsättningar. I inledningen av detta arbete nämndes att den allmänna synen på 
konkurrens är den att konkurrens är någonting bra och att det driver marknaden till att pre-
stera bättre.  

Vad gäller konkurrensforskning har Nickell (1996) använt data från Storbritannien som in-
kluderar 14 olika branscher, för att påvisa relationen mellan konkurrens och produktiviteten. 
Utifrån studiens resultat ställer Nickell (1996, s. 741) frågan ”Are people right to think that 
competition improves corporate performance?”. Svaret blir att det visserligen finns bevis som 
talar för att ökad konkurrens ökar företagens prestation, men att bevisen inte är överväldi-
gande. Trots de konstaterat svaga bevisen finner Nickell (1996, s. 738-740) ett starkt positivt 
samband mellan ökad konkurrens mätt i antalet etablerade företag och produktivitet samt stor-
lek. Att storleken påverkas av ökad konkurrens innebär även att möjlighet ges att inkludera 
den tidigare diskussionen i 3.2.3 Storlek, gällande kapitalstrukturens förändring utifrån stor-
lek. Hall et al. (2000), Sogorb-Mira & Lopez-Gracias (2003) och Psillaki & Daskalakis 
(2009) påvisar som tidigare nämnt att kapitalstrukturen förändras enligt ett negativt samband 
till kortfristiga skulder och positivt till långfristiga skulder. Genom att kombinera de båda 
diskussionerna är det möjligt att antyda att ökad konkurrens bidrar till en förändring i storlek 
och samtidigt även en förändring av bolagens kapitalstruktur. 

Forskningen inom konkurrensanalys har tidigare i 1.2 Problemdiskussion förklarats som ex-
tensiv. Det finns dock en avsaknad av konkurrensforskning inom fastighetsbranschen där för-
fattarna istället väljer att knyta tillbaka till den redan nämnda banksektorn för att mer ingå-
ende förklara konkurrensens egenskaper. Samtidigt görs en återkoppling till ursprungsfrågan 
kring konkurrensen med en vinkling; är mer konkurrens bra eller dåligt för bankerna? Detta är 
en fråga som bland annat Keeley (1990), Berger et al. (2004) och Martinez-Miera & Repullo 
(2010) försöker att besvara med olika vinklingar. Keeley (1990, s. 1183) studerar hur ökad 
konkurrens påverkar bankernas värde och finner att en generell värdeminskning är associerad 
till en ökad marknadskonkurrens. Vidare menar Keeley (1990, s. 1185) att bankernas incita-
ment att agera försiktigt har minskat till följd av den ökade konkurrensen, vilket skulle inne-
bära en ökad intern risk för bankerna och då simultant för bankernas kunder. Det är resultat 
som motsägs av Berger et al. (2004, s. 444) som anser att den ökade konkurrensen har en po-
sitiv effekt på samhället, men konstaterar samtidigt att forskningen är tvetydig. För att ha möj-
lighet att besvara grundfrågan huruvida konkurrens är bra eller dåligt anser Berger et al. 
(2004, s. 444) att det krävs ytterligare forskningsinsatser. Martinez-Miera & Repullo (2010, s. 
3662) menar i sin tur att mer konkurrens leder till lägre låneräntor och följaktligen till lägre 
vinster för bankerna. Vinster som internt bygger upp bankernas riskbuffert. De konstaterar att 
ökad konkurrens leder till mer risktagande banker, vilket går i linje med Keeley (1990). Läsa-
ren förstår att forskningen inte nått konsensus beträffande svaret på frågan. Det blir därför än 
mer intressant att väga in Schaeck et al. (2009) som undersöker bankkrisernas uppkomster 
utifrån ett ökat konkurrensperspektiv. Perspektivet grundas i att för hög konkurrens skulle 
kunna hota bankernas solvens, vilket i slutändan riskerar banksystemets stabilitet. Det 
Schaeck et al. (2009, s. 730) påvisar är starka bevis för att konkurrens istället bidrar till en 
minskad risk för bankkriser och har istället möjlighet att förbättra den systematiska stabilite-
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ten i systemet. Ett resultat som förstärks av Allen et al. (2011) studie som finner att ökad kon-
kurrens på kreditmarknaden leder till att marknadens aktörer håller en högre positiv nivå av 
eget kapital. En faktor som leder till en högre systematisk säkerhet. För att summera skriver 
Schaeck & Cihak (2014, s. 215), med hänsyn tagen till samtliga tidigare nämnda artiklar, att 
de nyligen framkomna teorierna och bevisen lutar åt att konkurrens har en positiv inverkan på 
bankernas stabilitet.  

Banksektorn är en av många branscher som analyserats utifrån ett konkurrensperspektiv. Ti-
digare har Pan et al. (2015) nämnts i inledningen som ytterligare exempel på konkurrens-
forskning och då riktat mot sjukhus och hälsa. Även i det fallet påvisades hur ökad konkur-
rens bidrog till förbättrade resultat (Pan et al., 2015, s. 180). Vad gäller konkurrensen på den 
Svenska marknaden skriver Konkurrensverket (2013, s. 39) att väl fungerande konkurrens är 
en av marknadsekonomins hörnstenar. Konkurrensverket (2013) menar vidare att utan driv-
kraften genererad av konkurrensen skulle företagen sakna incitament till att vara effektiva, 
vilket skulle verka som en direkt negativ effekt på konsumenterna genom förlorade möjlig-
heter till lägre priser och högre kvalité. Där den nya lagen om allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolag vars nya direktiv, att bolagens verksamhet skall bedrivas affärsmässigt, bör 
bidra till en ökad konkurrens genom prispressning och mer kostnadseffektiva verksamheter. 
De faktiska utfallen av den ökade konkurrensen, inom bostadsfastighetsbranschen, är inte 
möjligt att sia utifrån tidigare forskningsvinklar. Det ligger inte heller inom ramen för denna 
studie. Dock konstaterar Lind (2001, s.33) att ökade konkurrensåtgärder likt det lagförslaget 
ämnar uppnå, kommer att påverka bostadshyresmarknaden på så sätt att driftnettot sjunker till 
följd av prispressade hyror och med det även fastighetsvärdena. Detta är en prisutveckling 
som Sandberg (2002, s.35) argumenterar emot och menar är ett missförstånd. På grund av 
tillgången och efterfrågan anser Sandberg (2002) istället att prisutvecklingen inte kommer 
anta en entydig förändring utan kommer påverkas olika beroende på region och till och med 
stadsdel. Vad som är möjligt att konstatera är att priserna kommer förändras och med det före-
tagens vinster, vilket kommer innebära förändrade branschrisker och med det automatiskt 
förändrad kapitalstruktur för fastighetsbolagen till följd. För att ytterligare koppla konkurren-
sen till de direkta effekterna på kapitalstruktur krävs att perspektivet läggs om från direkt 
konkurrens till om- och avregleringar. Armstrong & Sappington (2006, s. 325) menar nämli-
gen att fördelarna med ohämmad konkurrens är väl dokumenterat där frågan snarare handlar 
om att lägga resurser på effekterna av regleringar då de är av begränsad förståelse.    

3.5.2	  Av-‐	  och	  omregleringar	  
Genom att fokusera på av- och omregleringarnas effekter ämnar författarna ge en mer direkt 
anknytning till den tidigare forskning som är knuten till studien. Att en ren konkurrensökning 
påverkar marknaderna har tidigare belysts, där av- och omregleringar är en form av konkur-
rensökning. Tidigare har faktumet statuerats att den aktuella lagen, som är grunden för detta 
arbete, ämnar skapa en mer konkurrensneutral marknad för bostadsföretagen. Det är därför 
författarnas mening att försöka belysa den tidigare forskning som finns på denna del av kon-
kurrensspektrumet för att möjliggöra en grund för vidare analys av marknaden såväl som ka-
pitalstrukturen. 

Någonting Demsetz (1968) söker svar på är varför infrastrukturen bör regleras. Demsetz 
(1968, s. 65) menar att kostnadsreglering kan vara mer effektivt för industrier kopplade till 
infrastruktur än för andra industrier. Problemet är dock att antagandet inte finner stöd i de 
tidigare ekonomiska teorierna. Detta beror på att det inte är möjligt att säga om regleringarna 
hanterar kostnadsosäkerheten bättre än den annars hade gjorts av marknaden. Ytterligare fort-
sätter Demsetz (1968, s. 63) konstatera att: ”Regulation comes in all sizes and shapes, and it is 
by no means clear what type of regulation would be most desirable.” Till vilken grad mark-
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naden faktiskt bör ersättas av regleringar är en fråga som lämnas obesvarad. Visserligen kon-
staterar Demsetz (1968, s. 65) att de styrande organens utökade roll kan argumenteras för uti-
från den empiriska grunden av en dokumenterad allmän överlägsenhet av den offentliga för-
valtningen av dessa branscher. Dock konstaterar Demsetz (1968, s. 65) vidare att det är hans 
tro att det är konkurrensen från den öppna marknaden som mest effektivt hanterar företagande 
än vad en reglerande kommission har möjlighet till.   

Oavsett det underliggande syftet till att vissa marknader regleras är det av intresse att under-
söka effekterna av regleringarnas avskaffande. Reger et al. (1992) undersöker effekterna av 
regleringar och avregleringar inom den amerikanska banksektorn med fokus mot strategiska 
val och resultat. Den modell Reger et al. (1992, s. 196) använder, påvisar att avregleringar 
både har direkta och indirekta effekter på bankernas risk och avkastning. I studiens resultat 
beskriver Reger et al. (1992, s. 198) hur avregleringar leder till ökade marknadsetableringar 
som får till följd att rivaliteten bland bankerna ökar, vilket driver ner den genomsnittliga av-
kastningen. Att avkastningen på marknaden minskar härrör till den direkta effekten där den 
indirekta effekten kommer ifrån det positiva sambandet mellan risk och avkastning. Samban-
det skapar incitament för bankerna att acceptera en högre risknivå på verksamheten under 
infasningen och implementeringen av omregleringen för bibehållandet av normala avkast-
ningsnivåer. Avsikten med omregleringen av den Svenska bostadsfastighetsmarknaden är inte 
upprätthållandet av normala avkastningsnivåer. Istället är det en ökning av de kommunala 
bolagens faktiska avkastning som eftersöks. Huruvida resultaten som Reger et al. (1992) pre-
senterar är möjliga att applicera på denna studie samt dess utvalda område är inte en själv-
klarhet. Mycket på grund av tidigare diskussioner kring effekternas olikheter beroende på 
bland annat industritillhörighet. Om en koppling, om än en teoretisk sådan, bör göras har 
Yazdanfar & Öhman (2015, s. 115) förklarat ett negativt samband mellan lönsamhet och be-
låningsgrad. En sammankoppling till Reger et al. (1992, s. 198) resultat vad gäller avregle-
ringens effekter som ökad risk och lönsamhet innebär inte bara att teorierna kring ökad kon-
kurrens faller samman. Även att omregleringar leder till, om än indirekta, förändringar av 
företagens kapitalstruktur. 

Att det tidigare sambandet skulle vara möjligt att göra stöds av Winston (1998, s. 108) som 
menar att de olika industrierna beter sig relativt lika när det kommer till anpassningsprocessen 
till följd av av- och omregleringar. Winston (1998) undersöker fem olika branscher och deras 
anpassning till olika av- och omregleringar på den Amerikanska marknaden. Grunden till 
Winstons (1998) studie ligger i den neoklassiska synen på ekonomi, vilket innebär att mono-
polisten såväl som företaget, ute på den perfekt konkurrensutsatta marknaden, verkar för att 
minimera kostnaderna oavsett mängden konkurrens. Här konstaterar Winston (1998, s. 91) att 
reglerade företag verkar inom andra premisser bestående av bland annat statligt kontrollerade 
priser och då utan stimulansen från obegränsad konkurrens. De Svenska kommunala bostads-
fastighetsaktiebolagen har, som ett exempel kopplat till denna studie, fram till omregleringen 
verkat under en självkostnadsprincip som har hållit nere de allmänna hyresnivåerna (SOU 
2008:38, s. 302). Winston (1998, s. 91) menar vidare att med denna del utanför ekvationen, 
ter sig de kommunala företagens incitament för effektivisering annorlunda jämfört med både 
monopolisten och det konkurrensutsatta företaget. För att bevisa detta påvisar Winston (1998, 
s. 98) att varje industri, som är inkluderad i studien, påtagligt har förbättrat produktiviteten 
och reducerat de reala verksamhetskostnaderna med 25 till 75 procent. Varefter det blir tydligt 
att stimuleringen av konkurrens genom av- och omreglering genererar förbättringar för före-
tagen och marknaden i stort.  

Winstons (1998) analys är inte bara applicerbar på företag som verkar på reglerade marknader 
utan även på statligt ägda företag. Huruvida dessa företag endast verkar på reglerade mark-
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nader är ett faktum, som för den teoretiska kopplingens värde, bortses ifrån. Dewenter & Ma-
latesta (2001, s. 320) menar att statligt ägda företag bland annat anses försaka vinster i jakten 
på sociala och politiska mål. I sin studie framhäver Dewenter & Malatesta (2001) empiriska 
bevis för den relativa effektivitetsskillnaden mellan de offentliga och privata företagen. Resul-
tatet visar enligt Dewenter & Malatesta (2001, s. 332) på att de privata företagen är betydligt 
mer lönsamma än de statligt ägda företagen. Resultaten är inte bara statistiskt starka utan be-
tonar även en stor skillnad i lönsamhet mellan de båda företagskategorierna. I studien gör 
Dewenter & Malatesta (2001, s. 332-333) även en jämförelseanalys som visar på att de statligt 
ägda företagen har en högre skuldnivå än de privata företagen. Ett resultat som går i linje med 
Yazdanfar & Öhman (2015, s. 115) gällande det negativa sambandet mellan lönsamhet och 
skuldnivå. Kapitalstrukturen sammansättning skiljer alltså mellan de privata och de statligt 
ägda företagen likt de även gör mellan icke- och reglerade företag. Ytterligare påvisar detta en 
grund för pecking order teorin där mer lönsamma företag väljer att finansiera sig med en 
större del internt genererade medel.  

Ytterligare resultat som går i linje med tidigare nämnda studier är Berger & Mester (2003) 
som undersöker hur effekterna av bland annat omregleringar och dynamiska konkurrens för-
ändringar påverkar utvecklingen av de Amerikanska bankerna. Berger & Mester (2003) påvi-
sar framförallt att kostnadseffektiviteten försämrades mellan en period under 1991-1997. En 
försämring som överskuggas av en signifikant ökning beträffande lönsamhet (Berger & Mes-
ter, 2003, s. 90). Även Koetter et al. (2012, s. 477) påvisar att lönsamheten ökar bland de 
Amerikanska bankerna som effekt gällande av- och omregleringar. Den bild som Berger & 
Mester (2003) samt Koetter et al. (2012) tillsammans med övriga refererade studier målar upp 
är en positiv bild av de genomförda av- och omregleringarna. Frågan kvarstår då vad effek-
terna har varit på den Svenska marknadens av- och omregleringar. Statskontoret (2012) har 
publicerat en rapport där 11 marknader som genomgått en regleringsförändring har samman-
ställts. Tyvärr påvisar rapporten svagheter vad gäller själva utvärderingen av effekterna där 
det snarare blir till en uppföljning av implementeringen av förändringarna. Trots svagheterna 
är det möjligt att utröna vissa, om än mindre självklara effekter. Bland annat påvisar Statskon-
toret (2012, s. 42-43) argument för att konkurrensen har ökat vilket har genererat lägre priser 
för kunderna på marknaden. Statskontoret (2012) påpekar dock att det inte direkt är möjligt 
att knyta de lägre priserna till de faktiska avregleringarna på grund av för dålig data. Vidare 
går det att konstatera utifrån Statskontorets (2012, s. 125-127) rapport att även konkurrensen 
på telemarknaden har ökat vilket var ett av målen med de många av- och omregleringar som 
gjorts under de senaste 25 åren. Vilka direkta effekter de olika regleringarna har lett till föru-
tom i de fallen av ökad konkurrens är svårt att säga. Dock ger det en tydlig fingervisning be-
träffande både de underliggande målen och ett resultat om en signifikant högre konkurrens.  

Vad gäller kapitalstruktur påvisar Bradley et al. (1984) att företag som verkar under någon 
form av marknadsreglering så som bland annat telefon-, el- och flygindustri är konsekvent 
bland de högst belånade företagen. Detta föranleder enligt Bradley et al. (1984, s. 870) en 
misstanke om skillnader mellan reglerade och oreglerade företags belåningsgrad. En tes som 
förstärks av tidigare stycken i detta arbete och av Titman & Wessels (1988, s. 9). I försöket att 
förklara kapitalstrukturens förändring vid av- och omregleringar är det intressant att Spiegel 
& Spulber (1994, s. 424) anser att kapitalstrukturen i sig har en signifikant påverkan på mark-
nadens reglerade priser. Detta genom att priserna delvis bestäms utifrån företagens kapital-
struktur, vilket vidare leder till att företag väljer nya nivåer av eget kapital och skuldsättning 
för att strategiskt kunna påverka resultatet av en förändrad lagstiftningsprocess. Detta är det 
motsatta perspektivet denna studie ämnar förklara. Den forskningsteoretiska poängen ligger 
vid det att om kapitalstrukturen förändras inför en möjlig reglering, är det även möjligt att 
tänka att kapitalstrukturen förändras när regleringen förändras eller upphör. Detta leder dock 
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till en högre skuldstrategi, vilket leder till att risken för att gå i konkurs ökar (Spiegel & Spul-
ber, 1994, s. 424). Syftet med Spiegel & Spulber (1994, s. 424) arbete är att förklara hur dessa 
interaktioner fungerar samt undersöka deras konsekvenser för lagstiftningsprocessen. Spiegel 
& Spulber (1994, s. 424) menar vidare att kapitalstrukturen spelar en betydelsefull roll när det 
kommer till regleringar. Det beror på den interaktion som sker mellan investeringsbeslut och 
finansiella beslut av ett reglerat företag och de priser som väljs av regleraren eller tillsyns-
myndigheten.  

Beträffande den effekt som förändringar av- och omregleringar har på kapitalstrukturen har 
Sanyal & Bulan (2008) undersökt varför företag förändrar verksamhetens finansiering vid 
övergången från reglerad till en mer konkurrensutsatt marknad. Sanyal & Bulan (2008, s. 29) 
lyfter fram ett unikt exempel där de beskriver avregleringen av den amerikanska elektricitets-
industrin under 90-talet. Den ökade marknadsrisken och ökningen av konkurrens ledde till att 
företagen minskade sin belåning med 25 procent. Vidare finner Sanyal & Bulan (2008, s. 29) 
att respektive policy som bidrar till att konkurrensen ökar leder till minskade skuldnivåer. Vad 
som är av huvudintresse beträffande Sanyal & Bulans (2008, s. 29) studie är den anpassnings-
process företagen går igenom. Sanyal & Bulans (2008, s. 29) påvisar hur en första introdukt-
ion av möjliga av- och omregleringar, var för sig, bidrar till en minskning av skulderna med 
14 procent. Där ytterligare en minskning på 3,6 procent sker när processen tar ytterligare ett 
steg mot implementering (Sanyal & Bulans, 2008, s. 29). Det belägger ytterligare en grund för 
författarnas val av tre tidperioder för vidare analys. Att lagen trädde i kraft den första januari 
2011 betyder att förarbetet påbörjades långt tidigare, vilket möjliggjort för de kommunala 
bostadsfastighetsföretagen att påbörja anpassningsprocessen innan själva implementeringen 
av lagen.  

Ovtchinnikov (2010) presenterar bevis som går i linje med de sjunkande skuldnivåerna som 
Sanyal & Bulan (2008) påvisat men som går emot de tidigare forskarnas åsikter kring regle-
ringarnas påverkan på lönsamhet. Ovtchinnikov (2010, s. 249) menar nämligen att av- och 
omregleringar leder till en signifikant minskning av lönsamheten. Där företagens motåtgärd 
blir en minskning av skuldnivåerna, vilket i sig går emot pecking order teorin då mer lön-
samma företag minskar skuldnivåerna genom användandet av en större del internt genererat 
kapital för finansiering och inte beroende av sämre uppnådda lönsamhetsnivåer. Ovtchinnikov 
(2010, s. 249) påvisar istället det motsatta sambandet och anser att resultaten mer går i linje 
med trade-off teorin. I sin studie undersöker Ovtchinnikov (2010) fem olika industrier med 
syfte att undersöka av- och omregleringars påverkan på kapitalstrukturen. Utöver resultatet att 
belåningen minskar till följd av minskad lönsamhet, vilket i sig är en effekt av de förändrade 
regleringarna, finner Ovtchinnikov (2010, s. 270) att själva minskningen av skuldsättningen 
sker genom emittering av eget kapital. Vidare konstaterar Ovtchinnikov (2010, s. 270) även 
att kapitalstrukturen inte är statisk utan förändras till följd av de förändrade marknadsförhål-
landena generade av chocken från av- och omregleringen. Resultaten talar för trade-off teorin 
då företagen överväger förmånerna av att anpassa skuldnivåerna emot den optimala nivån 
utifrån ett kostnadsperspektiv.  
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4.	  Praktisk	  metod	  
Detta kapitel kommer att förklara vilken urvalsmetod som valts för att sedan diskutera studi-
ens forskningsdesign. Därefter kommer datainsamlingen, databearbetningen och bortfall att 
förklaras på ett strukturerat sätt. Följer gör de statistiska verktygen där ett One-way Anova 
samt ett Kruskal Wallis test kommer att förklaras. Avslutningsvis presenteras studiens hypote-
ser. 

4.1	  Urvalsmetod	  
Tidigare har det beskrivits att arbetet använder sig av en kvantitativ metod. Förklaringen till 
detta är för att studien ämnar undersöka förändringen i de kommunala fastighetsbolagens ka-
pitalstruktur. Angreppsättet att göra det på är genom att ta fram data i form av olika nyckeltal 
som är direkt kopplade till kapitalstrukturens komposition. Förändringen av nyckeltalen kan i 
sig tala för om en förändring har skett eller inte. Författarna av studien har tagit fram data för 
soliditet, skuldsättningsgrad samt avkastning på totalt kapital. Förklaringen samt förankringen 
till de utvalda nyckeltalen har tidigare beskrivits i 3.3. Variabler. För inhämtning av data har 
databasen Retriever använts. Databasen valdes tack vare av dess goda rykte vad gäller pålit-
lighet. Detta eftersom att databasen är väl använd i tidigare forskningsarbeten. Retriever inne-
håller en stor mängd av nyckeltalsdata och sparar tid i studier då forskare kan inhämta data på 
ett effektivt sätt. Det som dock måste tas med beaktan är att forskarna måste undersöka data-
värdena och se att de faktiskt går att använda. Hade författarna i detta arbete inte undersökt 
siffrorna väl hade risken existerat att användandet av exempelvis räntetäckningsgrad, som 
tidigare har nämnds haft problematiska datavärden, hade genomförts. Därför är det viktigt att 
inspektera siffrorna från Retriever även fast de i sig är sanningsenliga. 

Enligt Körner & Wahlgren (2005, s. 13) definieras vanligen en population med hjälp av en 
ram över vilka individer populationen består av, eller i detta fall vilka fastighetsbolag populat-
ionen består av. Det är då viktigt att det inte finns för stora skillnader mellan ramen och mål-
populationen. Körner & Wahlgren (2005, s. 13) förklarar att om ramen innehåller individer 
som inte tillhör populationen benämns det som övertäckning och om vissa individer inte är 
med i ramen trots att de tillhör populationen benämns det som undertäckning. Det kan före-
falla en risk för att antingen över- eller undertäckning har skett vid inhämtandet av data. Det 
anses dock vara högst osannolikt att Retriever skulle missat att inkludera eller exkludera före-
tag utöver de gällande avgränsningarna. När det kommer till övertäckning har författarna be-
arbetat studiens inhämtade data från Retriever manuellt där företag, ej tillhörande den aktuella 
populationen, sorterats bort. Risken för undertäckning existerar även om risken är minimal. 
Detta beror på att det kan finnas en inbyggd risk att Retriever missat att inkludera företag till-
hörande studien. Även om denna risk är minimal bör den ändå beaktas. Beträffande de val 
författarna har gjort gällande studiens avgränsingar är det möjligt att diskustera ifall det har 
lett till en underteckning. Det beror på att avgränisngarna i sig kan ha exkluderat företag som 
annars borde inkluderas i studien. Hur det förhåller sig till studiens resultat kommer att disku-
teras i 4.3 Datainsamlingsmetod och 4.4 Databearbetning.  

Vidare säger Körner & Wahlgren (2005, s. 21) att när populationen som undersökts är liten är 
det mer praktiskt att studera hela populationen, vilket med andra ord betyder, att det görs en 
totalundersökning. Antalet fastighetsbolag som undersökts i denna studie, utifrån de angivna 
avgränsningarna, uppgår till 81 privata samt 180 kommunala fastighetsbolag. Problemet i 
detta arbete är att det förekommit många avgränsningar, därför har författarna ansett att ett 
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genomförande av en totalundersökning inte är möjlig även fast populationen innehåller alla 
företag inom de satta avgränsningarna. En möjlighet hade varit att basera undersökningen 
genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Det innebär att alla individer i populationen 
har samma möjlighet att komma med varpå ett sampel komponeras. Det görs genom att 
slumpmässigt ta ut några värden ur undersökningens sampel varpå ett medelvärde kompone-
ras. Processen görs sedan om ett flertal gånger för att på så sätt få ett antal medelvärden, varpå 
ett medelvärde av medelvärdena tas fram (Körner & Wahlgren, 2005, s.22). Problemet med 
ett OSU enligt Körner & Wahlgren (2005, s.24) är att om det exempelvis finns olika stora 
fastighetsbolag där små företag, medelstora företag samt stora företag inte är proportionerliga 
när det kommer till antal, skulle ett OSU kunna bli missledande. Eftersom det då finns risk att 
företag från den mindre gruppen riskerar att inte inkluderas eller inkluderas i för liten skala, 
vilket leder till att ett OSU inte bör göras i denna studie. I dessa fall kan ett stratifierat urval 
genomföras. Det som görs då är att varje grupp av små, medelstora och stora företag delas in i 
procentsatser efter hur stora grupperna är, för att sedan när urvalet ska väljas, ta olika procen-
tuella ansatser från varje grupp beroende på hur stor gruppen är. Exempel på detta skulle 
kunna vara att om det finns väldigt få stora företag skulle urvalet kunna tas genom 5 % från 
de små företagen, 10 % av de medelstora företagen samt alla de stora företagen när ett OSU 
ur de olika grupperna ska tas fram (Körner & Wahlgren, 2005, s. 24). Efter att ha förklarat 
totalpopulation, OSU samt stratifierat urval är det förståeligt att studien inte helt kommer an-
vända sig av någon av dessa val. Detta eftersom att data inte kan antas vara för en totalpopu-
lation då för mycket avgränsningar har gjorts. Författarna kan inte heller säga att data är OSU 
eller stratifierat urval då, som tidigare nämnts, ändå all data utifrån de givna avgränsningarna 
tagits med. Med detta sagt kommer studien använda sig av en kombination av det som tidi-
gare förklarats. 

4.2	  Forskningsdesign	  
Enligt Körner & Wahlgren (2005, s. 9) kan en statistisk undersökning genom antingen beskri-
vande undersökningar eller analytiska undersökningar klassificeras efter de mål och syfte 
undersökningen har. Ett beskrivande moment förklarar hur många eller hur stor andel av en 
population som anser exempelvis att A stämmer in på B. En analytisk undersökning testar 
istället olika hypotesprövningar, där denna studie är ett talande exempel. Detta genom att un-
dersöka huruvida kommunala fastighetsbolags kapitalstruktur har förändrats samt hur den 
skiljer sig från de privata fastighetsbolagens kapitalstruktur och det på en signifikant nivå 
(Körner & Wahlgren 2005, s. 9). Därför kommer denna studie att göra en analytisk undersök-
ning med olika typer av hypotesprövningar.  

Lantz (2014, s. 25) beskriver två grundläggande typer av studiedesign, vilka är observations-
studie och experimentell studie. En observationsstudie känns igen av att omvärlden studeras 
som den är. Det studien vill få fram finns reellt att observera, vilket möjliggör inhämtandet av 
data för analys. En experimentell studie är motsatsen till en observationsstudie och visar mer 
på vad som händer om forskaren själv påverkar den observerade världen, för att analysera 
effekterna av ingreppet (Lantz 2014, s.15). Körner & Wahlgren (2005, s. 10) stärker det som 
nyss beskrivits genom att påvisa att det finns två typer av studiedesigner som påstår liknande 
det Lantz beskriver, men då med namnen icke experimentell studie och experimentell studie. 
Denna studie samlar in data för kommunala och privata fastighetsbolag, vilka också kan be-
nämnas som objekt, vilket enligt Lantz (2014, s. 10) kategoriserar studien som en observat-
ionsstudie. Detta innebär enligt Lantz (2014, s. 10) att data har samlats in, i största möjliga 
mån utan påverkning av egna bedömningar från författarna, för att observeras och analyseras. 
Vad gäller de påverkningar som kan ha uppkommit genom forskarnas hantering av data tas 
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upp, samt beskrivs nedan i avsnitt 4.4. Databearbetning samt i 7.4 Samhälleliga och etiska 
aspekter.  

Det finns också enligt Lantz (2014, s. 27) två begrepp som benämns, retrospektiv studie samt 
prospektiv studie. En retrospektiv studie studerar tillbakablickande data, med andra ord histo-
risk data, vilket innebär att de data studien tänkt använda sig av redan existerar. Prospektiv 
studie blickar istället framåt i tiden, vilket gör att författarna kan planera och styra forskning-
en själva. Exempelvis genom att följa A som objekt för att observera om B inträffar i framti-
den. I en retrospektiv studie kan forskarna inte påverka det som ska undersökas och därmed 
kan förknippas som en underkategori till observationsstudie. Lantz (2014, s. 27) menar vidare 
att det även krävs mindre resurser och tid med en retrospektiv studie än en prospektiv studie 
eftersom data ämnad för studien redan existerar. För att stärka att det Lantz (2014) påstår har 
relevans beskriver även Dahmström (2005, s. 20-21) en prospektiv studie samt retrospektiv 
studie som förklaras på liknande sätt. Eftersom denna studie samlar in data som existerar, 
vilket är historiskt data, kommer arbetet att klassifieras som en retrospektiv studie.  

Vidare redogör också Lantz (2014, s. 27) och Dahmström (2005, s. 40) hur viktig tidsaspekten 
kan vara i en undersökning, speciellt när en händelse under en tidperiod ska beskrivas eller 
förklaras. Både Lantz (2014, s. 28) och Dahmström (2005, s. 40) beskriver tvärsnittsstudien, 
där studien förklarar vad som händer enbart under en viss tidspunkt. Studien svarar enbart på 
frågan hur någonting var just vid tillfället som undersöks. Denna studie kommer att använda 
sig av tvärsnittsstudie då den kommer att undersöka, genom olika hypoteser, hur kapitalstruk-
turen var under tre olika tidpunkter för fastighetsbolagen, varför det endast är möjligt för stu-
dien att dra slutsatser kring och om den utvalda tidsperioden 2005 – 2013. Det kan anses av 
läsaren att det är en tidsförändring som påverkar studien och därför anses vara någonting an-
nat än en tvärsnittstudie, men eftersom det är under tre tidpunkter (de tre olika tidsperioderna) 
som studien kommer undersöka om det skett förändring i kapitalstrukturen eller inte styrker 
detta att det är en tvärsnittsstudie som bör användas. Detta eftersom att både Lantz (2014) och 
Dahmström (2005) tidigare förklarat att en tvärsnittsstudie undersöker en händelse enbart 
under en viss tidpunkt och eftersom det är enbart tre tidpunkter som författarna vill undersöka 
är detta förklaring nog för att det är en tvärsnittsstudie som ska genomföras. 

4.3	  Datainsamlingsmetod	  
Författarna har samlat in data från databasen Retriever, där relevanta nyckeltal med direkt 
koppling till kapitalstrukturen valts ut på förhand för analys. Nyckeltalen används för en stat-
istisk jämförande studie mellan kommunala och privata fastighetsbolag. Retriever är allmänt 
känd som en tillförlitlig databas och är välanvänd av andra författare i tidigare studier. Nyck-
eltalen som används har funnits tillgängliga att ladda ner i sin helhet från Retrievers hemsida 
till Excel. Tidsspannet som data hämtats för sträcker sig mellan åren 2005-2013. Det beror på 
att studien kommer använda sig av tre olika tidsperioder, en efter lagförändringen 2011 
(2011-2013), en tre år innan lagförändringen (2008-2010) och en tre år ytterligare innan lag-
förändringen (2005-2007). Den senare perioden är till för att undersöka om bolagen i fråga 
redan innan lagförändringen tenderat att förändra sin kapitalstruktur med vetskap om en 
kommande lagförändring.  

De data som samlats in för studien att analysera klassificeras som sekundärdata, eftersom se-
kundärdata är data som tidigare samlats in för annat ändamål än för den egna studiens till-
tänkta användning. Detta kan också nämnas som skrivbordsundersökning, eftersom forskarna 
inte behöver lämna skrivbordet för att genomföra undersökningen. Vanligt förekommande 
källor till sekundärdata är facklitteratur, offentlig statistik samt databaser (Lantz 2014, s. 52). 



37 

Eftersom författarna tagit data från databasen Retriever, som hämtat all data sen tidigare, samt 
att författarna kunnat sitta vid ”skrivbordet” när undersökningen gjorts, klassificeras detta 
arbetes data som sekundärdata. 

De värden som sattes in i avgränsningen vid en första hämtning av data var följande paramet-
rar: omsättning från 50 000 tkr, aktiebolag, SNI-koderna 68.201 (fastighetsverksamhet: ut-
hyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder) samt 68.203 (fastighetsverksam-
het: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler). Utfallet blev då 1 384 
bolag, men eftersom flertalet bolag uppvisade en avvikande branschtillhörighet så som driv-
medel (Statoil Fuel & Retail Sverige AB), maskiner och partihandel (Aktiebolaget Tetra Pak) 
med mera var kvaliten i de inhämtade data inte tillfredställande. Därför gjordes ytterligare en 
avgränsning där branschtillhörigheten fastighetsverksamhet, som inkluderar 141 024 bolag, 
lades in. Utfallet blev då 982 bolag som då bättre överensstämde med kopplingen och av-
gränsningarna till aktuell studie. 

Ytterligare en avgränsning gjordes vid exporteringen av data från Retriever. Nämligen den att 
endast data för bolagen och inte koncernen hämtades. Detta beror på att koncernmodern i sin 
tur kan ha verksamheter som inte avspeglar studiens syfte och som vid en inkludering skulle 
kunna påverka studiens resultat. All tillgänglig information kring bolagen exporterades från 
Retriever till Excel, varefter den manuella databearbetningen inleddes.  

4.4	  Databearbetning	  
Trots att avgränsningarna i Retriever tydligt har förklarats överensstämde inte studiens data 
med avgränsningarna. Detta beror främst på den sista gjorda avgränsningen att inhämta data 
för bolagen och inte koncernen, då det är koncernen Retriever behandlar utifrån de initiala 
avgränsningarna inför själva exporteringen av data. De data som inhämtats behövde därför 
arbetas igenom manuellt.  

Första åtgärden var att se över den mängd data företagen individuellt bidrog med. För att bo-
lagen initialt ska inkluderas i studien krävs det att de kan presentera tillräckligt med data, var-
för en avvägning gjordes. Bolag för vars data saknades för en period av två på varandra sam-
manhängande år ansågs inte vara tillräckligt talande för den utvalda studien. Att inkludera 
dessa bolag skulle kunna innebära en ökad riskfaktor av snedfördelning av data. En naturlig 
förklaring till det stora bortfallet av bolag är att verksamheten påbörjades först efter 2005. 
Bolagen som exkluderades uppgår till 179 stycken och redovisas i appendix 1.7 ”Bolag av-
saknad data >1 år”. Bolag har inkluderats trots att data för något av åren saknats. Orsakerna 
för det är flera, för det första kommer företagen senare att exkluderas som outliers för den 
specifika perioden, vilket inte påverkar studiens resultat nämnvärt. Om en konsekvent exklu-
dering hade skett hade samplen blivit betydligt mindre varpå studiens generaliserbarhet hade 
försämrats. Författarna bedömde att företag som saknade data, men som inte var för två på 
varandra sammanhängande år, innehöll tillräcklig data för att inneha en stark förklaringsgrad 
för studien som sådan.  

Eftersom en tydlig avgränsning har varit bolagens omsättning, som indikation på storlek, in-
nebar det att företag med lägre omsättning än 50 000 tkr för tidsperiodens initiala år 2005 
sorterades bort. Att bolagen inkluderades i studiens datainhämtning beror på den sistnämnda 
avgränsningen, nämligen att se på data för bolagen och inte koncernen. Dessa bolag redovisas 
i appendix 1.5 under kategorin ”Bolag omsättning < 50 000 tkr 2005” och uppgår till totalt 
292 bolag. Vid en vidare granskning av bolagens omsättning för tidsperiodens sista år 2013 
visade flertalet bolag på en markant lägre nivå än den i avgränsningen satta omsättningen. 
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Den markant lägre nivån innebär omsättning som sträcker sig i ett spann från noll och uppåt. 
Där Airside Properties AB exempelvis redovisade en omsättning på endast 150 tkr år 2013, 
för att då ge studien en rättvisande bild över bolagen på marknaden samt för att behålla en 
konsekvent avgränsning bestämdes att de bolag som gått från en omsättning på över 50 000 
tkr 2005 till en omsättning på mindre än 50 000 tkr 2013 sorterades bort. Att bestämma en 
nivå på omsättning som understeg den initiala avgränsningen ansågs inte vara möjlig att be-
stämma, varpå en konsekvent hållen linje antogs. Bolagen som sorterades bort på grund av för 
låg omsättning 2013 redovisas i appendix 1.6 under kategorin ”Bolag omsättning < 50 000 tkr 
2013” och uppgår till 62 stycken. 

Studien fokuserar på bolag med överensstämmande verksamhet med den för de kommunala 
bostadsfastighetsbolagen, varför benämningen bostadsfastighetsbolag varit en återkommande 
viktig komponent i detta arbete. Bolagen som slutgiltigt ska ingå i studiens sample skall där-
för ha en fastighetsverksamhet som inkluderar bostäder. Därför krävs det att de 449 kvarva-
rande bolagens verksamhet granskas manuellt. Bolagen delades under granskningen in i föl-
jande fyra kategorier, 1: kommunala bolag, 2: privata bolag, 3: bolag vars fastighetsverksam-
het inte överensstämmer med studien, 4: icke överensstämmande verksamhet. Granskningen 
gjordes genom att var och ett av de samtliga 449 bolagen togs fram i en lista via Retriever. 
Initialt påbörjades granskningen av deras ändamål samt verksamhetsbeskrivning som är angi-
ven i Retriever. Utifrån dessa faktorer var det möjligt att direkt antingen inkludera eller ex-
kludera bolag. Vid inkludering granskades bolagets koncernmoder för att avgöra om det var 
ett kommunalt eller privat bolag. I de fall bolagets ändamål och verksamhetsbeskrivning inte 
var tillräckligt för kategorisering användes Google. Via Google söktes information om företa-
get så som hemsida eller vidare substantiell information. Om inte tillräcklig information hitta-
des genom efterforskning via Google granskades bolagens årsrapporter med avsikt att under-
söka syfte och bostadsbestånd. I de fall årsrapporterna återgav en lista över förteckningarna på 
bolagets fastighetstillgångar granskades dessa via Google. Detta gjordes för att avgöra om 
fastigheterna innehöll bostäder, kommersiella lokaler eller båda delarna. I de få fall osäkerhet 
fortfarande existerade granskades bolagen gemensamt av studiens båda författarna varefter 
direkt kontakt togs med de ännu färre aktuella, ännu inte kategoriserade bolagen, via telefon. 
En exkludering skedde vid samförstånd om detta, i annat fall inkluderades bolaget i fråga. 
Efter denna process uppgick de företag som inkluderats och kategoriserats som kommunala 
bostadsfastighetsbolag till 180 stycken och de privata bostadsfastighetsbolagen till 81 styck-
en. Företagen inom dessa båda kategorier är redovisade i appendix 1.1 samt 1.2 under 
”Kommunala bolag” samt ”Privata bolag”.  

De företag som kategoriserades enligt kategori 3 och 4 uppgår till 135 respektive 34 stycken 
bolag. Där kategori 3 innebär att företaget innefattas i avgränsningarna i stort men där en 
granskning av verksamheten och eller fastighetsbeståndet visade på en avsaknad av fastighet-
er med bostäder i sin helhet eller i majoritet. Vasakronans olika bolag är exempel på privata 
bolag som granskades ända till faktisk kontakt togs med bolaget via telefon. De konstaterades 
snabbt att de visserligen har fastigheter där bostäder existerar. Även fast bostäder existerade 
bestod majoriteten av fastighetsbeståndet av fastigheter ämnade för kommersiell verksamhet. 
På grund av avsaknad av bostäder exkluderades bland annat Vasakronan. Bolag som kategori-
seras som kategori 3 redovisas i appendix 1.3 ”Kategori 3 bolag”. Vidare exkluderas kategori 
4 bolag då deras verksamhet som sådan inte överensstämde med avgränsningarna, exempel på 
ett av dessa företag är Göteborgs Kex Aktiebolag. Göteborgs Kex har visserligen verksamhet 
enligt angivna avgränsningar så som SNI koder med mera, dock överensstämmer inte bola-
gets huvudsyfte beträffande verksamhet med studien. Kategori 4 bolag redovisas i appendix 
1.4 ”Kategori 4 bolag”.  
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Den vidare databearbetningen har gått till så att data som hämtats från Retriever till Excel har 
kategoriserats in under de tre olika tidsperioderna; 2005 - 2007, 2008 - 2010 och 2011 - 2013, 
där nyckeltalens värden för åren har lagts in under varandra. På detta sätt har de tre olika tids-
perioderna, bortsett från bortfall, fått in 81 * 3 = 243 värden för privata fastighetsbolag och 
180 * 3 = 540 värden för kommunala bolag. Minitab har sedan räkna ut medelvärden och me-
dianvärden för de olika nyckeltalen och på så vis kunnat påvisa om signifikanta skillnader 
existerar eller inte mellan de privata och kommunala bostadsfastighetsbolagen under de olika 
nämnda tidsperioderna. Eftersom det är medelvärdena och medianvärden för de olika tidspe-
rioderna som är väsentliga är det inte av vikt att veta vad de separata bolagen i sig hade för 
värden ett år. Det viktiga är att få ut ett medelvärde och medianvärde för alla bolagen under 
de valda tidsperioderna. 

4.5	  Sammanställning	  
Denna studie har, som tidigare är nämnt, använt sig av databasen Retriever och har genom 
den filtrerat bort data som inte ansetts vara i linje med studien utifrån gällande avgränsningar. 
Vidare har manuell bearbetning av data resulterat i bortfall från ursprungsinhämtningen. Här 
följer en summering av de bortfall som skett via den manuella bearbetningen.  

Tabell	  1.	  Sammanställning	  av	  bolag	  
Antal exkluderade bolag Orsak 

179 Data saknades vid minst en period av två sammanhängande år. 

292 För låg omsättning under år 2005. 

62 För låg omsättning under år 2013 

135 Icke överensstämmande fastighetsverksamhet. 

34 Inte överensstämmande verksamhet. 

19 Bortsorterade enligt kategori övrigt. 

 

Den kategori som inte förklarats fram till nu är kategori övrigt. Kategori övrigt är exkluderade 
bolag som är för få för att få egna kategorier. De 19 bolagen är bland annat 6 noterade bolag, 
6 bolag med kooperativa eller direkt icke vinstdrivande verksamheter samt bolag som har gått 
i konkurs eller förändrat ägandet på sådant sätt att de faller ur studiens sampel. Bolag inom 
denna kategori redovisas i appendix 1.8 ”Kategori övriga bolag”. 

Totalt är det 721 företag som exkluderats från studiens ursprungliga data. Bland dessa bolag 
är det 533 stycken som tillräknas, direkta bortfall från denna studie. Det gör att bortfallet lig-
ger på cirka 54,7 %. Detta kan anses vara ett för stort bortfall. Enligt SCB (2012, s. 33) fanns 
det i Sverige 317 kommunala bostadsfastighetsbolag år 2012. Genom att ha det i åtanke inne-
bär studiens sampel bestående av totalt 180 kommunala bostadsföretag att studien täcker cirka 
56,8 % av de kommunala bolagen. Att samplet inte inkluderar fler beror säkerligen på att stu-
diens avgränsningar inte fångar upp företag från mindre kommuner där omsättningen under-
stiger det för avgränsningen satta värdet. I Sverige har det inte skett en bostadsräkning sedan 
1990 (SCB, 2012, s. 26), vilket gör att den senaste statistiken som beskriver ägarförhållandet 
mellan privata och kommunala bolag är cirka 25 år gammal. Vid tidpunkten för den senaste 
räkningen uppgick ägarförhållandet mellan kommunala och privata fastighetsbolag till unge-
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fär 69,6 % respektive 30,4 %. Detta är baserat på att de båda grupperna tillsammans ägde to-
talt 1 271 000 fastigheter/hus (SCB, 2012, s. 203). Att denna uppdelning skulle gälla än idag 
är inte möjligt att ta för givet men fungerar i detta fall i form av en fingervisning. Om samma 
ägarförhållande skulle råda idag skulle det innebära att studiens data bör inkludera cirka 79 
privata bolag. Studien innefattar 81 privata bostadsfastighetsbolag, vilket kan anses vara legi-
timt i linje med tidigare diskussion. 

Det finns företag där vissa nyckeltal inte har kunnat tas fram under vissa år eller visar ett 
värde på noll. Eftersom värdet för det specifika året inte är möjligt att analysera exkluderas 
detta värde från den gällande populationen. Exkluderingen gäller för värdet i sig för det speci-
fika året och inte för företaget som sådant. Detta blir egentligen inget större problem då det är 
ett medelvärde och medianvärde för de valda tidsperioderna som undersökts och inte för varje 
bolag var för sig. Eftersom det finns tillräckligt stort antal företag spelar det mindre roll om 
vissa observationer för något år försvinner då antalet observationer ändå är av tillräcklig stor 
skala. Det som beskrivits görs innan den statistiska undersökningen utförs.  

4.6	  Statistiska	  verktyg	  
Kvantitativa undersökningen hanteras enligt Ejvegård (2009, s. 38-39) enklast med stora 
mängder data, vilket detta arbete också har haft. För att undersöka om kapitalstrukturerna 
blivit mer likartade efter lagförändringen mellan kommunala och privata bostadsfastighetsbo-
lag samt om kommunala bostadsfastighetsbolags lönsamhet blivit högre har denna studie 
tänkt använda sig av ett One-way Anova test, om undersökningen håller sig till Anova testets 
villkor. Detta därför att undersökningen går ut på att inspektera om nyckeltalen signifikant har 
förändrats mellan tidsperioderna. Om studiens data inte håller sig till villkoren för ett Anova 
test kommer ett Kruskal Wallis test istället att utföras. Mer om villkoren kommer i följande 
stycke. Eftersom författarna för denna studie inte vet om deras data kommer hålla antagan-
dena för ett One-way Anova test kommer det utförligt beskrivas både vad ett One-way Anova 
test är samt vad ett Kruskal Wallis test är för någonting. Detta kommer då att öka läsarens 
förståelse för båda testerna, vilket gör att oavsett vilket av testen som kommer att genomföras 
kommer läsaren ha en god förståelse för bägge. Författarna för detta arbete anser också att 
läsarens förståelse för ett Kruskal Wallis test ökar med även en förklaring av One-way Anova 
testet och vice versa. 

4.6.1	  One-‐way	  Anova	  test	  
När en undersökning vill använda sig av hypotesprövning för att studera om det finns signifi-
kanta skillnader mellan två olika medelvärden kan ett två sampel t-test användas, men det går 
även att använda sig av ett annat parametriskt test vid namnet One-way Anova. Skillnaden är 
att One-way Anova testet kan jämföra medelvärdena på fler än två olika grupper, vilket gör 
att One-way Anova testet kan användas i större utsträckning. Anova testet mäter också skill-
nader i variansen, vilket författarna även anser vara intressant att undersöka (Moore et al., 
2010, s. 741). Moore et al. (2010, s. 742) säger också att undersökningen av flera medelvär-
den heter analys av varianser eller med ett annat namn Anova. Detta arbete kommer under-
söka två olika grupper åt gången när det kommer till jämförelsen mellan de kommunala och 
privata bostadsfastighetsbolagens olika värden på nyckeltalen soliditet och skuldsättnings-
grad. Det kommer också undersökas när det kommer till soliditet och skuldsättningsgrad om 
det finns signifikanta skillnader för soliditetsförändringen mellan de olika tidsperioderna för 
enbart kommunala fastighetsbolag samt samma undersökning för enbart privata fastighetsbo-
lag. Detta kommer också att utföras på samma vis för förändningen av skuldsättningsgraden. 
Undersökningen gällande avkastningen på totalt kapital kommer enbart göra det sistnämnda 
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testet, vilket är att jämföra de tre tidsperioderna och då jämföra om avkastningen på totalt 
kapital skiljer sig signifikant för gruppen kommunala fastighetsbolag och för gruppen privata 
fastighetsbolag. Detta gör att det sistnämnda testet för de tre olika nyckeltalen kommer ha tre 
olika grupper att undersöka samtidigt (de tre olika tidsperioderna), vilket gör att ett One-way 
Anova test är den undersökning som är möjlig att genomföra i jämförelse med ett two sample 
t-test. Det beror på att ett two sample t-test endast kan jämföra två olika grupper samtidigt. 
Författarna anser att för vidare forskning är det bra att använda sig av ett Anova test då möj-
ligheten att inkludera ytterligare grupper att jämföra med kommunala och privata fastighets-
bolag skulle kunna möjliggöras. Denna studie kommer göra tre olika Anova test för de olika 
nyckeltalen, i fall villkoren för testet håller, eftersom det är tre olika typer av nyckeltal som 
ska undersökas.  

Det som efterfrågas i ett Anova test är om grupperna har signifikant samma populationsme-
delvärde. I detta fall kommer testet undersöka om kommunala och privata bostadsfastighets-
bolag har signifikant samma populationsmedelvärde för de olika nyckeltalen under de olika 
tidsperioderna. Studien kommer även undersöka om populationsmedelvärdena för varje en-
skild grupp mellan de tre tidsperioderna är signifikant lika. För att göra detta jämförs 
samplens medelvärden (Moore et al., 2010, s. 743). Huvudsyftet med ett Anova test är enligt 
Moore et al. (2010, s. 743) att observera om det finns statistiskt signifikanta skillnaderna mel-
lan samplens medelvärden eller om det bara är slumpen som gjort att medelvärdena skiljer sig 
marginellt. 

Anova testar nollhypotesen (H0) om att alla populationsmedelvärden är signifikant likadana. 
Alternativhypotesen (HA) i samma test är att de inte är signifikant lika. När det kommer till att 
jämföra fler än bara två grupper samtidigt, vilket denna studie delvis gör, blir det att hypote-
sen säger att minst en av populationerna skiljer sig ifrån de andra, men inte vilken eller vilka 
av grupperna som skiljer sig. Då måste ytterligare en analys göras för att se vilka populations-
grupper som skiljer sig från de andra. Detta kan exempelvis göras genom ett Tukey test som 
går att utföra i minitab (Minitab.com, 2015a). Beräkningen av ett Anova test är mer avancerat 
än för ett t-test enligt Moore et al. (2010, s. 744 - 745) och kan därför inte räknas ut för hand 
utan måste göras med hjälp av ett dataprogram, exempelvis minitab.  

One-way Anova modellen ser ut som följande: 

𝑋!" =   𝜇! +   𝜖!" 

Där X = observationerna, µ = medelvärdena och ϵ = feltermen, i = gruppen (kommunala al-
ternativt privata bostadsfastighetsaktiebolag) och j = antalet fastighetsbolag. ϵij är också anta-
gen från en fördelning som är:  

𝑁 0,𝜎   𝑜𝑐ℎ  𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 

Detta betyder enligt Moore et al. (2010, s. 747 - 748) att för att utföra ett Anova test måste 
populationerna (privata och kommunala fastighetsbolag) vara normalfördelade (N), populat-
ionerna måste ha samma varians (σ2) (eller samma standardavvikelse (σ)) samt att observat-
ionerna ska vara oberoende av varandra. Moore et al. (2010, s. 45) beskriver att en normalför-
delning betyder att samplet har en jämn fördelning runtom sitt medelvärde, de har med andra 
ord samma helhetsform. Författarna kommer att göra normalfördelningstester i empirin ef-
tersom det är väsentligt att veta, då valet av test är beroende av fördelningen. Författarna för-
klarar detta ytterligare i senare delar av den praktiska metoden. 
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Moore et al. (2010, s. 408) säger vidare att för att ett t-test ska kunna vara normalfördelat ska 
outliers tas bort, som det finns förklarliga skäl till att utesluta. Detta gäller även för ett Anova 
test då båda testerna undersöker medelvärdet på grupperna som undersöks. Därför kommer 
denna studie att ta bort extremvärden som sticker ut för stort i jämförelse med de andra vär-
dena. Definitionen av ett extremvärde, med andra ord outliers, är ett individuellt värde som 
faller utanför det övergripande mönstret. Därför kommer författarna till detta arbete att göra 
outlierstester för att se att det ej förekommer i studiens data. Enligt Moore et al. (2010, s. 17 
& 21) är det även viktigt att alltid undersöka om det existerar outliers i den egna forskningen 
samt att försöka förklara dem. För att resultaten ska vara så sanningsenliga som möjligt är det 
väsentligt att outliers tas bort i testerna, eftersom att outliers är utåtstickande höga eller låga 
värden som rubbar medelvärdet eller medianen av de andra resultaten av data. Mer om outli-
ers och dessa tester kommer senare i arbetet. 
 
För att se att standardavvikelsen är densamma för båda grupperna undersöks om den högsta 
gruppens standardavvikelse är lägre än två gånger den minsta standardavvikelsen. Exempel på 
det är om högsta värdet är 2,1 och det lägsta värdet är 1,5. Enligt Moore et al. (2010, s. 752) 
betyder det då att de har samma standardavvikelse eftersom 2 * 1,5 = 3. Detta kommer att 
undersökas genom att i minitab plotta värdena för medelvärde och standardavikselsen. En 
process som genomförs om studien klarar av kriterna för ett Anova test. 
 
Att observationerna anses oberoende av varandra bör vara fallet då författarna tagit med alla 
fastighetsbolag som är inom de satta avgränsningarna.  

4.6.2	  Kruskal	  Wallis	  test	  
Det finns dock en risk att något av antagandena inte uppfylls för ett One way Anova test. Om 
så är fallet kommer författarna bli tvungna att göra ett icke parametrisk test istället, exempel-
vis ett Kruskal Wallis test. Skillnaden är att ett Kruskal Wallis test jämför medianen och inte 
medelvärdet mellan grupperna. På så sätt behövs det inte beaktas ifall fördelningen är normal-
fördelad eller ej. Eftersom icke parametriska tester inte är lika känsliga för outliers som ett 
Anova test eftersom de undersöker medianen istället för medelvärdet. Dock ska stora extrem-
värden/outliers ändå tas bort varför detta arbete kommer att undersöka om varje undersökning 
har outliers eller inte. (Moore et al., 2010, Kap. 16, s. 2). Detta icke parametriska test kan er-
sätta ett One-way Anova test med normalfördelningsvillkor samt standard avvikelse villkor, 
för att ändå möjliggöra statistiska tester. Det ska dock påminnas att om antagandena stämmer 
ska ett parametriskt test göras framför ett icke parametrisk, men är villkoren inte korrekta är 
ett icke parametriskt test bättre att använda sig av än ett parametriskt test (Moore et al., 2010, 
Kap. 16. s. 13). För att tydliggöra är alltså ett Anova test ett parametriskt test och ett Kruskal 
Wallis test ett icke parametriskt test. 

Enligt Moore et al. (2010, Kap. 16, s. 1) är nästan aldrig data i praktiken normalfördelad så 
detta är inte något som är ovanligt om det skulle inträffa i denna studie. Moore et al. (2010, s. 
407) säger liknande när det diskuteras att t-tester måste vara normalfördelade men att populat-
ioner i verkliga livet nästan aldrig är normalfördelade. Ett normalfördelningstest, såsom 
Anova testet, beskriver populationen utifrån medelvärden. Medan ett icke parametriskt test 
såsom Kruskal Wallis undersöker medianerna. Det beror på att ett Kruskal Wallis test saknar 
en normalfördelning, samt att distributionen tillåts vara skev. Ett icke parametriska test byter 
ut medelvärdet och undersöker medianen istället (Moore et al., 2010, Kap. 16, s. 2). 
 
Tabell	  2.	  Statistiska	  test	  
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Setting Normal test Rank test 
Two independent samples Two-sample t test Wilcoxon rank sum test 
Several independent samples  One-way ANOVA F test Kuskal-Wallis test 

 
Källa: Moore et al. (2010, kap 16, s. 2) 
 
Tabellen visar att ett Wilcoxon rank sum test lika gärna kan göras som ett Kruskal Wallis när 
bara två grupper jämförs. Dock ska det fortfarande även undersökas om soliditet, skuldsätt-
nignsgrad samt avkastning på totalt kapital för de tre olika perioderna är förändrad inom en-
bart de kommunala bolagen och också enbart för de privata bolagen. Enligt Moore et al. 
(2010, Kap. 16, s. 23) resulterar det i att flertalet hypotestester görs för de tre grupperna, vil-
ket även görs i denna studie. Därför anser författarna att det kan göras ett Kruskal-Wallis test 
för alla testen som ska genomföras. Moore et al. (2010, Kap. 16, s. 23) argumenterar för att 
det är desamma som för varför författarna skulle använda sig av ett One-way Anova test istäl-
let för ett two sample t-test om samplet skulle vara normalfördelad. 
 
En stor nackdel med Kruskal Wallis testet jämfört med Anova testet är att ett Tukey test inte 
kan genomföras. Därför kan det genom ett Kruskal Wallis test inte exakt konstateras inom 
vilka av de tre perioderna som skillnaderna är signifikanta om testet får ett H0 som kan förkas-
tas. Det går inte att se om det är period 1, 2 eller 3 som har signifikanta skillnader eller om det 
bara är mellan period 1 och 2 men inte 3 eller 2 och 3 men inte 1 o.s.v. (Minitab.com, 2015b). 

4.7	  Hypoteser	  
Nollhypotesen (H0) och alternativhypotesen (HA) för ett One-way Anova test ser ut som föl-
jande: 

𝐻!: 𝜇! = 𝜇! = ⋯ = 𝜇! 

𝐻!: 𝑖𝑛𝑡𝑒  𝑎𝑙𝑙𝑎  𝜇!   ä𝑟  𝑙𝑖𝑘𝑎 

Där nollhypotesen testar om populationens medelvärden är lika och alternativhypotesen säger 
då att en eller flera medelvärden inte är lika (Moore et al., 2010, s. 744 - 751). 

För ett Kruskal Wallis test byts Anova testet ut och antagandet om normalfördelning behöver 
inte längre tas i beaktan. Dock är det fortfarande viktigt att gruppernas är oberoende av 
varandra, vilket det är i detta fall då författarna tagit med all data inom de valda avgränsning-
arna utan subjektiva bedömningar. 

Hypotestestet blir då istället enligt Moore et al. (2010, kap 16, s. 25): 

𝐻!:𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛  ℎ𝑎𝑟  𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑖  𝑎𝑙𝑙𝑎  𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 

𝐻!:𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛  ä𝑟  𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡  ℎö𝑔𝑟𝑒  𝑖  𝑒𝑛  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑓𝑙𝑒𝑟𝑎  𝑎𝑣  𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 

Undersöks exempelvis soliditeten bytts ”variabeln” ut mot soliditet. Återigen kan det nämnas 
att Kruskal Wallis testet tittar på medianen och inte medelvärdet. Kruskal Wallis är med andra 
ord mindre känslig för outliers än vad ett Anova test är eftersom de undersöker medianen, 
dock är det fortfarande viktigt att ta bort extrema outliersvärden. Vidare ska det förklaras 
vilka hypotesprövningar författarna för detta arbeta ämnar genomföra. 
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Detta arbete ämnar undersöka om de kommunala bostadsfastighetsaktiebolagens kapitalstruk-
tur har förändrats som en effekt av den genförda omregleringen 2011. Har kapitalstrukturen 
förändrats så att den är signifikant lika mellan de privata och kommunala bolagen? Vidare 
kommer det också undersökas om de kommunala och privata bolagen signifikant har föränd-
rats mellan perioderna för de olika nyckeltalen. Det görs då enbart för de kommunala bolagen 
samt enbart för de privata bolagen och då både före samt efter lagförändringen trätt i kraft. 
När resultaten framställts kommer de att kopplas till teorierna som beskrivits i arbetet, nämli-
gen trade-off samt pecking order teorin, där en koppling även kommer göras till tidigare stu-
dier. Det kommer ställas upp 24 olika hypotesprövningar med nyckeltal som förklarar föränd-
ring i kapitalstrukturen.  

För att se exakt hur hypoteserna är statuerade hänvisar författarna läsaren till Appendix 2. 
Hypoteser. Kortfattat kommer först hypotesen undersöka om det finns signifikanta skillnader 
mellan kommunala och privata företags soliditet för först period 1, sedan för period 2 och 
slutligen för period 3. För att sedan undersöka om det skett några förändringar mellan dessa 
perioder. Efter detta kommer det undersökas om det finns signifikanta skillnader mellan 
kommunala fastighetsbolags soliditet mellan de tre olika tidsperioderna och slutligen kommer 
ett likadant test göras för de privata fastighetsbolagen mellan de tre olika tidsperioderna. Var-
efter liknande hypoteser sätts upp för skuldsättningsgraden. 

Tanken med att undersöka förändringen i soliditet och skuldsättningsgrad är för att undersöka 
om fastighetsbolagen valt att förändra sin kapitalstruktur utifrån de förändringar omreglering-
en, genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, har lett till. Detta för att 
sedan kunna göra kopplingar mellan resultaten och de olika teorierna som kopplats till kapi-
talstrukturen, vilka är trade-off samt pecking order teorin.  

Slutligen kommer de kommunala bolagens avkastning på totalt kapital att undersökas mellan 
de egna tidsperioderna. Det görs för att se hur lönsamheten har förändrats utöver studiens 
tidsperioder. Slutligen kommer ett likadant test att göras för de privata fastighetsbolagen mel-
lan de tre olika tidsperioderna för att skapa en referens som möjliggör en jämförande analys. 

Anledningen till att inget test görs mellan kommunala och privata fastighetsbolag för de olika 
tidsperioderna är för att det inte är relevant, då denna studie enbart vill se om omregleringen 
påverkat de kommunala bolagens lönsamhet eller ej. Att undersöka samma sak för de privata 
fastighetsbolagen görs för att, som tidigare har nämnts, skapa en referens. Referensens syfte 
är att möjliggöra en tydligare analys om förändringarna är relaterade till omregleirngen eller 
ej. Tanken med att undersöka om det finns en signifikant förändring i avkastningen på totalt 
kapital är för att se om omregleringen faktiskt påverkat de kommunala fastighetsbolagens 
lönsamhet, vilket har varit ett av omregleringens syften. Inom kapitalstrukturen, som tidigare 
beskrivits, menar vissa forskare att det existerar ett positivt samband mellan skulder och lön-
samheten, medan andra forskare menar det motsatta. Därför kommer avkastning på totalt ka-
pital att analyseras utifrån resultaten av soliditet och skuldsättningsgrad för möjliggörandet av 
slutsatser.   

Nästa steg blir att i empirikapitlet först ta fram studiens deskriptiva statistik (värden för me-
delvärden, medianen med mera) för de olika perioderna, för att sedan undersöka om det före-
kommer några outliers. Därefter kommer normalfördelningstester att genomföras för att un-
dersöka om det är ett One-way Anova eller ett Kruskal Wallis test som ska utföras. Slutligen 
kommer data att testas för att se om författarna kan förkasta sina nollhypoteser eller inte. Efter 
det kommer resultaten att analyseras.   
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5.	  Empiri	  
I detta kapital kommer värdena för de tre nyckeltalen, soliditet, skuldsättningsgrad samt av-
kastning på totalt kapital att tas fram. Outlierstest kommer att utföras där extremvärden tas 
bort där det anses vara nödvändigt utifrån testerna. Efter det kommer ett normalfördelnings-
test göras. Beroende på vad normalfördelningstestet visar kommer ett One-way Anova eller 
Kruskal Wallis test att utföras för att generera studiens emperi.  

5.1	  Soliditet	  
Enligt den deskriptiva statistiken för soliditeten (se appendix 3.1.1) kan det påvisas att både 
medelvärde samt median skiljer sig mellan kommunala och privata bostadsfastighetsbolag i 
alla tidsperioder där de privata bolagen har den högre genomsnittssoliditeten. Det ska nu un-
dersökas om denna skillnad är på en signifikant nivå. 
 
Författarna vill dock först undersöka om det existerar outliers i populationerna. Därför kom-
mer författarna att göra outliers tester för att se om detta existerar. I parametriska tester som 
ett Anova test, är det viktigare än i icke parametriska tester så som för ett Kruskal Wallis test 
att exkludera outliers. Detta eftersom outliers inte ändrar genomsnittsmedianen på samma sätt 
som genomsnittsmedelvärdet. Det ska dock nämnas att outliers alltid är bra att ta bort för att 
se till att resultatet som fås presenteras är trovärdigt. Därför kommer det nu undersökas om 
det finns extrema outliers i detta test där hypoteserna blir: 
 
H0 = Det finns inga outliers. 

HA = Det finns outliers. 

Detta kommer att göras med ett konfidensintervall på 95 %, vilket betyder att om p-värdet är 
mindre än 0,05 kan nollhypotesen (H0) förkastas. 

Outliers testet (även kallat Grubbs Test) visar på p-värden mindre än 0,05 i alla grupper föru-
tom i privata fastighetsbolag period 3 (2001 - 2013) (se appendix 3.1.2). 

Det går alltså att förkasta H0 i samtliga grupper förutom i privata för period 3 (2011 - 2013). 
Det är möjligt att med statistisk säkerhet säga att alla perioder förutom privata för period 3 har 
outliers. Det är bara för privata period 3 som det inte går att förkasta H0, det går alltså inte 
med statistisk säkerhet att säga att det finns outliers i denna grupp. 

Författarna anser att det är nödvändigt att ta bort 5 % av alla värden åt höger i dessa data 
(alltså de 5 % högsta värdena), samt ta bort alla soliditetsvärden som visar negativt resultat (är 
3 stycken) för att se om det blir någon skillnad. Det beror på att resultatet inte blir, som tidi-
gare nämnt, trovärdigt om det föreligger extrema outliers i data. Att 5 % av de högsta värder-
na tas bort och inte några av de lägsta värderna är för att outliers testet pekade på att det var 
de höga varderna som var skeva och inte de låga. Att negativ soliditet tas bort är för att solidi-
tet endast borde ligga mellan 0 - 100 %, enligt formeln för hur soliditet räknas ut, vilket besk-
rivs i Kapitel 3.3.1. Soliditet. 

5 % av alla värden åt höger blir totalt (≈ 538 * 0,05) ≈ 27 stycken i varje kommunal grupp 
och 5 % (≈ 242 * 0,05) ≈ 12 stycken i privat grupp på ett ungefär (samt de 3 negativa solidi-
tetsvärdena)  
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Nu visar testet att alla outliers test har ett p-värden över 0,05, det går därför inte längre att 
förkasta H0, alltså det går inte att förkasta att det inte finns outliers (se appendix 3.1.3). Me-
delvärdet samt medianen för privata företag har minskat drastiskt medan samma parametrar 
för kommunala inte minskat lika avsevärt (se appendix 3.1.4). Nu när outlierserna är exklude-
rade bör ett test för normalfördelning göras: 

H0 = Är signifikant normalfördelat. 
 
HA= Är inte signifikant normalfördelat. 
 
Detta kommer att göras med ett konfidensintervall på 95 %, vilket betyder att om p-värdet är 
mindre än 0,05 kan nollhypotesen (H0) förkastas. P-värderna för samtliga grupper är under 
0,005 (se appendix 3.1.5). Det går alltså att förkasta H0 för samtliga grupper. Alltså kan för-
fattarna med statistisk säkerhet inte säga att alla grupperna är normalfördelade. Med detta sagt 
kommer ett Kruskal Wallis test att användas istället för ett Anova test. Ett konfidensintervall 
på 95 % kommer att användas, vilket betyder att H0 kan förkastat om p-värdet är lägre än 
0,05. Ett hypotestest kommer att göras för alla 3 perioder. För varje period kommer Hypotes-
testet se ut som följande: 
 
H0 = Kommunala och privata fastighetsbolags soliditet är inte systematiskt högre i en av 
grupperna på en signifikant nivå för den valda tidsperioden. 

HA = Kommunala och privata fastighetsbolags soliditet är systematiskt högre i en av grup-
perna på en signifikant nivå för den valda tidsperioden. 

För period 1 blev p-värdet 0,452 (se appendix 3.1.6), därför kan inte H0 förkastas för period 1 
(åren 2005 - 2007), det går inte att säga med statistisk säkerhet att soliditeten för period 1 är 
systematiskt högre för antingen kommunala eller privata fastighetsbolag. 

För period 2 blev p-värdet 0,078 (se appendix 3.1.6), därför kan inte H0 förkastas för period 2 
(åren 2008 - 2010), det går inte att säga med statistisk säkerhet att soliditeten för period 2 är 
systematiskt högre för antingen kommunala eller privata fastighetsbolag. 

För period 3 blev p-värdet 0,023 (se appendix 3.1.6), därför kan H0 förkastas för period 3 
(åren 2011 - 2013), det går att säga med statistisk säkerhet att soliditeten för period 3 är sys-
tematiskt högre för antingen kommunala eller privata fastighetsbolag. Det går också att se att 
medianen för kommunala bolag är högre än privata, alltså är det de kommunala bolagen som 
med statistik säkerhet har högre soliditet än de privata bolagen. 

Det går också att observera att medianen ökar från period 1 till period 2 för att sedan öka än 
mer under period 3. Alltså går det att se att soliditeten ökar för varje period som går. Det går 
också att se att de kommunala bolagens median varit högre än de privata bolagens för varje 
period. Varpå det är möjligt att säga att de kommunala bolagen har haft en högre soliditet 
utöver perioden än de privata bolagen (se appendix 3.1.6). 

Därför vill författarna undersöka om medianökningen av soliditet för varje tidsperiod för de 
kommunala bolagen ökar med signifikant säkerhet eller inte. Detsamma kommer att göras för 
de privata fastighetsbolagen. Därför kommer ytterlige ett Kruskal Wallis test att göras där 
hypoteserna blir:  

H0A = Det finns inga signifikanta skillnader i soliditeten för en eller flera av perioderna för 
kommunala fastighetsbolag 
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HAA = Det finns signifikanta skillnader i soliditeten för en eller flera av perioderna för kom-
munala fastighetsbolag 

H0B = Det finns inga signifikanta skillnader i soliditeten för en eller flera av perioderna för 
privata fastighetsbolag 

HAB = Det finns signifikanta skillnader i soliditeten för en eller flera av perioderna för pri-
vata fastighetsbolag 

Konfidensintervallet är 95 %, vilket betyder att om p-värdet är mindre än 0,05 kan nollhypo-
tesen (H0) förkastas. 
 
För de kommunala fastighetsbolagen blev p-värdet 0,000 (se appendix 3.1.7). Alltså kan H0 
förkastas för de kommunala fastighetsbolagen. Soliditeten skiljer sig med signifikant säkerhet 
mellan en eller flera av perioderna (2005 - 2007, 2008 - 2010, 2011 - 2013) För de kommu-
nala fastighetsbolagen. Det går inte att veta om det är för period 1, 2 och 3 eller för period 1 
och 2 men inte 3 eller för period 2 och 3 men inte 1 osv. Det som går att säga är att det existe-
rar en signifikant skillnad, vilket talar för en signifikant förändring. Det betyder att medianen 
för soliditet har ökat för någon av studiens perioder. 
 
För de privata fastighetsbolagen blev p-värdet 0,282 (se appendix 3.1.7). Alltså kan H0 inte 
förkasta för privata fastighetsbolag och det kan därför inte med signifikant säkerhet sägas att 
soliditeten skiljer sig för en eller flera av perioderna för de privata bolagen. 

5.2	  Skuldsättningsgrad	  
Enligt den deskriptiva statistiken för skuldsättningsgrad (se appendix 3.2.1) påvisas det att 
medelvärdet är extremt mycket högre för de privata bolagen än för de kommunala, medan 
medianen inte visar på lika stora skillnader, även fast privata bolag visar högre medianvärden 
i period 1 och period 3. Det tyder på att det data som använts har grova outliers inom de 
högsta värdena, det finns privata bolag med mycket högre skuldsättningsgrad än de andra 
bolagen. 
Det måste återigen undersökas om det finns outliers i grupperna. Därför kommer det återigen 
undersökas om det finns extrema outliers i detta test. 
H0 = Det finns inga outliers 
HA = Det finns outliers 
Detta kommer att göras med ett konfidensintervall på 95 % alltså ett p-värde på 0,05, vilket 
betyder att H0 förkastas om p-värdet är mindre än 0,05. Outliers testet (även kallat Grubbs 
Test) visar på p-värden mindre än 0,05 i alla grupper, det är till och med så att alla p-värden är 
på 0,000 för samtliga grupper, vilket tyder på extrema outliers (se appendix 3.2.2). 
Det är därför möjligt att förkasta H0 i samtliga grupper. Det går även med statistisk säkerhet 
att säga att det finns outliers i alla perioder. Författarna anser att det är nödvändigt att ta bort 5 
% av alla värden åt höger i dessa data (alltså de 5 % högsta värdena), samt ta bort alla värden 
på skuldsättningsgraden som påvisar negativta värden (är 2 stycken). Att 5 % av de högsta 
värderna tas bort och inte några av de lägsta värderna är för att outliers testet pekade på att det 
var de höga varderna som var skeva och inte de låga. Resultatet blir inte, som tidigare nämnt, 
trovärdigt om det föreligger extrema outliers i data samt att negativ skuldsättningsgrad visar 
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på att någonting konstigt skett då negativ soliditet inte borde kunna existera, enligt formeln 
för skuldsättningsgrad (se kapitel 3.3.2). 
 
5 % av alla värden åt höger blir totalt (≈ 539 * 0,05) ≈ 27 stycken i varje kommunal grupp 
och 5 % (≈ 234 * 0,05) ≈ 12 stycken i privat grupp på ett ungefär. 

Den nya deskriptiva statistiken tyder på att det fortfarande finns risk för outliers då medelvär-
det fortfarande är betydligt högre för privata fastighetsbolag än kommunala fastighetsbolag. 
Medianvärdet har dock börjat bli mer jämt fördelat (se appendix 3.2.3). Dock behöver det inte 
tala för att det fortfarande existerar outliers. Det blir därför nödvändigt att undersöka det med 
ett nytt outlierstest. 

Det nya outlierstestet tyder på att det inte längre existerar outliers i de kommunala fastighets-
bolagen eftersom p-värdet är 1,000 för samtliga kommunala bolag. Däremot tyder resultatet 
på outliers inom de privata bolagen fortfarande då p-värdet där är 0,000 för samtliga privata 
bolag (se appendix 3.2.4). 

H0 kan alltså förkastas för samtliga kommunala fastighetsbolag, det finns med signifikant 
säkerhet inte kvar några outliers inom denna grupp. Däremot måste det tas bort högre procen-
tandel i de privata bolagen där fördelningen fortfarande är för skevt fördelad och tyder på 
outliers. Därför kommer det tas bort 10 % från de privata bolagen istället för 5 %. Det beror 
åter igen på att resultatet inte blir, som tidigare nämnt, trovärdigt om det föreligger extrema 
outliers i data. Varför än mer data behöver exkluderas även om det gör resultaten mindre tro-
värdiga, då det inte går att ta bort hur mycket data som helst för att kunna generera trovärdiga 
resultat. 
 
När 10 % av ytterligare data exkluderas för de privata bolagen, exkluderas (≈ 234 * 0,10) ≈ 
23 stycken bolag. Det är synligt nu att maximum värdet minskat drastiskt för de privata bola-
gen (se appendix 3.2.5), varför nu ett nytt outlierstest görs. 
 
Det nya outlierstestet visar att privata bolag för perioden 2 och 3 har ett p-värde över 0,05 och 
kan därför inte förkasta H0, vilket betyder att dessa inte kan med signifikant säkerhet sägas ha 
outliers. Däremot har fortfarande period 3 ett p-värde under 0,05 varför H0 kan förkastas då 
det med signifikant säkerhet går att säga att outliers fortfarande existerar (se appendix 3.2.6). 
Eftersom det fortfarande existerar outliers i sista gruppen kommer ytterligare fyra värden att 
exkluderas från denna grupp. Testet påvisar nu med signifikant säkerhet att outliers inte 
längre existerar för denna grupp (se appendix 3.2.7). Nu när data inte längre påvisar outliers 
är det nu möjligt att undersöka om grupperna är normalfördelade. 
 
H0 = Är signifikant normalfördelat 
 
HA= Är inte signifikant normalfördelat 
 
Detta kommer att göras med ett konfidensintervall på 95 %, vilket betyder att om p-värdet är 
mindre än 0,05 kan nollhypotesen (H0) förkastas. P-värderna för samtliga grupper är under 
0,005 (se appendix 3.2.8). Det går alltså att förkasta H0 för samtliga grupper. Författarna kan 
med statistisk säkerhet inte säga att alla grupperna är normalfördelade. Det är nu möjligt att 
förkasta H0 för samtliga grupper. Alltså är det möjligt med statistisk säkerhet att säga att alla 
grupperna inte är normalfördelade när skuldsättningsgraden undersöks. Därför kommer det 
återigen att göras ett Kruskal Wallis test istället för ett Anova test. Det kommer att användas 



49 

ett konfidensintervall på 95 %, vilket betyder att H0 kan förkastat om p-värdet är lägre än 
0,05. 
 
Ett hypotestest kommer att göras för alla 3 perioder. För varje period kommer hypotestestet se 
ut som följande: 

H0 = Kommunala och privata fastighetsbolags skuldsättningsgrad är inte systematiskt högre i 
en av grupperna på en signifikant nivå för den valda tidsperioden 

HA = Kommunala och privata fastighetsbolags skuldsättningsgrad är systematiskt högre i en 
av grupperna på en signifikant nivå för den valda tidsperioden 

P-värdet för period 1 blev 0,839, för period 2 blev det 0,698 och för period 3 blev det 0,774 
(se appendix 3.2.9). 
 

För period 1, 2 och 3 (åren 2005 - 2007, 2008 - 2010, 2011 - 2013) kan alltså H0 inte förkas-
tas. Det går därför inte att säga med statistisk säkerhet att skuldsättningsgraden för period 1, 2 
och 3 är systematiskt högre för antingen kommunala eller privata fastighetsbolag. Det som är 
möjligt att säga genom att undersöka medianen är att den minskat för varje tidsperiod. Skuld-
sättningen har minskat för både kommunala och privata fastighetsbolag för varje tidsperiod. 
 

Författarna vill därför undersöka om medianminskningen av skuldsättningsgraden för varje 
tidsperiod för de kommunala bolagen ökar med signifikant säkerhet eller inte. Detsamma vill 
författarna undersöka för de privata fastighetsbolagen. Därför kommer ytterlige ett Kruskal 
Wallis test att göras, hypoteserna blir: 

H0A = Det finns inga signifikanta skillnader i skuldsättningsgraden för en eller flera av peri-
oderna för kommunala fastighetsbolag 

HAA = Det finns signifikanta skillnader i skuldsättningsgraden för en eller flera av perioderna 
för kommunala fastighetsbolag 

H0B = Det finns inga signifikanta skillnader i skuldsättningsgraden för en eller flera av peri-
oderna för privata fastighetsbolag 

HAB = Det finns signifikanta skillnader i soliditeten för en eller flera av perioderna för pri-
vata fastighetsbolag 

Konfidensintervallet är 95 %, vilket betyder att om p-värdet är mindre än 0,05 kan nollhypo-
tesen (H0) förkastas. För de kommunala fastighetsbolagen blev p-värdet 0,000 och för de pri-
vata fastighetsbolagen blev p-värdet 0,014 (se appendix 3.2.10). 
 
H0 kan förkastas i båda testerna. Det är möjligt att säga med statistisk säkerhet att de kommu-
nala bolagens skuldsättningsrad har förändrats signifikant mellan perioderna och det går även 
att säga detsamma för de privata fastighetsbolagen. Det går dock inte att säga om det skiljer 
sig i varje period eller bara för två perioder o.s.v. Det kan ändå sägas att skillnaden existerar 
och eftersom medianen minskar för varje period för både kommunala och privata bolag är det 
möjligt att anta att skuldsättningsgraden minskar för varje tidsperiod som gått och att det gjort 
detta signifikant minst mellan 1 period för både de kommunala och privata fastighetsbolagen. 
Det ska dock påminnas om att det exkluderats mycket data för att ta bort outliers när det 
kommer till skuldsättningsgraden, vilket påverkar resultatets trovärdighet. Därför ska resulta-
ten som framställts för skuldsättningsgraden tas med försiktighet. 
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5.3	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  
Den deskriptiva statistiken som tagits fram för avkastning på totalt kapital visar på medelvär-
den samt medianvärden som är relativt mycket högre för privata bolag än för kommunala bo-
lag (se appendix 3.3.1). Författarna måste återigen undersöka om det finns outliers i grupper-
na. 
H0 = Det finns inga outliers 

HA = Det finns outliers 

Detta kommer att göras med ett konfidensintervall på 95 % alltså ett p-värde på 0,05, vilket 
betyder att H0 förkastas om p-värdet är mindre än 0,05. 
 
Outlier testet (även kallat Grubbs Test) visar på p-värden mindre än 0,05 i alla grupper, det är 
till och med så att alla p-värden är 0,000 för samtliga grupper, vilket tyder på extrema outliers 
(se appendix 3.3.2). 
 
Alltså kan H0 förkastas och det kan med signifikant säkerhet sägas att det finns outliers. Där-
för kommer en procentsats att tas bort från dessa grupper. Eftersom det finns outliers åt båda 
hållen (båda sidorna av svansarna) kommer det tas bort 5 % från de lägsta värderna samt 5 % 
av de högsta värdena. Det då resultatet inte blir, som tidigare nämnt, trovärdigt om det före-
ligger extrema outliers i data. 
 
5 % av alla de högsta värdena blir totalt (≈ 539 * 0,05) ≈ 27 stycken i varje kommunal grupp 
samt 5 % av de lägsta värdena, vilket även blir 27 stycken. Samma gäller för de privata bola-
gen där 5 % av de högsta värdena blir (≈ 237 * 0,05) ≈ 12 stycken i varje privat grupp samt 5 
% av de lägsta värdena, vilket blir ytterligare 12 stycken. Det blir totalt 27 + 27 = 54 exklude-
rade kommunala bolag samt 12 + 12 = 24 exkluderade privata bolag. 
 
Den nya deskriptiva statistiken visar något på lägre medelvärden samt median även fast det 
både är höga och låga värden som tagits bort. Det är nu bara en grupp som har ett minimum 
som visar ett negativt resultat (se appendix 3.3.3). Det nya outlierstestet visar att alla bolag 
förutom privata period 1, (2005 - 2007), har ett p-värde över 0,05 och därför kan H0 inte för-
kastas för samtliga grupper förutom för gruppen privata bolag period 1, (2005 - 2007). Alltså 
kan det inte sägas med statistik säkerhet att det finns outliers för dessa grupper. Däremot kan 
det med statistik sannolikhet sägas att det finns outliers i privata bolag period 1, (2005 - 2007) 
(se appendix 3.3.4).  

För att se till att den sistnämnda gruppen inte har några outliers tar författarna för detta arbete 
bort ytterligare två stycken till datavärden från denna grupp och får då ett p-värde över 0,05 
och kan för den sista gruppen också säga att det inte längre går att förkasta H0 och med det att 
det inte längre finns signifikant säkerhet att det finns några outliers i gruppen (se appendix 
3.3.5). Nu när data är fritt från outliers görs ett normalfördelningstest där hypoteserna är föl-
jande: 
 
H0 = Är signifikant normaltfördelat 
 
HA = Är inte signifikant normalfördelat 
 
Detta kommer att göras med ett konfidensintervall på 95 %, vilket betyder att om p-värdet är 
mindre än 0,05 kan nollhypotesen (H0) förkastas. 
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För de kommunala bolagen period 1 (2005 - 2007) och för period 3 (2011 - 2013) kan inte H0 
förkastas, alltså kan det inte sägas att data inte är normalfördelat för dessa 2 grupper. Däremot 
kan H0 förkastas för de andra grupperna, vilket betyder att de med signifikant säkerhet inte är 
normalfördelade (se appendix 3.3.6). Författarna för detta arbete har därför valt att genomföra 
ett Kruskal Wallis test för alla grupper. Det trots att två grupper inte kan bevisas vara normal-
fördelade. Anledningen är för att den tredje gruppen inom kommunala fastighetsbolag period 
2 (2008 - 2011) är icke normalfördelad och ska jämföras med de andra två kommunala grup-
perna och då måste ett icke parametrisk test genomföras. Det kan också tas i beaktning att p-
värdena där det inte kan sägas att grupperna inte är normalfördelade är nära 0,05 och det finns 
en risk att dessa grupper ändå inte är normalfördelade. Därför kommer det att genomföras ett 
Kruskal Wallis test även här. 
 
Författarna vill, som tidigare nämnts, undersöka om förändringen i medianen mellan peri-
oderna för samma grupp (kommunala fastighetsbolag, privata fastighetsbolag) ökat signifi-
kant mellan perioderna. Alltså om avkastningen på totalt kapital ökar signifikant för en eller 
flera av grupperna inom kommunala fastighetsbolag samt göra desamma test för privata fas-
tighetsbolag. Hypoteserna blir: 
 
H0A = Det finns inga signifikanta skillnader i avkastning på totalt kapital för en eller flera av 
perioderna för kommunala fastighetsbolag 

HAA = Det finns signifikanta skillnader i avkastning på totalt kapital för en eller flera av peri-
oderna för kommunala fastighetsbolag 

H0B = Det finns inga signifikanta skillnader i avkastning på totalt kapital för en eller flera av 
perioderna för privata fastighetsbolag 

HAB = Det finns signifikanta skillnader i avkastning på totalt kapital för en eller flera av peri-
oderna för privata fastighetsbolag 

Konfidensintervallet är 95 %, vilket betyder att om p-värdet är mindre än 0,05 kan nollhypo-
tesen (H0) förkastas. 
 
P-värdet för både testet av de kommunala och privata fastighetsbolagens avkastning visar ett 
värde på 0,000 (se appendix 3.3.7). Alltså kan H0 förkastas för båda testen. Det finns med 
signifikant säkerhet skillnader i avkastning på totalt kapital för en eller flera av perioderna för 
både de kommunala och privata fastighetsbolagen. Det går dock inte att säga om det är för 
alla perioder eller om förändringen bara är signifikant mellan en period. Medianförändringen 
har dock, för både kommunala och privata bolag, förändrats så att det från period 1 till period 
2 blivit en minskning i avkastning på totalt kapital för att sedan öka från period 2 till period 3. 
För de kommunala fastighetsbolagen har dock ökningen mellan period 2 till period 3 varit 
markant. 
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5.4	  Sammanställning	  utav	  hypotesprövning	  
 

Tabell	  3.	  Sammanställning	  av	  hypotesprövningar	  
 
Soliditet Kom. vs Pri. Kom. vs Pri. Kom. vs 

Pri. 
 Period 1 Period 2 Period 3 
H0 = Kommunala och privata fastighetsbolags soliditet 
är inte systematiskt högre i en av grupperna på en sig-
nifikant nivå för den valda tidsperioden 

Ej förkasta 
H0 

Ej förkasta H0 Förkasta H0 

    
Soliditet Kommunala Privata  
 Period 1,2,3 Period 1,2,3  
H0A = Det finns inga signifikanta skillnader i soliditeten 
för en eller flera av perioderna för kommunala/privata 
fastighetsbolag 

Förkasta 
H0A 

Ej förkasta 
H0A 

 

    
Skuldsättningsgrad Kom. vs Pri. Kom. vs Pri. Kom. vs 

Pri. 
 Period 1 Period 2 Period 3 
H0 = Kommunala och privata fastighetsbolags skuld-
sättningsgrad är inte systematiskt högre i en av grup-
perna på en signifikant nivå för den valda tidsperioden 

Ej förkasta 
H0 

Ej förkasta H0 Ej förkasta 
H0 

    
Skuldsättningsgrad Kommunala Privata  
 Period 1,2,3 Period 1,2,3  
H0A = Det finns inga signifikanta skillnader i skuldsätt-
ningsgraden för en eller flera av perioderna för kom-
munala/privata fastighetsbolag 

Förkasta 
H0A 

Förkasta H0A  

    
Avkastning på totalt kapital Kommunala Privata  
 Period 1,2,3 Period 1,2,3  

H0A = Det finns inga signifikanta skillnader i avkast-
ning på totalt kapital för en eller flera av perioderna för 
kommunala fastighetsbolag 

Förkasta 
H0A 

Förkasta H0A  
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6.	  Analys	  
Syftet med detta avsnitt är att analysera resultaten i empirin samt återkoppla dem till den 
teoretiska referensramen. Detta kommer att göras genom att först undersöka studiens be-
gränsningar för att sedan diskutera de tre olika nyckeltalen och deras resultat kopplat till 
tidigare forskning samt de teorier denna studie har använt sig av. Slutligen kommenteras det 
kort vad för statistiska problem som kan ha förekommit i studien. 

6.1	  Studiens	  begränsningar	  
De studier som detta arbeta använt sig av har baserats på kapitalstruktursteorier som under 
lång tid setts som accepterade.  Både trade-off och pecking order teorierna härstammar från 
Modigliani & Millers teori er och har existerat länge. Majoriteten av de arbeten som författar-
na uppmärksammat har också arbetat med kvantitativ data och datainsamlingar när det kom-
mer till att undersöka kapitalstrukturens förändring. Arbetet kan därför i vissas ögon ses som 
svagt då teorierna kan anses vara ålderdomliga. Dock används dessa teorier fortfarande i ny-
are forskningsarbeten som författarna läst och presenterat. Författarna anser därför att teorier-
na fortfarande är relevanta då arbeten närmre i tid fortfarande använder sig av teorierna. Det 
som också bör nämnas är att äldre teorier som använts och studerats ett längre tag är grundligt 
utforskade och kan antas inneha ett stort sanningsvärde. Författarna anser därför inte att dessa 
kapitalstruktursteorier skulle vara dåliga att använda i studien då de är relevanta och har bra 
kopplingar till studien.  

Studien har inte, bortsett från delar i analysen, inkluderat faktorer som konjunkturförändringar 
eller redovisningstekniska variabler, som kan ha förekommit under den studerade tidspe-
rioden. Anledningen är att studien skulle bli för bred samt att det inte är av direkt relevans, då 
studiens huvudsyfte är att undersöka kapitalstrukturens förändring utifrån omregleringen år 
2011. Författarna anser det ändå nödvändigt att i sammanhang med studiens begränsningar 
belysa avsaknaden av tidigare nämnda faktorer.  

6.2	  Soliditet	  	  
Utifrån studiens genererade resultat är det möjligt att urskilja en vändpunkt beträffande bola-
gens soliditet. Vändpunkten består av en signifikant divergering av bolagens soliditet under 
period 3 (se appendix 3.1.6). Det är den period som mäter effekterna efter lagens faktiska 
ikraftträdande den första januari 2011 då perioden sträcker sig från 2011 fram till och med 
2013. I kontrast möjliggör inte de statistiska resultaten några vidare konstateranden beträf-
fande skillnaderna i soliditet mellan de privata och de kommunala bostadsfastighetsaktiebola-
gen under varken period 1 eller 2. Det är utifrån resultaten heller inte möjligt att konstatera 
det motsatta, att soliditeten är densamma under period 1 och 2. Resultaten möjliggör endast 
ett konstaterande att det finns en signifikant skillnad i soliditet mellan de två kategorierna av 
bolag under period 3. En granskning av medianerna visar på en soliditetsökning för de båda 
bolagskategorierna utöver hela perioden (se appendix 3.1.7). Där det är ökningen av de kom-
munala bolagens soliditet under period 3 som har möjliggjort den signifikant uppmätta skill-
naden. Det går att göra antaganden om att branschen i stort gått mot lägre skuldnivåer under 
de senaste 9 åren, vilket skulle förklara den allmänna trenden. Om trenden går i linje med 
Sanyal & Bulan (2008) forskning kring anpassningsprocessen är svårt att säga. Det går dock 
inte att avfärda då Regeringen redan den 20 oktober 2005 påbörjade den process som ligger 



54 

till grund för omregleringen. Det skulle kunna tyda på att den ökning i soliditet som påvisas är 
effekter av företagens förändrade framtida förväntningar, likt den process som Sanyal & Bu-
lan (2008) antyder existerar. Ett samband som inte är möjligt för denna studie att antingen 
påvisa eller förkasta. Frågan kvarstår dock varför det ter sig vara en allmän trend bland både 
privata och kommunala bolag då marknadens konkurrensneutralisering endast påverkar de 
privata bolagen positivt, vilket inte ger dem samma incitament att vidta finansieringsföränd-
ringar på samma sätt som för de kommunala bolagen. Det är inte heller möjligt att applicera 
Ovtchinnikov (2010) forskning även fast resultaten går i linje med varandra. Ovtchinnikov 
(2010) anser nämligen att det är försämrad lönsamhet vid en ökning av konkurrens som bidrar 
till att företagen väljer att förändra sin finansiering. En möjlig slutsats då lagen syftar till att 
öka de kommunala bolagens lönsamhet genom att frångå det tidigare förbudet mot vinstdri-
vande verksamhet.  

Att den påvisade förändringen sker vid skiftet mellan period 2 och 3 tyder på att de kommu-
nala bolagen reagerar på de förändrade förhållanden som lagen skapar på marknaden. Om ett 
antagande görs om att lagen bidrar till en konkurrensneutralisering på marknaden är det möj-
ligt att resultaten går i linje med Sanyal & Bulan (2008, s. 29) som anser att respektive policy 
som bidrar till en konkurrensökning på marknaden leder till minskade skuldnivåer. Det beror 
på att marknadsriskerna ökar till följd av den ökade konkurrensen, vilket i sin tur bidrar till att 
kapitalstrukturens optimala nivå förändras. En förändring som ger incitament åt företagen att 
anpassa finansieringen utifrån rådande förhållanden. Ett resonemang som stöds av att den 
förmånliga finansiering, som de kommunala bostadsfastighetsaktiebolagen kunnat erhålla 
genom Kommuninvest, neutraliseras enligt SOU (2008:38, s. 292). En neutralisering som 
uppnås genom införandet av en kommunal borgensavgift. Avgiften höjer lånekostnaderna för 
de kommunala bolagen och med det även risken för en eventuell överbelåning av verksam-
heten. Denna studie har inte granskat lånekostnadernas förändring, vilket gör att de rent stat-
istiska bevisen inte existerar för att kunna belägga tidigare resonemang. Detta gör att diskuss-
ionen endast är hypotetisk grundad utifrån teori.  

Reger et al. (1992) studie behandlar den amerikanska banksektorn, vilket inte kan anses vara 
direkt applicerbart på den Svenska bostadsfastighetsmarknaden. Trots skillnaderna är det möj-
ligt att föra ett resonemang mellan studiernas resultat. Reger et al. (1992, s. 196) anser att det 
sker en ökning av risk och avkastningen vid av- och omregleringar, vilket även kan bedömas 
överensstämma med förändringarna på den Svenska bostadsfastighetsmarknaden för de 
kommunala bolagen. Det ges utifrån redan givet resonemang, där risken antas förändras uti-
från att kostnaderna för finansiering ökar och avkastningen bör öka utifrån de nya direktiven 
genererade av lagen. Ett samband som bland annat Yazdanfar & Öhman (2015, s. 115) påvi-
sar leder till minskade skuldnivåer vid ökad avkastning. Ett resonemang som tyder på att den 
förändring av soliditet som sker under period 3 kan ha sin grund i den ökade risken, vilket 
genererar incitament att minska skuldsättningen samt koppling till pecking order teorin. Det 
är nämligen möjligt att anta att de kommunala företagen minskar sin belåning utifrån att de 
använder internt genererade vinster som tidigare inte varit möjligt på grund av den icke vinst-
drivande verksamheten.  

Utifrån de båda teorierna trade-off teorin och pecking order teorin är det möjligt att föra föl-
jande resonemang. Om studien hade funnit en grund för trade-off teorin hade snarare en ök-
ning av skuldsättningen skett under de observerade tidsperioderna. Det grundar sig i Modigli-
ani & Miller’s (1963) beskrivning om hur en högre skuldsättningsnivå i form av kapitalstruk-
tur ökar värdet på företaget. Tidigare har det nämnts att avkastningskraven för de kommunala 
fastighetsaktiebolagen likväl kan mätas i rena kronor som i en ren värdeökning av bolagen. 
Det skulle innebära att en anpassning mot en maximering av skuldsättningen skulle ge snabba 
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och signifikanta positiva värdeökningar i linje med avkastningskraven. I fallet för studien har 
istället skulderna minskat i förhållande till det egna kapitalet. Där effekterna snarare blir att de 
kommunala bostadsfastighetsaktiebolagen minskar risken än tvärt om, vilket hade varit det 
motsatta fallet vid en ökning av andelen skulder. Istället talar det för att pecking order teorin 
innehar en större förklarandegrad över studiens resultat. Pecking order teorin påtalar nämligen 
snarare det motsatta förhållandet till trade-off teorin. Den att lönsamma företag hellre föredrar 
att använda sig av internt genererat kapital vid finansiering av verksamheten jämfört med 
mindre lönsamma bolag. Detta skulle i så fall förklara minskningen av skulderna i förhållande 
till eget kapital då de kommunala bolagens lönsamhet antas ha ökat efter lagförändringen. 

6.3	  Skuldsättningsgrad	  
Statistiken visar inte på några signifikanta skillnader för skuldsättningsgraden mellan de 
kommunala och privata fastighetsbolagen för vare sig period 1, 2 eller 3 (se appendix 3.2.9). 
Detta gör att det inte går att säga att det finns någon skillnad i skuldsättningsgrad mellan 
kommunala och privata fastighetsbolag varken före eller efter lagens ikraftträdande. Det går 
dock att se att medianen för skuldsättningsgraden för de kommunala bolagen har minskat för 
varje tidsperiod. En observation som även gäller för de privata bolagens skuldsättning. Enligt 
appendix 3.2.10, visar det på att förändringen av skuldsättningen är signifikant säkerställd för 
de båda kategorierna av företag. Utifrån resultaten är det möjligt att konstatera att skuldsätt-
ningsgraden har minskat inom branschen i stort. Dock går det inte att veta om det är mellan 
varje period eller bara för två perioder. Det går heller inte att säga att det finns någon skillnad 
mellan privata och kommunala bolag inom de givna tidsperioderna. En jämförelse mellan 
resultaten för skuldsättningsgraden och soliditeten skapar fler frågor än vad som besvaras. De 
båda nyckeltalen är starkt ihopkopplade där visserligen en tydligare hävstångseffekt kan loka-
liseras i skuldsättningsgradens sammansättning. Resultaten tyder på att skuldsättningen som 
har minskat går i linje med den ökade soliditeten, då ett naturligt negativt samband existerar 
mellan dem. Dock hade den signifikanta förändringen under period 3 för soliditeten även varit 
en förväntad observation för skuldsättningsgraden, på grund av korrelationen nyckeltalen 
emellan. Att det observerade resultatet för soliditeten inte är möjlig att påvisa för skuldsätt-
ningsgraden är svårt att förklara. Den rent praktiska förklaringen ligger i de osäkerheter som 
har utvecklats tydligare i avsnittet 5.2 Skuldsättningsgrad och då främst gällande den stora 
mängd av företag som förklaras som extrema outliers. Detta innebär att de statistiska testerna 
av skuldsättningsgraden saknar samma höga förklarandegrad som de som utförts för solidite-
ten. Att detta faktum kan ha en inverkan på testerna är varken möjligt att förkasta eller konsta-
tera, men det är en underliggande osäkerhet. Det ska nämnas att det ger mer trovärdighet i 
resultaten om alla outliers tas bort än om alla eller vissa av outlierserna är kvar när resultaten 
tas fram. Detta även om det var väldigt hög andel outliers när det kom till skuldsättningsgra-
den. Konsekvenserna av att ta bort så många värden är självfallet att resultaten blir mindre 
trovärdigt eftersom värdena som tas bort ändå är fastighetsbolag som tillhör studien, men som 
tidigare nämnds är alternativet att ha med outlierserna sämre. Resultaten som tagits fram för 
detta nyckeltal har så stort antal outliers så resultaten måste tas med stor försiktighet. Den rent 
teoretiska förklaringen ligger i att det har skett förändringar hos både de privata som de kom-
munala bolagen i en kombination av mängden skulder och eget kapital som har neutraliserat 
effekten. Dock är det inte direkt en giltig argumentation på grund av sambandet nyckeltalen 
emellan, något som kan anses som en möjlig svaghet i denna studie. 

De resultat som statistiken påvisar för skuldsättningsgraden går i vilket fall i linje med Sanyal 
& Bulan (2008) där ökningen av konkurrens lett till en kontinuerlig minskning av skuldsätt-
ningsgraden. Det är inte statistiskt möjligt att konstatera samma drastiska nedgång av skuld-
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sättning som Sanyal & Bulan (2008, s. 29) påvisar i sin studie. Även om det hade varit möjligt 
att påvisa de faktiska förändringarna av skuldsättningen utöver studiens tidsperiod är det osä-
kert att samma resultat hade varit möjligt att observera. Orsaken ligger i skillnaderna som 
existerar mellan denna studie och Sanyal & Bulan (2008). Skillnaderna består bland annat av 
geografiskt område, tidsperiod och bransch. Att skillnader kan uppstå beroende av valet av 
tidsperiod kan bero på en sådan faktor som skillnader i räntenivåer, vilket i sig borde påverka 
storleken på förändringarna av skuldsättningen. Då skillnaden i risk utifrån räntenivåer bör te 
sig annorlunda och då bidra till olika utfall. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är den om minsk-
ningen av skuldsättningens nivåer beror på att företagens förväntningar gällande framtiden 
förändras i och med att regeringen påbörjade processen 2005. Eller att förändringen beror på 
faktorer som denna studie inte har tagit i beaktan som exempelvis konjunktursvängningar.  

Vidare anser Bradley et al. (1984, s. 870) att skillnader i belåningsgrad existerar mellan regle-
rade och oreglerade företag, vilket inte är någonting som varken direkt är möjligt att förkasta 
eller konstatera. Resultaten tyder om nått på att kapitalstrukturen inte skiljer sig nämnvärt 
mellan de båda kategorierna av företag. Varför en reflektion beträffande lagens betydelse är 
möjlig att göra. Lagen avser att öka de kommunala bostadsfastighetsaktiebolagens lönsamhet 
genom att tillåta dem bedriva en verksamhet enligt affärsmässiga principer, där det tidigare 
förbudet mot vinstdrivande verksamhet åsidosatts. Förändringen i kombination med ytterli-
gare konkurrensneutralisering av marknaden genom bland annat förändrade finansieringsmöj-
ligheter, skulle kunna anses skapa en tydligare och än mer mätbar effekt om faktiska skillna-
der existerade mellan de två kategorierna av bolag. Resultatet talar för att så inte är fallet, utan 
snarare för att finansieringsstrukturen varit generellt set lika. Misstanken blir då att de kom-
munala bolagen redan innan lagändringen bedrev en vinstmaximerande verksamhet, under 
vissa premisser och det redan innan 2005. Verksamheten har visserligen inte varit möjlig att 
vinstmaximera fullt ut då hyressättningen samt de kommunala bolagens intäkter, fortfarande 
begränsats innan lagförslaget kom till stånd. Förutsättningarna är idag annorlunda, dock är det 
osannolikt att marknaden skulle bevittna en drastisk hyresökning då hyrorna varit stabila och 
ökat endast med några procent per år. Där SCB (2012, s. 165) som exempel uppger att hyres-
höjningen mellan 2010 och 2011 uppgick till 2,4 %.  

Frågan blir då om lagen instiftades för att anpassa lagrummet efter den verkliga marknaden 
snarare än att verka i form av en förändrande effekt. Att det kan te sig på detta sätt bestyrks av 
debatten mellan privata fastighetsägare och hyresgästernas företrädare. I propositionen 
(2009/10:185, s. 25) framgår att hyresgästernas företrädare lägger fram bevis för att de kom-
munala bostadsfastighetsbolagen redan före 2009 bröt mot förbudet att driva verksamheten 
med vinstsyfte. Detta gjordes samtidigt som de finansierades genom statsstöd i form av för-
månlig finansiering genom Kommuninvest. Lagen har i sådana fall inverkat på marknaden 
genom att konkurrensneutralisera finansieringsmöjligheterna för branschen genom instiftan-
det av den kommunal borgensavgiften, vilket skulle kunna förklara de kommunala bolagens 
nedåtgående trend av skuldsättningsgrad och ökningen av soliditet. Detta då belåningen mins-
kar genom en anpassningsprocess till följd av de ökade lånekostnaderna och riskerna som 
medföljer. Även om det rent teoretiskt är möjligt att förklara trenden för de kommunala bola-
gen är det svårare att förklara de privata bolagens incitament till att förändra finansierings-
strukturen, vilket inte är syftet med detta arbete varför en vidare analys av de privata bolagens 
incitament inte fullföljs.  

Om det är möjligt att anta att de kommunala bolagen redan innan lagförändringen bedrev 
verksamheten utifrån en form av vinstmaximering innebär lagen den motsatta effekten av 
resonemanget för soliditeten och pecking order teorin tappar en del av sin förklaringsgrad. 
Istället är det möjligt att knyta an till Ovtchinnikov (2010) som anser att av- och omreglering-
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ar påverkar lönsamheten negativt, vilket utifrån tidigare resonemang skulle vara fallet för de 
kommunala bolagen. Ovtchinnikov (2010, s. 270) anser även att kapitalstrukturen inte är sta-
tisk där förändringar sker till följd av chockerna av av- och omregleringar som det nya lagför-
slaget mycket väl skulle kunna vara ett exempel på. I sådana fall talar det för att de kommu-
nala bolagen anpassar sina skuldnivåer utifrån ett trade-off perspektiv genom att anpassa 
skuldnivåerna utifrån risk och kostnader snarare än utifrån ett pecking order perspektiv. 

6.4	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  
Det är av väsentlighet för studiens syfte att undersöka om avkastningen på totalt kapital för-
ändrats för de kommunala fastighetsbolagen eftersom det är ett av lagens syften. För att skapa 
en referens för värderingen undersöks även detsamma för de privata bolagen. Det går här att 
se att det finns en förändring enligt appendix 3.3.7 för både de kommunala och privata fastig-
hetsbolagen. Däremot går medianvärdet för de kommunala bolagen först ner mellan period 1 
och 2 för att sedan öka igen för period 3. Detsamma gäller för de privata fastighetsbolagen. 
Det går inte att säga om förändringen är signifikant mellan varje period eller om det bara är 
för två perioder, det som går att avläsa är att medianen för avkastningen på totalt kapital först 
gått ner från period 1 till period 2 för att sedan öka igen under period 3 och det för både de 
kommunala så som för de privata fastighetsbolagen. Rajan & Zingales (1995, s. 1457) talar 
om att korrelationen mellan lönsamheten och företagets skuldnivå är negativ, alltså borde 
ökad soliditet lett till en lönsamhetsökning av verksamheterna. Författarna kan se att solidite-
ten har ökat signifikant för de kommunala fastighetsbolagen och därav borde lönsamheten 
också ha ökat såsom Rajan & Zingales (1995) påvisat. Att avkastningen på totalt kapital 
minskade mellan period 1 och period 2 kan ha att göra med utomstående faktorer som exem-
pelvis konjunkturella effekter, vilket i sig kan ha föranlett den minskade lönsamheten under 
tidsperiod 2. Lönsamheten ökar sedan under period 3, visserligen inte till de nivåer som ob-
serverats under tidsperiod 1. Ifall lönsamhetsökningen mellan period 2 och 3 beror på lagen 
går resultaten i linje med Yazdanfar & Öhman (2015) som undersöker liknande variabler men 
då över lönsamhetens samband med kapitalstrukturen, för små och medelstora bolag på den 
Svenska marknaden. Goddard et al. (2005) ger liknande resultat som det som nämnts innan 
och det gör även Hall et al. (2004) även om det i sista fallet finns viss statistisk osäkerhet. 
Eftersom resultaten inte påvisar en kontinuerlig ökning av lönsamheten, vilket hade förstärkt 
bevisen för pecking order teorin, är tidigare resonemang inte helt självklart. Det finns en osä-
kerhet med resultaten för det undersökta nyckeltalet, vilket gör att trade-off teorin i detta fall 
inte helt kan uteslutas.  

Resultaten mellan period 2 och period 3 för både kommunala och privata bolag tyder på en 
ökning mellan dessa perioder, även om författarna inte vet om dessa är signifikanta eller ej. 
Dock är det svårt att säga om det är lagförändringen som har orsakat detta eller om det, som 
tidigare nämnts, är utomstående effekter såsom exempelvis konjunkturella svängningar som 
är orsaken till förändringarna. Annars kan den ökade lönsamheten för kommunala fastighets-
bolag förklaras genom att lagen gjort det den varit ämnad för. Att öka de kommunala bola-
gens lönsamhet, genom att ge bolagen både incitament och verktyg till att bli mer vinstdri-
vande. De privata bolagens ökning kan antas komma ifrån den mer jämlika konkurrens som 
efter lagens införande bör råda på marknaden. Det skulle utifrån tidigare refererad konkur-
rensforskning möjliggöra ökade vinster, vilket skulle förklara lönsamhetsökningen. 

Med detta sagt är det svårt att påvisa en direkt koppling mellan teorierna och resultatet. Det 
ämnar sig vara på så sätt att yttre faktorer som ej inkluderats i studien har påverkat lönsam-
heten och inte lagen som sådan. 
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6.5	  Statistiska	  problem	  
Outliers är som tidigare nämnt en faktor som är viktig att exkludera då de skapar problem i 
testerna. Det bör därför nämnas att när stora mängder data exkluderas, för att det finns ett stort 
antal outliers, bör hänsyn tas till att testet och resultatet inte har ett lika högt sanningsvärde. 
Resultaten som tagits fram gällande skuldsättningsgraden kan starkt ifrågasättas då väldigt 
många värden exkluderats för att möjliggöra ett resultat. Därför bör läsaren ta resultaten gäl-
lande skuldsättningsgraden med försiktighet, vilket är detsamma resonemang som bör beaktas 
gällande avkastningen på totalt kapital med anledning av tidigare resonemang. Tillförlitlig-
heten är en faktor som skulle kunna påverka studiens analys av dessa nyckeltal vilket förfat-
tarna är medvetna om. Det ska dock påpekas att outliers nästan alltid förekommer i praktiken. 

Att testerna som gjorts inte varit normalfördelade är någonting som också måste tas i beaktan. 
Ett icke parametriskt (icke normalfördelat) test har inte, som tidigare nämnts, lika stort san-
ningsvärde som ett parametriskt test (normalfördelat), men när testerna ej är normalfördelade 
är ett icke parametriskt test det som är det bäst lämpade valet av test. Återigen ska det nämnas 
att det är väldigt ovanligt enligt Moore et al. (2010) att tester som görs i praktiken skulle vara 
normalfördelade. Författarna i detta arbete anser därför att testerna, utifrån att de inte är nor-
malfördelade, är valida och att resultaten i hänsyn till just detta är tillförlitliga.  

Det faktum att det inte är möjligt att avgöra med statistsik säkerhet vilka av perioderna 1, 2 
eller 3 som ökat eller minskat genom ett Kruskal Wallis test är yttrligare ett problem att be-
lysa. Problemet existerar alltid när ett icke parametriskt test undersöker fler än 2 grupper sam-
tidigt, men författarna anser trots det att testen är relevanta då det påvisar om det finns signi-
fikanta skillnader eller ej, vilket är nödvändigt för studiens analys. De signifikanta skillnader-
na kräver även en diskussion om vad som sannolikt är den faktiska statistiska skillnaden. 
Detta problem finns inte i ett One-way Anova test eftersom det då går att utföra ett Tukey test, 
som då avgör vilka grupper som med signifikant säkerhet skiljer sig ifrån varandra. Eftersom 
grupperna inte är normalfördelade, vilket oftast är fallen när en studie genomförs, är det inte 
möjligt för denna studie att utföra ett Tukey test. Författarna vill påvisa att det utanför kurslit-
teratursuppgifter oftast existerar problem gällande normalfördelade grupper och att det därför 
inte är någonting som är extraordinärt för denna stude. Studiens resultat bör därför anses vara 
signifikant utifrån de begränsningar statistiken medfört. 
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7.	  Slutsats	  och	  rekommendationer	  
Syftet med detta kapitel är att framföra studiens slutsatser. Vidare kommer kapitlet också re-
dogöra för studiens praktiska och teoretiska bidrag för att vidare redogöra för samhälleliga 
och etiska aspekter som författarna stött på under arbetets gång. Slutligen kommer det att 
redogöras för författarnas rekommendationer för vidare forskning. 

7.1	  Slutsats	  
Syftet med studien har varit att studera om det skett en kapitalstruktursförändring hos de 
kommunala bostadsfastighetsbolagen utifrån den omreglering som skedde genom införandet 
av lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. För att sedan jämföra 
dessa värden mot den privata marknadens kapitalstruktur för att kunna verifiera skillnader 
kopplade till omregleringen. Avsikten har även varit att undersöka om lagen har haft en posi-
tiv effekt på de kommunala bolagens lönsamhet. Resultaten har kopplats till trade-off teorin 
och pecking order teorin med hänförlig anknytning till tidigare forskning.  Där forsknings-
grunden har legat i konkurrensförändringar och av- och omregleringars effekter på marknaden 
samt kapitalstrukturen.  

De resultat som studien genererat påvisar att det finns problem att kunna knyta de påvisade 
förändringarna till omregleringen som sådan. Det finns inga tydliga kopplingar som är möj-
liga att göra till varken trade-off teorin eller pecking order teorin då skillnaderna i resultat 
mellan soliditet och skuldsättningsgrad inte konvergerar. De teoretiska kopplingarna som är 
möjliga att göra divergerar därför och försvårar möjligheterna att göra konkreta slutsatser. 
Resultaten påvisar visserligen att det existerar en signifikant skillnad mellan de kommunala 
och privata bolagens kapitalstruktur under den period som mäter förändringarna efter lagens 
ikraftträdande. Detta tyder på att lagen som sådan har haft en inverkan som gjort att de kom-
munala bolagen sänkt sina skuldnivåer för att anpassa sig efter de förändrade marknadsförhål-
landena. Det existerar dock för få tydliga bevis utifrån de statistiska resultaten för att tydligt 
kunna fastslå att lagen har haft en faktisk förändrande effekt. Detta beror på att det verkar ha 
varit en allmän trend inom branschen att succesivt sänka belåningen över tid och att skuld-
sättningsresultaten inte påvisar någon signifikant skillnad i någon av studiens perioder, vilket 
hade varit förväntat om lagen hade haft en mätbar effekt.  

Vad gäller studiens delsyften har inga direkta statistiska bevis kunnat framläggas för att på-
visa att lagen bidragit till att öka lönsamheten hos de kommunala bolagen. Resultaten tyder 
istället på att det finns effekter som studien inte har beaktat som har haft en påverkan på bola-
gens lönsamhet som har mätts som avkastning på totalt kapital.  

Slutsatsen som är möjlig att göra utifrån studiens resultat är att lagen och omregleringen som 
sådan inte har haft någon mätbar effekt på varken kapitalstrukturen eller bolagens lönsamhet. 
Frågan blir då varför lagen instiftades. Slutsatsen blir att det snarare var en lag anpassad för 
de rådande marknadsförhållandena än som en förändrande faktor som annars omregleringar 
brukar inneha.  

7.2	  Teoretiskt	  bidrag	  
Det teoretiska bidrag denna uppsats medverkar till att bredda och utveckla är forskningen 
kring hur av- och omregleringar påverkar företag. I denna studie ligger fokus på kapitalstruk-
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turens förändringar och då hos de Svenska kommunala bostadsföretagen utifrån ett tidsper-
spektiv. Den forskning som tidigare har påträffats är inte applicerbar på denna studies till-
tänkta fokusområde. Det har därför inte fram tills nu existerat studier som har kunnat förklara 
effekterna på de kommunala bolagens kapitalstruktur utifrån den omreglering som påverkat 
marknaden. Varför denna studie bör kunna fylla det forskningsgap som tidigare har existerat.  

Det är även möjligt att dra slutsatser utifrån denna studie hur ökade konkurrensförhållanden 
påverkar kapitalstrukturen för både kommunala så som för privata bostadsfastighetsföretag, 
vilket bör anses vara av intresse för forskningen så väl som för marknaden.  

Vidare har studien även påvisat svårigheterna med att koppla de annars grundläggande kapi-
talstruktursteorierna till den studerade händelsen. Här har studien om möjligt inte bidragit till 
ytterligare kopplingar utan istället påvisat ett problemområde kring den forskning som idag 
existerar. 

Studien har även påvisat brister i den konkurrensforskning som existerar, vilka påvisar hur en 
förändring av konkurrens påverkar företagens lönsamhet. Någonting som inte varit möjligt för 
denna studie att bevisa. Det tyder istället på att den förändring som har skett gällande de 
kommunala bolagens såväl som de privata bolagens lönsamhet inte beror på förändringar av 
en direkt konkurrensökning utan av för studien yttre faktorer. 

7.3	  Praktiskt	  bidrag	  
Investerare skulle kunna använda sig av resultaten som tagits fram i detta arbete och använda 
det för framtida lagförändrinar inom fastighetsbolag i Sverige och på detta vis kunna ”förut-
spå” hur kapitalstrukturen och då avkastning på totalt kapital kommer att förändras. På detta 
sätt skulle också avvägda val gällande strategi kunna göras efter en ny av- och omreglering. 
Detta är någonting författarna tror att särskilt de kommunala fastighetsaktiebolagen kommer 
kunna använda sig av. 

Fastighetsbolagen skulle själva kunna använda sig av denna studie genom att observera de 
förändringar lagen faktiskt har åstadkommit på marknaden och på så sätt kunna se hur det 
allmänt blivit för både de kommunala och privata fastighetsbolagen. Det är även möjligt att 
utifrån denna studie analysera framtida regleringsförändringar. 

Investerare skulle kunna använda sig av resultaten för att få mer information angående risken 
då investerarna själva får avgöra om de valda soliditetsmåtten samt skuldsättningsgradsmåtten 
är i nivå med deras egna risknivåer.  

Det är enligt författarna även möjligt för bankerna att använda sig av denna studie för att ana-
lysera kommande förändringar av av- och omregleringar, vid utlåning till företag som påver-
kas av effekterna. Detta då riskerna bör förändras, vilket kan påverka bankernas beslåt om 
utlåning. 

Det är möjligt för lagstiftare att studera denna studie inför framtida lagförändringar, för att 
bedöma möjliga effekter av framtida lagstadgade av- och omregleringar. Denna studie har 
utifrån resultatet som presenterats nämligen visat att det är möjligt att anpassa lagrummet uti-
från marknaden snarare än tvärt om.  

Studiens främsta bidrag är studiens slutsats, att lagen inte har haft en faktisk effekt på mark-
naden. Författarna till detta arbete anser att slutsatsen öppnar upp för debatt mellan det 
Svenska näringslivet och politiken. Det är möjligt att den Svenska lagstiftningen går att an-
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passa än mer efter de aktuellt rådande situationerna på marknaden i de fall de båda delarna 
inte är synkroniserade.  

7.4	  Samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  
Beträffande studiens etiska dimension och de etiska principer som omgärdar forskningspro-
cessen kan problematik eller tveksamheter uppstå som riskerar arbetet i sin helhet men även 
grunden för forskningen i stort. Den rent etiska delen som riskerar att skada extern part så 
som kränkning av respondenters samtycke eller överträdelse av rätten till anonymitet är enligt 
författarna frånvarande från detta arbete. Det beror på att det material som använts till studien 
är hämtat från databaser som kan anses vara till allmänt förfogande då det endast krävs ett 
lånekort på biblioteket för att tillgodogöra sig tillgång. Författarna anser därför att tveksam-
heter eller problematik inte har uppstått eller kommer att uppstå utifrån arbetsprocessen eller 
tillvägagångssättet för inhämtningen av data. Dock vad gäller de etiska aspekter som berör 
studiens innehåll kan problem ha uppstått. Problemen berör främst noggrannhet, öppenhet och 
objektivitet. Det har varit en självklarhet att arbeta utifrån de etiska grunderna för både 
material och arbetsprocessen. Trots att en stor kraft har lagts ner på att vara öppen med allt 
från inhämtning av data till resultat, är det möjligt att olika läsare ändå anser att processen 
saknar steg som kan tyda på en inskränkning av studiens öppenhet. Vidare kan även problem 
ha uppstått i databearbetningen då materialet har sorterats ett antal gånger för skapandet av 
data för statistisk analys. I den processen finns det möjligheter att problem på grund av miss-
lyckad noggrannhet kan ha uppstått. Problem som inte bör påverka studiens resultat nämnvärt 
på grund av storleken på studiens urval men är en dimension som bör belysas. Vad gäller stu-
diens objektivitet har författarna strävat efter att så långt som möjligt undgå egna värderingar 
som skulle kunna påverka studiens arbetsprocess eller resultat. Därför uppstod ett dilemma 
vid kategoriseringen av företagen i den inledande processen av databearbetning, vilket har 
beskrivits i studiens praktiska metod. Utifrån processen som skedde är det omöjligt att ute-
sluta att en icke-objektivitet har letat sig in i kategoriseringen. Detta har motarbetats genom 
en ökad noggrannhet och kategorisering enligt en rent teoretisk grund, där möjligheterna för 
kategorisering enligt egna värderingar har minimerats. Vidare anser författarna att det resultat 
som studien genererat inte kan anses vara direkt etiskt problematiska. Dock existerar direkta 
och indirekta implikationer beträffande studiens grund som är möjligt att diskutera vidare 
utifrån effekter på samhället och de etiska dilemman som uppstår.  

Genomgående i arbetet har ”att bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer” 
nämnts. Det har varit möjligt att i förarbetet konstatera att den nya lagen som instiftades den 
första januari 2011 numera möjliggör för de kommunala bostadsfastighetsaktiebolagen att 
lagligt bedriva verksamheten med vinst. Där det på lång sikt innebär att verksamheterna 
kommer att vinstmaximera. För fastighetsbranschen i stort betyder det säkerligen högre vins-
ter och högre värderade fastigheter allt eftersom hyrorna kommer att anpassas mot mer mark-
nadsmässiga nivåer. Det är möjligt att argumentera att hyrorna nationellt kommer att justeras 
både upp och ner beroende på tillgång och efterfråga. Det är säkerligen sant och inte en debatt 
som författarna tänker söka svar på här. Istället kommer fokus i denna diskussion fokusera 
främst på två områden, nämligen storstadsregionerna och landsbygden. För det finns en bak-
sida av den omreglering som har skett. Om fokus först läggs på storstadsregionerna där bo-
stadsfrågorna idag är högaktuell, där det finns en större efterfråga än utbud kommer hyrorna 
rent teoretiskt att öka markant. Frågan blir då vad ökade hyror i storstadsregionerna leder till 
på en längre sikt. En tanke skulle kunna vara att personer med lägre inkomster kommer att 
tvingas söka sig längre ut i förorterna för att möjliggöra ett boende utifrån inkomsterna. Det 
skulle innebära att det kommer bli en inkomstfråga, vem som har råd att bo i de mer centrala 
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delarna i de Svenska storstadsregionerna. Det kommer att förändra demografin och mångfal-
den i storstäderna då bland annat unga och lågutbildade inte har råd att bo centralt. Huruvida 
detta anses vara bra eller dåligt lämnar författarna upp till var och en att bedöma, med den 
enda åsikten att en ökad segregation oberoende av grund är en nackdel och misslyckande för 
alla länder. Den positiva effekten av en hyresökning är att fler företag kommer finna finansie-
ringen beträffande byggen av hyreshus mer lönsam än tidigare. Detta kommer i sig hjälpa till 
att bekämpa boendeproblematiken och stabilisera eller kanske hejda en markant hyreshöjning.  

Det finns ytterligare en sida av lagen och omregleringen av bostadsmarknaden som inte dis-
kuterats, den problematik som uppstår för landsbygden. De kommunala bolagen har från och 
med 2011 förändrade ägardirektiv beträffande vinst som mer eller mindre hindrar dem att anta 
projekt med negativa nettonuvärden. Det är en förändring som markant kommer att försvåra 
upprätthållandet av infrastruktur utifrån ett boendeperspektiv på landsbygden. Kommunerna 
har inte möjlighet att bygga bostäder där lönsamhet inte kommer kunna uppnås. Om det är 
möjligt att tänka sig att kostnaderna att bygga nya bostäder, utifrån den standard som idag 
anses som vedertagen, kommer resultatet att bli hyror som är illa anpassade till landsbygden. 
Eftersom kostnaderna inte är anpassade för landsbygdens betalningsvilja för boendet. Hyran 
kan nämligen inte anses vara densamma i storstadsregionerna som på landsbygden, där dock 
byggnadskostnaderna inte skiljer sig nämnvärt åsidosatt kostnaden för marken. Så länge de 
nuvarande bostäderna på landsbygden är möjliga att underhålla på en beboelig nivå, där de 
kommunala bostadsfastighetsbolagen räknar hem investeringarna, är de rent akuta problemen 
väntande i framtiden. För det handlar inte bara om nybyggen utan även att investeringar som 
görs för underhåll kommer behöva räknas hem med vinst. Vad händer den dag när ett stam-
byte eller en takomläggning inte är möjlig att påvisa som en positiv investering? Risken blir 
då att den redan problematiska avbefolkningen av landsbygden når nya höjder, vilket är ett 
stort socialt problem i sig för både infrastruktur och arbetsmöjligheterna. Det är även ett pro-
blem som kommer att än mer öka efterfrågan på boende i storstäderna, vilket gör det möjligt 
att återkoppla till tidigare diskussion och en negativ spiral är konstruerad.  

Att bedriva en vinstmaximerande fastighetsverksamhet finns ytterligare ett dilemma som be-
höver belysas. En ökad lönsamhet är nämligen möjlig att åstadkomma genom att skjuta på 
eller ignorera kostnader som inte är direkt nödvändiga på kort sikt men som på lång sikt på-
verkar tillgångarnas värde. Det finns då en risk att de kommunala bostadsföretagen negligerar 
långsiktiga investeringar för att öka den kortsiktiga vinsten, vilket på lång sikt gör att den 
Svenska standarden för boende kommer att sänkas.  

7.5	  Rekommendationer	  till	  vidare	  forskning	  
Då författarna analyserat skillnader i nyckeltal mellan kommunala och privata fastighetsbolag 
samt jämför nyckeltal mellan perioderna kan vidare forskning bestå av att inkludera ytterli-
gare en kategori, exempelvis börsnoterade fastighetsbolag. Detta är möjligt att göra då tester-
na som görs är Anova alternativt Kruskal Wallis test.  

Ytterligare en rekommendation som kan göras är att göra dessa tester genom ett Two-way 
Anova test, där då jämförandet mellan två olika parametrar istället för en för varje grupp ut-
förs. Exempelvis att jämförandet med soliditet och avkastning på totalt kapital mellan privata 
och kommunala fastighetsbolag utförs i samma test. Det som händer då är att ett p-värde för 
soliditet och ett p-värde för avkastning på totalt kapital tas fram. Det som dock måste tas i 
beaktan är risken för interaktion mellan parametrarna. Varför ett interaktionstest görs, vilket 
kan försvåra ett sådant test i praktiken.  
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Denna studie observerar data mellan åren 2005 - 2013, några år framöver skulle studien 
kunna reproduceras då lagen varit i kraft under en längre tid. På så vis analysera en större da-
tamängd för än mer sanningsenliga resultat som skulle kunna påvisa andra kopplingar än de 
denna studie redovisat. 

Det är även möjligt att göra det omvända och studera marknaden genom att gå än längre till-
baka i tiden. Det är möjligt att på så sätt möjliggöra observationer som påvisar en brytpunkt 
varefter företagens kapitalstruktur antog en faktisk förändring eller styrka de resultat denna 
studie presenterat än mer. 

Om möjligt hade det varit intressant att studera tidigare av- och omregleringar av bostads-
marknaden så som övriga Svenska branscher för att se om resultatet denna studie producerat 
är generaliserbara. 

I en nära framtid finns även möjligheterna att kunna undersöka de effekter som skett på bo-
stadsmarknaden som ligger såväl innanför som utanför det direkt ekonomiska perspektivet. 
Rent ekonomiskt är det av intresse att undersöka om omregleringen har lett till ökat byggande 
samt hur hyrorna har förändrats. Faktorer som ligger utanför är sådana som förändring av 
demografi i stadskärnorna och eventuella förändringar av boendestandarden. 

Vidare forskning skulle kunna göra liknande test som i detta arbete men på andra nyckeltal 
för att undersöka om det finns andra typer av skillnader för dessa när det kommer till kapital-
strukturen. 

Vidare forskning skulle kunna undersöka de förändringar omregleringen har gett upphov till, 
men då undersöka effekterna på ett annat område än genom kapitalstruktursskillnader. Exem-
pelvis genom att lägga ett tydligare fokus på konkurrensskillnadernas effekter på marknaden, 
vilket då blir möjligt att koppla till andra teorier.   

Denna forskning skulle vidare kunna göras på en annan marknad än den Svenska, alternativt 
göra den för en mindre del i Sverige, exempelvis ta med alla fastighetsbolag inom Stockholms 
kommun och då göra en totalundersökning. 
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8.	  Sanningskriterier	  
Detta kapital kommer att redogöra för relevanta sanningskriterier för detta kvantitativa ar-
bete, dessa sanningskriterier är validitet och reliabilitet. 

8.1	  Inledning	  sanningskriterier	  
Eriksson & Weidersheim (2014, s. 62) diskuterar operationalisering, vilket betyder att göra 
någonting mätbart och när då detta har gjorts kan det prövas empiriskt. Operationalisering är 
ett besvärligt problem i alla former av utredningsarbeten, två begrepp inom detta som är vä-
sentliga är validitet och reliabilitet (Eriksson & Weidersheim, 2014, s. 62) 

8.2	  Validitet	  
Bjereld et al. (2002, s. 108) menar att validitet förklarar till vilken nivå den teoretiska och den 
operationella definitionen överrensstämmer. Med andra ord i vilken omfattning författarna 
undersöker det som faktiskt ska undersökas. Eriksson & Weidersheim-Paul (2014, s. 62) sä-
ger liknande över att validitet är dugligheten att mäta det som faktiskt ska mätas, dock hävdar 
de även att validitet kan uttryckas i två olika termer; inre validitet samt yttre validitet. Den 
inre validiteten avser likheten mellan begrepp och den mätbara definitionen av dem, hur defi-
nieras det som ska ingå i det som ska mätas (Eriksson & Weidersheim-Paul 2014, s. 62-63).  

Ett exempel skulle kunna vara att definitionen av insamlandet av fastighetsbolagens nyckeltal 
på vad ett fastighetsbolag är samt vad deras nyckeltal är för någonting inte definierats på ett 
tillräckligt tydligt sätt. Det finns med det en risk att definitionen på vad som ska samlas in inte 
är fullständig, vilket kan ha bidragit till att en viss mängd data saknas. Författarna till detta 
arbete anser att detta inte är fallet då avgränsningarna samt definitionen på vad som undersöks 
har förklarats på ett strukturerat och tydligt sätt samt att insamlingen av data varit tydlig. 

Yttre validitet definieras enligt Eriksson & Weidersheim (2014, s. 63) som hur stor över-
enstämmelsen är mellan det mätvärde som fås fram när användandet av en operationell defi-
nition av verkligheten utförs. Exempelvis om författarna i detta arbete valt att definiera fastig-
hetsbolag och deras nyckeltal på ett visst sätt men sedan samlar in data från ett felaktigt och 
ofullständigt register, vilket skulle leda till en låg yttre validitet.  

Författarna i detta arbete anser att så inte är fallet, då data samlats in från en välanvänd och 
känd databas vid namn Retriever samt att författarna återigen definierat och förklarat vad som 
undersöks på ett tydligt sätt. 

8.3	  Reliabilitet	  
Reliabiliteten förklaras enligt Bjereld et al. (2002, s. 111) att även om validiteten förklarar vad 
som mäts och att detta sker på ett korrekt sätt, så är reliabiliteten beroende på hur mätningen 
utförs. Har mätningarna gjorts på ett odugligt sätt är det av mindre betydelse om måtten på 
data är valida eller ej. Ett sätt att undvika detta är att låta någon annan göra om resultaten för 
att på så vis undersöka om resultaten blir detsamma (Bjereld et al., 2002, s. 111). Ett problem 
som är mindre problematiskt i en kvantitativ undersökning som denna enligt Bjereld et al. 
(2002, s. 111). Eftersom en kvalitativ undersökning exempelvis skulle kunna innehålla inter-
vjuer. Intervjusituationen samt personkemin som utvecklas under en intervjuprocess kan i 
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många fall ha stor betydelse för vilka svar som ges under intervjun och därför kan det ges 
olika svar under denna ”datainsamlingsprocess", jämfört med ett kvantitativt datainsamlande. 
Eriksson & Weidersheim (2014, s. 63) anser detsamma där de lyfter frågan om studien skulle 
visat samma resultat om andra forskare skulle utfört densamma. För att metod eller angrepps-
ätt ska ha hög reliabilitet bör undersökaren vara oberoende. 

Författarna till detta arbete har genomfört samtliga statistsiska tester minst en gång för att 
säkerställa att samma resultat påvisas genomgående. Det har gjort för att minimera problemen 
gällande reliabilitet som tidigare har beskrivits. Att studien också är kvantitativ gör att det är 
lättare att undvika dessa reliabilitetsproblem, då studien undviker en icke objektiv analys av 
emperin. Det som måste påpekas är att om denna studie ska göras om, kommer resultaten bara 
bli desamma om avgränsningarna och behandlingen av outliers hanteras lika. Samt att em-
perin tas fram genom ett icke parametriska test. Det är av stor vikt att bearbeta data med outli-
ers samt att göra normalfördelningstest för att se om det går att göra ett parametriskt test eller 
inte. Anser dock andra forskare att de vill undersöka studiens data med andra avgränsningar 
kommer resultatet bli annorlunda men borde ändå resultera i liknande slutsatser. Någonting 
som återigen kan poängteras är att de data som hämtats gjorts genom sekundärdata i datain-
samlingsprogrammet Retriever, vilket gör att uträkningarna för nyckeltalen redan har utförts. 
Detta har uteslutit de problem som författarna annars kunnat orsaka genom manuell bearbet-
ning.   
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Appendix	  

1.	  Bolag	  

1.1	  Kommunala	  bolag	  
 
Org. nr 

AB Bostaden i Umeå 5565002408 
AB Bromöllahem 5565371274 
AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag 5560497611 
AB Ekerö Bostäder 5565193645 
AB Gavlegårdarna 5564875937 
AB Hallstahem 5560464421 
AB Helsingborgshem 5560480674 
AB Karlskronahem 5561146662 
AB Ljusdalshem 5565364204 
AB Nynäshamnsbostäder 5562923747 
AB PiteBo 5564520038 
AB Ronnebyhus 5565183943 
AB Älvkarlebyhus 5565374757 
AB Ängelholmshem 5560547555 
AB Övikshem 5561037606 
Aktiebolaget Alebyggen 5560930504 
Aktiebolaget Alingsåshem 5564012374 
Aktiebolaget Bjuvsbostäder 5560895533 
Aktiebolaget Bollnäs Bostäder 5560603176 
Aktiebolaget Bostäder i Borås 5560248782 
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping 5560409848 
Aktiebolaget Botkyrkabyggen 5560646191 
Aktiebolaget Boxholmshus 5560840463 
Aktiebolaget Enköpings Hyresbostä-
der 

5560547050 

Aktiebolaget Familjebostäder 5560350067 
Aktiebolaget Gislavedshus 5560535204 
Aktiebolaget Gotlandshem 5560660523 
Aktiebolaget Hedemorabostäder 5560521824 
Aktiebolaget Hudiksvallsbostäder 5565078267 
Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder 5560498080 
Aktiebolaget Härnösandshus 5561608430 
Aktiebolaget Höganäshem 5561049551 
Aktiebolaget Kristianstadsbyggen 5560541889 
Aktiebolaget Landskronahem 5560414822 
Aktiebolaget Norrahammars Kom-
munala Bostäder 

5560534934 

Aktiebolaget SigtunaHem 5560595356 
Aktiebolaget Skövdebostäder 5560423039 

Aktiebolaget Sollentunahem 5561919191 
Aktiebolaget Stadsholmen 5560351511 
Aktiebolaget Stockholmshem 5560359555 
Aktiebolaget Stora Tunabyggen 5560840422 
Aktiebolaget Strömstadsbyggen 5560782798 
Aktiebolaget Stångåstaden 5560416850 
Aktiebolaget SvalövsBostäder 5560812892 
Aktiebolaget Svenska Bostäder 5560436429 
Aktiebolaget Tierpsbyggen 5560882325 
Aktiebolaget Timråbo 5561099572 
Aktiebolaget Tranåsbostäder 5560536491 
Aktiebolaget Trelleborgshem 5560548363 
Aktiebolaget Upplands-Brohus 5560948613 
Aktiebolaget Uppvidingehus 5561564864 
Aktiebolaget Vänersborgsbostäder 5564890274 
Aktiebolaget Väsbyhem 5564767233 
Aktiebolaget Ystadbostäder 5560738857 
Alfta-Edsbyns Fastighets AB 5565274361 
Allbohus Fastighets AB 5565195236 
Armada Bostäder AB 5563749539 
Arvika Fastighets AB 5560401217 
Bostads Aktiebolaget VätterHem 5560123704 
Bostadsaktiebolaget Mimer 5560193384 
Bostadsaktiebolaget Poseidon 5561203398 
Bostadsaktiebolaget Svedalahem 5562012517 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 5560414749 
Burlövs Bostäder AB 5565355483 
Byggebo i Oskarshamn Aktiebolag 5563450989 
Båstadhem AB 5565277059 
Bärkehus Aktiebolag 5565274023 
Degerforsbyggen AB 5560825076 
Eda Bostads Aktiebolag 5560417296 
Eksjöbostäder Aktiebolag 5564070521 
EKSTA Bostadsaktiebolag 5564978293 
Eskilstuna Kommunfastigheter Ak-
tiebolag 

5564995909 

Eslövs Bostads AB 5560952391 
Falkenbergs Bostadsaktiebolag 5560951245 
Falköpings Hyresbostäder Aktiebolag 5561966275 
Familjebostäder i Göteborg Aktiebo-
lag 

5561143941 
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Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren 5560502683 
Fastighetsaktiebolaget Linden i Näs-
sjö 

5560403189 

Faxeholmen AB 5560371600 
Finnvedsbostäder Aktiebolag 5560814393 
Flens Bostadsaktiebolag 5561544866 
Förbo Aktiebolag 5561098350 
Gamla Byn Aktiebolag 5562852896 
Gnestahem AB 5565596268 
Gårdstensbostäder AB 5565360277 
Göingehem AB 5561669481 
Göteborgs stads bostadsaktiebolag 5560468562 
Halmstads Fastighetsaktiebolag 5560411786 
Haninge Bostäder Aktiebolag 5565565073 
Hebygårdar Aktiebolag 5565295093 
Hoforshus Aktiebolag 5564773710 
Hyresbostäder i Norrköping Aktiebo-
lag 

5560645847 

Håbohus Aktiebolag 5564631694 
Hällefors Bostads Aktiebolag 5564386901 
Härjegårdar Fastighets Aktiebolag 5564396553 
Hässlehem AB 5561344747 
Järfällahus AB 5560591835 
Kalmarhem AB 5565265906 
Karlshamnsbostäder Aktiebolag 5565268355 
Karlskogahem AB 5560468885 
Karlstads Bostadsaktiebolag 5560417916 
Katrineholms Fastighetsaktiebolag 5560110917 
Kilsbostäder Aktiebolag 5565068425 
Kirunabostäder Aktiebolag 5565318622 
KKB Fastigheter AB 5561866673 
Kopparstaden Aktiebolag 5560494865 
Krambo Bostads Aktiebolag 5563458701 
Kristinehamnsbostäder AB 5565268116 
KROKOMSBOSTÄDER Aktiebolag 5564588639 
Kumla Bostäder Aktiebolag 5564771359 
Kungsörs Fastighets Aktiebolag 5560496464 
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag 5565270062 
Köpings Bostadsaktiebolag 5560149758 
Laholmshem AB 5565170288 
Leksandsbostäder Aktiebolag 5564960572 
Lennart Ericsson Fastigheter Aktie-
bolag 

5561193086 

LENY Fastighets AB 5561016311 
Lilla Edets Industri och Fastighets 
Aktiebolag 

5562062777 

Lindesbergsbostäder Aktiebolag 5564062718 
Ljungbybostäder Aktiebolag 5560538711 

Ludvikahem Aktiebolag 5560482019 
Lulebo AB 5560070541 
Lunds Kommuns Fastighets AB 5560504341 
Lycksele Bostäder AB 5565027819 
LysekilsBostäder AB 5565167870 
Malungshem Aktiebolag 5560158239 
Mariehus Aktiebolag 5566727714 
Marks Bostadsaktiebolag 5561809319 
Mitthem Aktiebolag 5560676982 
MKB Fastighets Aktiebolag 5560491432 
Morastrand Aktiebolag 5560999244 
Mölndalsbostäder Aktiebolag 5560152885 
Mönsterås Bostäder AB 5565268421 
Mörbylånga Bostads Aktiebolag 5565287629 
Nordanstigs Bostäder Aktiebolag 5564107745 
Nybro Bostadsaktiebolag 5560445206 
Nyköpingshem Aktiebolag 5564509486 
Ockelbogårdar Aktiebolag 5565286068 
Olofströmshus Aktiebolag 5564156445 
Partillebo Aktiebolag 5560536418 
Ramunderstaden Aktiebolag 5564505898 
Roslagsbostäder Aktiebolag 5560453291 
Rättviks Fastigheter AB 5566921119 
Salabostäder Aktiebolag 5563520500 
Sandvikenhus Aktiebolag 5564769866 
Simrishamns Bostäder AB 5561008417 
Skelleftebostäder Aktiebolag 5560604810 
Skurupshem Aktiebolag 5564293537 
Solatum Hus&Hem AB 5561942177 
Solnabostäder Aktiebolag 5560667361 
Sotenäsbostäder Aktiebolag 5564316775 
Stenungsundshem Aktiebolag 5563381325 
Strängnäs Bostads AB 5560425422 
STUBO Aktiebolag 5565289054 
Säfflebostäder Aktiebolag 5564998697 
Säterbostäder Aktiebolag 5565158713 
Sölvesborgshem Aktiebolag 5563499267 
Telge Bostäder AB 5564110616 
TOP bostäder AB 5560518739 
Torsby Bostäder AB 5565269387 
Torshälla Fastighets Aktiebolag 5560612912 
Treklövern Bostads AB 5560998584 
Trollhättans Tomt Aktiebolag 5560088535 
Trosabygdens Bostäder Aktiebolag 5564767704 
Tyresö Bostäder Aktiebolag 5564828787 
Uppsala Kommuns Fastighetsaktie-
bolag 

5560995077 
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Uppsalahem Aktiebolag 5561373589 
Vallonbygden Aktiebolag 5563810588 
Varbergs Bostadsaktiebolag 5565024220 
Vidingehem Aktiebolag 5564047677 
Vimarhem Aktiebolag 5564785987 
Värmdöbostäder Aktiebolag 5564762176 
Västerviks Bostads Aktiebolag 5560503095 
VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning 
Aktiebolag 

5560876038 

Åmåls Kommunfastigheter Aktiebo-
lag 

5565268520 

Ånge Fastighets- och Industriaktiebo-
lag (ÅFA) 

5560404971 

Årehus Aktiebolag 5562892702 
Älmhultsbostäder Aktiebolag 5563477420 
Örebrobostäder Aktiebolag 5563348449 
Östersundshem AB 5565281648 

1.2	  Privata	  bolag	  
 

AB Studentskrapan 5566116868 
Akelius Fastigheter i Haninge AB 5566618996 
Akelius Fastigheter i Malmö AB 5566618947 
Akelius Lägenheter Aktiebolag 5565496360 
Aktiebolaget Realvärden Henry Ståhl 5562235928 
Allmänna Pensionsfondens Fastig-
hetsaktiebolag 

5563556835 

Anders Bodin Fastigheter AB 5564144227 
Asplunds Fastigheter i Örebro AB 5560908054 
Atrium Ljungberg AB 5561757047 
Atrium Ljungberg Stora Katrineberg 
AB 

5566003843 

Bokbacken Fastigheter AB 5563405538 
Bostjärnan Förvaltnings Aktiebolag 5560534603 
Bovista Västerås AB 5566847066 
Buffin Real Estate Sweden AB 5562973338 
Byggnadsaktiebolaget Karlsson & 
Wingesjö 

5560820044 

Byggnadsfirman Lund Aktiebolag 5560860917 
Contentus AB 5560778010 
Corallen i Jönköping Aktiebolag 5564660917 
Diligentia Bostäder Aktiebolag 5560654724 
Diligentia Fyrkanten AB 5566524210 
Diligentia Storstockholm Aktiebolag 5565630539 
Diligentia Väst Aktiebolag 5565548244 
Diligentia Öresund Aktiebolag 5560308412 
Diös Fastigheter Östersund V AB 5563740256 
Diös Norrland AB 5562308212 
E.N.A. City Aktiebolag 5561848598 
Eklöf Fastighets AB i Norrköping 5562897016 

Fastighets AB Bellevuegården 5565477535 
Fastighets AB L E Lundberg 5560490483 
Fastighets Aktiebolaget RAWI 5561899989 
Fastighets Aktiebolaget Ängsgröen 5564664265 
Fastighetsaktiebolaget Eric Ekblad 5560123688 
Fastighetsaktiebolaget Norrporten 5564586138 
Fastighetsaktiebolaget Stadshus 5560579533 
Fastighetsaktiebolaget Stettin 5560182171 
Fastighetsbolaget Nils Skoglund 
Aktiebolag 

5560896390 

Graflunds Byggnads Aktiebolag 5560657438 
Heba Fastighets Aktiebolag 5560573981 
Henry Ståhl Fastigheter AB 5560500380 
Holger Blomstrand Byggnads Aktie-
bolag 

5560507625 

J. Wennergren Byggnadsaktiebolag 5560362674 
John Mattson Fastighets Aktiebolag 5560566977 
Klara Norra Fastigheter AB 5562375146 
Laudatur Projekt AB 5567018220 
Markarydsbostäder i Stockholm 
Aktiebolag 

5565373676 

Markarydsbostäder i Södertälje Ak-
tiebolag 

5565401659 

Melin Förvaltnings Aktiebolag 5562297142 
Norrporten i Gävle AB 5566089271 
Norrporten i Jönköping AB 5566089313 
Norrporten i Luleå AB 5566089347 
Norrporten i Sundsvall AB 5566089487 
Norrporten i Umeå AB 5566089495 
Norrporten i Växjö AB 5566089321 
Norrporten i Örebro AB 5566089297 
NPF Sweden Stinsen AB 5567069678 
NRF (Gävle) AB 5566863766 
NRF (Löddeköpinge) AB 5566990080 
Olov Lindgren AB 5561668012 
Pagoden i Eskilstuna AB 5565557070 
PBA Karlskrona, Malmö AB 5566569157 
Rapp Fastigheter AB 5560764572 
SENÄTE FASTIGHETER Aktiebo-
lag 

5564166519 

Skanska Mark och Exploatering Nya 
Hem AB 

5561131003 

Stena Fastigheter Göteborg AB 5560325127 
Stena Fastigheter Malmö Aktiebolag 5560500646 
Stena Fastigheter Nacka AB 5565337127 
Stena Fastigheter Skansen AB 5565068110 
Stena Fastigheter Smyckeparken AB 5563740892 
Stena Fastigheter Stockholm Aktie-
bolag 

5560895889 
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Stena Fastigheter Syd AB 5561247007 
Stena Fastigheter Väst AB 5560936279 
Stena Fastigheter Öst AB 5560711367 
Sverigehuset i Göteborg AB 5564189503 
Tage Liljedahl Fastighets AB 5566192083 
Trophi Daily 1 AB 5567021430 
Victoria Park Rosengård AB 5566465141 
Wallenstam Nya Företag AB 5566920293 
Willhem Karlstad AB 5566463575 
Willhem Linköping AB 5566077771 
Willhem Malmö AB 5565793923 
Wåhlin Fastigheter Aktiebolag 5562233550 

1.3	  Kategori	  3	  bolag	  
 

Akademiska Hus Aktiebolag 5564599156 
Aktiebolaget Allön 5560972365 
Aktiebolaget Malfors Promotor 5560496928 
Aktiebolaget Ronneby Industrifastig-
heter 

5560771072 

Aktiebolaget Uppsala Kommuns 
Industrihus 

5561626606 

Aspholmen Fastigheter Aktiebolag 5561219089 
B Lindahl Fastighetsförvaltning i 
Trollhättan AB 

5562727403 

Chalmersfastigheter AB 5564879764 
Coop Sverige Fastigheter Aktiebolag 5564354453 
Danabäck AB 5563667947 
Danafjord Fastigheter Aktiebolag 5562824903 
Diligentia Köpcentrum Aktiebolag 5565630547 
E.ON Fastigheter Sverige Aktiebolag 5560555970 
EB-SB Fastigheter AB 5562998491 
Eklandia Fastighets Aktiebolag 5561223768 
Fabege Centrumfastigheter AB 5560804014 
Fabege Stockholm AB 5560511494 
Fabege Storstockholm AB 5561309039 
Fabs AB 5560489162 
Fastighets AB G-mästaren 5566052170 
Fastighets AB Hageby Centrum 5565762811 
Fastighets AB Ludvigsberg 3 5566277264 
Fastighets AB Lysios 5565942488 
Fastighets AB Månhärden 5566050729 
Fastighets AB Solna Haga 5566052311 
Fastighets AB Stockmakaren 5566510953 
Fastighets AB Taktäckaren 5560550260 
Fastighets AB Telefonfabriken 5565774535 
Fastighets Aktiebolag Varubalen 5563999225 
Fastighets Aktiebolaget Briggen i 
Öresund 

5564628724 

Fastighets Aktiebolaget Brostaden 5560028952 
Fastighets Aktiebolaget Hushagen 5561437293 
Fastighets Aktiebolaget Polaris 5560868217 
Fastighetsaktiebolaget Borlänge 
Köpcentrum 

5565499901 

Fastighetsaktiebolaget Fribordet 5562485747 
Fastighetsaktiebolaget Gesimsen 5564827318 
Fastighetsaktiebolaget Gångaren 13 5566392105 
Fastighetsaktiebolaget Marieberg 
Galleria 

5562857457 

Fastighetsaktiebolaget Norrtull 5560693086 
Fastighetsaktiebolaget Stockholms 
City 

5560194358 

Fastighetsaktiebolaget Österbotten 5560194408 
Fastighetsbolaget T-hamn AB 5566648431 
FastPartner AB 5562307867 
FastPartner Frihamnen AB 5565569596 
Fortum Fastigheter AB 5565291258 
Första Fastighets AB IDEON 5562337765 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 5560824897 
GE Real Estate (Sweden) AB 5565388740 
Gnesta Förvaltnings AB 5566339221 
Gränby Centrum Aktiebolag 5564096708 
Hemfosa Karolinen Fastigheter AB 5566698394 
Hemsö Skolfastigheter AB 5565376901 
Hemsö Vårdfastigheter AB 5566579958 
Hiby Aktiebolag 5560484486 
Higab AB 5561048587 
Hotell Liseberg Heden Aktiebolag 5560502501 
Huge Fastigheter AB 5562335900 
Humlegården Fastigheter AB 5566305354 
Högskolefastigheter i Jönköping 
Aktiebolag 

5562841089 

I4/A1 Garnisonsfastigheter AB 5565478756 
ICA Fastigheter Sverige Aktiebolag 5560338518 
IKANO Retail Centres Sweden AB 5560747221 
IKEA Fastigheter Aktiebolag 5560642174 
Induco Aktiebolag 5560146416 
InfraCity AB 5566843784 
JB Gymnasiet Mitt AB 5564952207 
Jernhusen Fastigheter AB 5565969598 
Jernhusen Stationer AB 5566167366 
Jernhusen Verkstäder AB 5566167408 
KIFAB i Kalmar Aktiebolag 5560199894 
KLP Viking Fastighets AB 5567017685 
Klövern Adam AB 5565949699 
Klövern Dante AB 5565949830 
Klövern Disa AB 5567087340 
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Klövern Karita AB 5567083893 
Klövern Stadion AB 5566433545 
Klövern Strand AB 5564420098 
Kortbyrån 17 AB 5566294681 
KRUTHUSEN Företagsfastigheter 
AB 

5560520438 

Kungsleden Danderyd AB 5564664299 
Kungsleden Fastighets AB 5564598612 
Kungsleden Golvet AB 5567183362 
Kungsleden Mattan AB 5567183354 
Kungsleden Storstad AB 5565498986 
Kungsleden Växjö AB 5565179727 
Lejonfastigheter AB 5564777851 
Lundqvist Byggförvaltning Aktiebo-
lag 

5563065795 

Länsgården Fastigheter Aktiebolag 5565018370 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 5565817870 
Mobilia Shopping Centre AB 5564125242 
Myresjö Mark Aktiebolag 5560707464 
Mälartornet Aktiebolag 5564580297 
Mässfastigheter i Stockholm Aktie-
bolag 

5560945627 

Norra Älvstranden Utveckling AB 5560013574 
Perstorp Fastighets AB 5565713798 
Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag 5560910118 
PriFast Aktiebolag 5560064973 
Probitas - Immanuelskyrkans För-
valtnings Aktiebolag 

5565349734 

Ramsbury Property AB 5560566126 
Retail Warehouse i Halmstad AB 5567116198 
Rocklunda Fastigheter Aktiebolag 5560605213 
Rodamco Fisketorvet AB 5561745935 
Rodamco Solna Centrum AB 5560513268 
S-Kon Fastigheter AB 5562916162 
Sandsjöbacka Fastighets Aktiebolag 5564652674 
Sankt Kors Fastighetsaktiebolag 5560264342 
Skanska Fastigheter Stockholm Ak-
tiebolag 

5560466582 

SKHLM Skärholmen Centrum AB 5567172977 
Skolfastigheter i Stockholm Aktiebo-
lag SISAB 

5560348970 

Slussgården Överkikaren AB 5565831483 
Solna Gate AB 5566919287 
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 5565375945 
Strängnäs Fastighets AB 5566653100 
Sturegallerian Aktiebolag 5565624045 
Sveafjord Aktiebolag 5560691833 
Södra Hamnen Lysekil Fastighets 
Aktiebolag 

5564652831 

Taracaxum AB 5566926878 
Telge Fastigheter AB 5560540345 
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter 
AB 

5563684801 

Tjänstecentrum i Örnsköldsvik Ak-
tiebolag 

5561631366 

Tornberget Fastighetsförvaltningsak-
tiebolag i Haninge 

5564285806 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB 

5566872841 

Utvecklingsaktiebolaget Kranen 5562869999 
Vasaterminalen Aktiebolag 5561188722 
Videum AB 5562923366 
Wihlborgs Fastigheter i Helsingborg 
AB 

5561016295 

Witalabostäder Aktiebolag 5563477297 
Ytterbygg Aktiebolag 5561774562 
Öckerö Fastighets AB 5564959665 
Örebroporten Fastigheter AB 5561678276 

1.4	  Kategori	  4	  bolag	  
 

A4 Campus AB 5565388716 
AB Nordiska Kompaniet 5560086281 
Abba Seafood Aktiebolag 5560025990 
Aktiebolaget Hallins Verkstäder 5563319986 
Anebyhus AB 5562756717 
ASSA ABLOY Financial Services 
AB 

5562830264 

Balder Spinneriet AB 5566998414 
Bilbolaget Fastigheter Sandviken AB 5564660719 
Burlin Motor i Umeå AB 5565265369 
Carlbergssjön Sec AB 5562410968 
Curt Landrin Bil Aktiebolag 5561162198 
Datacenter i Mjärdevi Aktiebolag 5563662302 
DHL Nordic AB 5560343807 
Fastighet i Västra Frölunda AB 5560895764 
Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag 5560007105 
Frödinge Mejeri Aktiebolag 5560650938 
Göteborgs Kex Aktiebolag 5560512153 
Herenco Aktiebolag 5563068534 
Indus Sverige AB 5561077370 
Jernhusen AB 5565842027 
Jönköpings Bygginvest Aktiebolag 5560660952 
Landrins Bil Hälla AB 5564654464 
Lantmännen SW Seed AB 5560015272 
Ludvigson Invest AB 5560273921 
Lundsbrunns Träindustri AB 5564397874 
Microsemi Semiconductor AB 5560271222 
Open House Production AB 5565885950 
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Rica Hotels AB 5565209797 
Stjärnvalvet fastigheter AB 5564838919 
Svenska Reseterminaler AB 5565969622 
SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 
AB 

5564973856 

Temporent Aktiebolag 5561641118 
Tollarps Fabriksbetong Aktiebolag 5563733020 

1.5	  Bolag	  omsättning	  <	  
50	  000	  tkr	  2005	  

 

7A Sevena AB 5566620018 
AB Lessebohus 5560898339 
AB Lokalhusman i Örebro 5564011582 
AB Nybro Brunn - en aktör för god 
näringlivs- och samhällsutveckling 

5561375451 

AB SvalövsLokaler 5561180414 
AB Tornstaden 5565090163 
Akelius Fastigheter i Östersund AB 5566787825 
Aktiebolaget Centrumfastigheter 5560285156 
Aktiebolaget Chr. Jensen 5560849373 
Aktiebolaget Cydonia 5561671404 
Aktiebolaget Folkets Hus i Stock-
holm 

5560503103 

Aktiebolaget Hammaröbostäder 5564704426 
Aktiebolaget Hamngatsgaraget 5560686601 
Aktiebolaget Norrköping Silvret 1 5566052220 
Aktiebolaget Nykvarnsbostäder 5565772323 
Aktiebolaget Sjöbohem 5566500665 
Aktiebolaget Skövde K-mannen 2 5566052212 
Aktiebolaget Strömstadslokaler 5564301025 
Aktiebolaget Tilo 5560436239 
Aktiebolaget Åkers Styckebruk 5562305697 
Aleris Holding AB 5565986782 
Andersson Company Fastighets AB 5560650516 
Arne Lorentzon AB 5565179826 
Aroseken Bostäder AB 5563878072 
Arvidsjaurhem Aktiebolag 5563962405 
Askersundsbostäder Aktiebolag 5564328119 
Aspelin-Ramm Fastigheter Stock-
holm AB 

5565941332 

AxFast AB 5560323379 
Balticgruppen Design Aktiebolag 5566790704 
Barkarby Järfälla Säby 3:22 AB 5566196688 
Bengtsforshus Aktiebolag 5565181525 
Bergs Hyreshus Aktiebolag 5561228890 
Bim Kemi Aktiebolag 5562987601 
BJ Mark Aktiebolag 5566571955 
Björnekulla Fastighets AB 5564821766 

Bo Edin Kranar Aktiebolag 5563554749 
Boetten Förvaltnings Aktiebolag 5563452753 
Bofast AB 5564992807 
Bonnierhuset AB 5565876017 
Bostjärnan Aktiebolag 5561376533 
Brabo Stockholm AB 5566101696 
Brittgården fastigheter Aktiebolag 5563557585 
Browallia AB 5564770971 
Brännborn Fastigheter AB 5560523507 
Bygg-G Förvaltningsaktiebolag 5560540071 
Byggnadsaktiebolaget Nya Vatten-
tornet 3 

5566377387 

Byggnadsfirma Yngve Bergman 
Aktiebolag 

5561295048 

CA Fastigheter Aktiebolag 5562275700 
Cajema AB 5564238086 
Carlenskogs Bygg Center Aktiebolag 5562237817 
Catena AB 5562941715 
Charlottenbergs Shopping Center AB 5566603352 
Chemi-Carl Mårtensson Försäljnings 
Aktiebolag 

5564876372 

Chinax Group AB 5565345294 
Citycon Liljeholmstorget Galleria AB 5566003819 
Citycon Tumba Centrumfastigheter 
AB 

5561907964 

Comby Aktiebolag 5562402957 
Dahlqvists Fastighetsförvaltning i 
Kristianstad Aktiebolag 

5564094042 

Dalecarlia Fastighets Aktiebolag 5560571639 
Delcea Aktiebolag 5565373148 
Diös Fastigheter AB 5565011771 
EBA-Emmaboda Bostadsaktiebolag 5560967118 
Econtive Hotell & Restaurang AB 5565554036 
Edmo Teknik Aktiebolag 5560936022 
EHCC Fastigheter i Tibro Aktiebolag 5565100665 
Einar Mattsson Fastighetsaktiebolag 5566261912 
Einar Roos Förvaltning AB 5566522198 
Eksjö Kommunfastigheter AB 5566678230 
ELH Fast AB 5565552253 
Er-Ho Fastigheter Aktiebolag 5561700997 
Erik Selin Fastigheter Aktiebolag 5565725586 
Estrids Fastighets AB 5566379847 
Euro Jewel AB 5566577259 
European Steel Center AB 5565738795 
Europeiska Motorbolagen Aktiebolag 5560748401 
F. Holmström Fastigheter AB 5565303186 
FabasGruppen Aktiebolag 5562442128 
Fabege Lästis AB 5566833801 
Fabege Stockholmsoxen AB 5566476577 
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Fastighets AB Allum 5566464201 
Fastighets AB Alrun 5565942462 
Fastighets AB Balder 5565256905 
Fastighets AB Enköpingsvägen 5565284626 
Fastighets AB Kungsbrunnen 5566833835 
Fastighets AB Lodre 5565942496 
Fastighets AB Lysbomben 5566485404 
Fastighets AB Sollentuna Centrum 5566639810 
Fastighets AB Soluarda 5566050638 
Fastighets AB Svetsfogen 5566050588 
Fastighets AB Yxkullen 5566751698 
Fastighets Aktiebolaget Corallen 5562266527 
Fastighets Aktiebolaget Navet 5566094354 
Fastighets Aktiebolaget Senator 5563634053 
Fastighets Aktiebolaget Trianon 5561830281 
Fastighets Aktiebolaget Uddevalla-
torpet 

5560253022 

Fastighetsaktiebolaget Bilden 1 i 
Malmö 

5562771260 

Fastighetsaktiebolaget Centralposthu-
set i Göteborg 

5565481909 

Fastighetsaktiebolaget Gusto 5560464918 
Fastighetsaktiebolaget Hallen 5562140771 
Fastighetsaktiebolaget Järnbäraren 5563928737 
Fastighetsaktiebolaget Kretia 5563481471 
Fastighetsaktiebolaget Stillman 5560821752 
Fastighetsbolaget F-öarna 1 AB 5566611447 
Finspångs Förvaltnings- och Indu-
strihus Aktiebolag 

5560126228 

Flamingon Fastighetsförädling AB 5566133566 
Flex Resor International AB 5562450014 
Fogelvik Estate AB 5566284831 
FSG Fastigheter i Stockholm AB 5563027340 
Fyrkantens Förvaltnings Aktiebolag 5564945425 
Färjestads Bollklubb Fastighets AB 5565829941 
Förvaltnings Aktiebolaget ENEN 5560271040 
Förvaltnings Aktiebolaget Magnentus 5563254985 
Förvaltnings Aktiebolaget Västersta-
den 

5562210285 

G & K Blanks Fastigheter AB 5565530432 
Galjaden Fastigheter AB 5564993748 
Galären i Luleå AB 5560695081 
Garnito Aktiebolag 5565033783 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB 5560099581 
GERP Burlov AB 5566059589 
Gertrudsvik Fastighets Aktiebolag 5566622196 
Grundus Aktiebolag 5562308428 
Grytnäsbolagen Aktiebolag 5564949898 
Gunnar Graflunds Fastighets Aktie- 5562200831 

bolag 
Gårda Johan Fastighets Aktiebolag 5560553132 
H-P Hokey-Pokey Holding AB 5561813105 
HAMBURGSUNDS BUSS Aktiebo-
lag 

5563616217 

Harry Sjögren Aktiebolag 5560510561 
Hebyfastigheter AB 5566440201 
HEFAB Fastighets AB 5563048510 
Heimstaden Förvaltnings AB 5566154497 
Hemfosa Kristianstad AB 5566089339 
Hemfosa Västerås 1 AB 5566766464 
Hemsö Vreten AB 5564173952 
Hjo Stadshus Aktiebolag 5560439126 
HomeFurn Sweden AB 5565553467 
Hotab 6 Aktiebolag 5564736352 
HSB Fastigheter Sydost AB 5564918190 
HSB Grannskapsgårdar Aktiebolag 5564918299 
HTE Garden AB 5560786369 
HTK Förvaltning Aktiebolag 5565564142 
Humlegården Holding II AB 5566821178 
Humlegården Holding III AB 5566821186 
Hyreshem Malmö AB 5566155072 
IKANO Bostad Hagsätra AB 5566557863 
IKANO Bostad Öresund AB 5564579745 
Incita Förvaltning Aktiebolag 5562515295 
InterXion Sverige AB 5565809588 
Investmentaktiebolaget Bruksudden 5562800838 
Investmentbolaget Askungen AB 5563838704 
Jana Fastigheter Aktiebolag 5561236596 
JBV i Hallsberg Aktiebolag 5564997145 
JH Group AB 5563965499 
Jikell Aktiebolag 5565527289 
John Böhlmarks Mekaniska Verk-
stads Aktiebolag 

5561882951 

JSB Gruppen AB 5564123494 
Järfälla Va- & Byggentreprenad 
Fastighets Aktiebolag 

5562610328 

Katrineholms Industrihus Aktiebolag 5560691510 
Klövern Bobby AB 5565949780 
Klövern Ett AB 5566103106 
Klövern Ström AB 5566031067 
Knut den Stores Hotell Aktiebolag 5563814978 
Kommunala Bostadsföretaget Fors-
hagabostäder AB 

5565453445 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 5566631577 
Kristineberg 1:10 Exploatering AB 5564715752 
Kumla Fastigheter AB 5560959693 
Kvalitena AB (publ) 5565273314 
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Kållereds Fastighets Aktiebolag 5562397777 
Ladingen Aktiebolag 5563435030 
Landeriet Förvaltning AB 5560579665 
Largentia Aktiebolag 5561727586 
Larhan Ekonomi och Fastighetsför-
valtning AB 

5563734614 

Lars-Göran Söderberg AB 5563245173 
Larssons Fastigheter i Söderköping 
AB 

5562346691 

Lejontassens Fastighets AB 5565261616 
Lerstenen Umestan AB 5562171081 
Liljestrand Fastigheter AB 5566091277 
Lindbäcks Fastigheter AB 5560665431 
Ljunglunden Fastigheter AB 5562469220 
LOREM AB 5566494430 
Ludvika kommunfastigheter Aktiebo-
lag 

5560497140 

Luleå Industrimontage Fastighetsför-
valtning Aktiebolag 

5563921690 

Lundin & Johansson Byggteam Ak-
tiebolag 

5564434644 

M2 Asset Management AB 5565593349 
Malmö Cityfastigheter AB 5566285762 
Malmö Flygfraktterminal Aktiebolag 5560617051 
Mannersons Fastighets Aktiebolag 5563145647 
Mariehus Fastigheter Aktiebolag 5564169323 
Mattssonföretagen i Uddevalla Ak-
tiebolag 

5561078675 

Mattssons Fastighetsutveckling i 
Stockholm Aktiebolag 

5563374387 

Melins fastighetsförvaltning Aktiebo-
lag 

5560456211 

Metropol Fastighets AB 5562752120 
Mitticity i Karlstad Fastighets AB 5565661781 
Mollösund Invest AB 5565434171 
Motionsidrottens Servicebolag i 
Stockholm Aktiebolag 

5562276674 

Mullsjö Bostäder Aktiebolag 5564562055 
Mårten Johansson Aktiebolag 5564522323 
Niam IV Kungens Kurva AB 5565177770 
Nordiska Motor Förvaltnings AB 5563135614 
Nordstjernan Aktiebolag 5560001421 
Norén Fastigheter AB 5562652429 
Norrporten i Helsingborg AB 5565507448 
Norrtälje Karosscenter AB 5564072337 
Novoclima Produktion Aktiebolag 5564980901 
Olov Lindgren City AB 5565516506 
Olov Lindgren Invest AB 5566880703 
Orvelin Shopping Center AB 5566154448 
Osbybostäder Aktiebolag 5564834751 

Oscarson Invest Aktiebolag 5560808437 
P-O Ekströms Åkeri Aktiebolag 5562034354 
Peter Eriksson Fastighets AB 5565307880 
Pettersson Försäljning Göran AB 5563910073 
PG Jönsson Fastigheter AB 5565385670 
Possedo Aktiebolag 5565213385 
Radcon Fastighets AB 5565350930 
Ramactor AB 5560328618 
Rasmusson Förvaltning AB 5561527820 
Rederiaktiebolaget Castor 5560523523 
Riflex Invest AB 5566722269 
Rolf Ericson Bil i Falun Aktiebolag 5560565128 
Sagax Åptimera AB 5562009844 
Samarkandfastigheter AB 5566197736 
Samhälls- och Eventfastigheter i 
Norrköping AB 

5562259621 

Scandinavian International Services, 
SCANDIS Aktiebolag 

5562696897 

Schakt i Väst Gruppen Aktiebolag 5561491274 
Severinssons Fastighetsförvaltning 
AB 

5565498945 

Sigillet Fastighets Aktiebolag (publ) 5562129006 
Sintrabergen Holding Aktiebolag 5564981248 
Sjödin Fastigheter i Helsingborg AB 5561129361 
Skadeförebyggaren i Örebro AB 5566228150 
SKL Fastigheter och Service AB 5565831459 
Smålandsstenars Åkeri Aktiebolag 5561027524 
Solporten Fastighets Aktiebolag 5564332632 
Spinneriet Förvaltning AB 5566793450 
SSRS Fastighets Aktiebolag 5562084482 
Staffanstorps Kommunfastigheter 
Aktiebolag 

5566717491 

Stam Sju M 26 AB 5566840897 
Steelex Group AB 5564976172 
Stena Fastigheter Aktiebolag 5560573619 
Stena Fastigheter Stocksundet AB 5565594057 
Stenhus i Lund AB 5561227967 
Stenungs Torg Fastighets AB 5564629854 
STIGA Sports Group AB 5562166347 
Strömpilen AB 5566011291 
Strömsunds Hyresbostäder AB 5561213496 
Sturestadens Fastighets Aktiebolag 5561672063 
Sundh Center AB 5561448050 
Sundsvalls kommuns Industrifastig-
hets- utveckling AB SKIFU 

5564371424 

Sven Fröberg Aktiebolag 5560477811 
Svenska Bostadsfonden Management 
AB 

5566440870 

Sverige Resor Krister Engdahl AB 5565294492 
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TBAB Torsås Bostads Aktiebolag 5564995123 
Telge Hovsjö AB 5563339810 
Tholén & Stenberg Byggnads Aktie-
bolag 

5560520693 

Tjäderhuset i Hedemora Aktiebolag 5561977975 
Tjärn Fastighetsförvaltning AB 5566444658 
Tjörns Bostads AB 5565307260 
TransFast Aktiebolag 5563764314 
TYOU Management Sverige AB 5566121975 
Täby Fastighetsaktiebolag 5560074642 
UAF Fastigheter AB 5566916002 
Uarda 2 Fastighets AB 5566063482 
Ulf Malmgren Aktiebolag 5563921344 
Umeå Van Service Invest AB 5563014678 
Unikum Holding AB 5563983625 
Vadstena fastighetsaktiebolag 5560512468 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 5565278651 
Vally Blå AB 5565883112 
Varbergs fastighetsaktiebolag 5560820705 
Varbergs Stenfastigheter Aktiebolag 5565097911 
Vasakronan AB (publ) 5560614603 
Vasakronan Lundafastigheter AB 5561378562 
Vega Fastigheter AB 5561489989 
Vellinge Exploaterings Aktiebolag 5561804252 
Veraz Holding Aktiebolag 5566452677 
Volvo Car Real Estate and Assets 1 
AB 

5562057298 

VS-hus Aktiebolag 5564264637 
Västerhuset AB 5563012532 
Vättersnäs Förvaltnings Aktiebolag 5565760294 
W-Invest Fastigheter Aktiebolag 5560981606 
Wallfast Aktiebolag 5563998474 
Wenngarn AB 5565473872 
WF Förvaltning AB 5564801891 
WFB Stockholm Management AB 5565552279 
Willhem Malmö 2 AB 5566220801 
Willhem Stockholm AB 5562800085 
Zeolit Exploaterings AB 5566049440 
Åkersberga Centrum AB 5564861507 
Åkersberga Förvaltningsaktiebolag 5561338806 
Årjängs Bostads Aktiebolag 5565262259 
Älvsbyns Fastigheter AB 5565295002 
Ödeshögsbostäder Aktiebolag 5565084646 
Österlenhem Aktiebolag 5560563792 

1.6	  Bolag	  omsättning	  <	  
50	  000	  tkr	  2013	  

 

Airside Properties AB 5565976965 
Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik 5560012832 
Ancore Fastigheter AB 5568178858 
Aranäs AB 5565337176 
Auto Union Förvaltning AB 5566689484 
B1-Real Estate AB 5566875950 
Bansvik Holding AB 5565326260 
Bilkompani Sydost AB 5562522648 
Bockasjö AB 5567158760 
Br. Bergman Group AB 5567239750 
Bröderna Nilsson Holding Göteborg 
AB 

5565829735 

Byggmax Group AB 5566563531 
ByggVesta AB 5568074149 
Centrum Fastigheter i Norrtälje AB 5566996921 
Cernera Fastigheter AB 5566718127 
COOD Investments AB 5567187850 
CyberPhoto Svenska AB 5566786561 
DAP Fastigheter AB 5566254768 
Derome Förvaltning AB 5567406631 
Ernst Rosén AB 5561908772 
Eskaro Group AB 5567318760 
Fastighets AB Stenvalvet 5568033111 
Fastighets Aktiebolaget Kalvringen 5564537651 
Gigantisk Förvaltning i Avesta AB 5567321491 
Gleerupska Förvaltnings Aktiebola-
get 

5560301060 

Gyllenhammar Holding AB 5567828586 
Heimstaden AB 5566700455 
Hemfosa Fastigheter AB 5569174377 
Home Properties AB 5565476073 
Högestad Christinehof Fideikommiss 
Aktiebolag 

5565793907 

Högsbo Matmarknad AB 5567458236 
I.A. Hedin Fastighet AB 5567304059 
IFF Konsult AB Idé - Förändring - 
Förbättring 

5566804117 

Investment AB Malmborgen 5566992086 
IT Gården Fastigheter i Landskrona 
AB 

5567017040 

JRAB JR-Företagen Aktiebolag 5561519868 
JYMA Fastigheter AB 5568045602 
KAB Fastigheter AB 5563559250 
Ljungbergs Snickerier Holding Ak-
tiebolag 

5561047563 

LMKJ Fastighetsbolag AB 5567855605 
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Magelhusen AB 5567089130 
Manette AB 5567049852 
MSI-EL AB 5567742670 
Mähler International AB 5562138353 
Mölndal Kållered Holding Company 
AB 

5567081749 

Nollitnac Holding AB 5568387079 
NREP Logistics AB 5567939524 
Offentliga Hus i Norden AB 5568242696 
Parfait Förvaltningsaktiebolag 5567304380 
Polhavet AB 5566943089 
Profi Fastigheter II AB 5567649438 
Russian Real Estate Investment 
Company AB 

5566539705 

Sista versen 16438 AB 5561001735 
Staffanstorps Centrum Aktiebolag 5561891622 
Stenbocken Aktiebolag 5566867858 
SveaReal AB 5567365415 
Söderport Fastigheter AB 5566939616 
TH i Sverige AB 5566975412 
Trophi Fastighets AB 5569147647 
Vacse AB (publ) 5567885883 
Willhem AB (publ) 5567971295 
Älvstranden Utveckling AB 5566597117 

1.7	  Bolag	  avsaknad	  data	  >1	  
år	  

 

AB Hjulstahem 5567484166 
AB Platzer Öst 5567438055 
AB Särö Invest 5563439040 
AB Ängelholmslokaler 5568514557 
Aberdeen P-N Tobaksmonopolet 2 
AB 

5567168397 

Akelius Bostad Väst AB 5567794408 
Akelius Täbyhus AB 5566954912 
Aktiebolaget Lokalen i Umeå 5562804178 
Alfab Västerport 1 AB 5566900378 
Armada Kommunfastigheter AB 5567912596 
Aspholmen Cityfastigheter i Örebro 
AB 

5567582316 

Atrium Ljungberg Gävlegatan 22 AB 5567454870 
Atrium Ljungberg Hälsingegatan AB 5568775687 
Atrium Ljungberg Skotten AB 5569484537 
Automobile Property AB 5567903314 
B&B TOOLS Fastigheter AB 5567877559 
Balder Prasolit AB 5567917363 
Betongmästarna Sverige AB 5566993597 
Bilgallerian Thomas Jönsson Aktie-
bolag 

5565131108 

Bjurviken Fastigheter AB 5568470867 
Bo i Väsby AB 5568874399 
Bodens Kommunföretag Aktiebolag 5563300333 
Botrygg Förvaltningsfastigheter AB 5567302905 
Brostaden Invest AB 5566899794 
Catorna AB 5565196143 
Cementhuset 6 AB 5567423529 
CEREP Sweden D AB 5568558935 
Citycon AB 5566798160 
Citycon Jakobsbergs Centrum AB 5566645338 
Citycon Shopping Centers AB 5566839063 
CMNRE Bladet 3 PropCo AB 5567551337 
Diligentia Commerce AB 5568025703 
Diligentia S:t Per AB 5568025729 
Din Bostad i Skövde AB 5567410021 
Domestica Bostäder AB 5568807159 
Dragfast AB 5568098098 
ESCF Tyresö Centrum AB 5568334246 
Estancia Logistik Lund AB 5567050512 
Euro Apartments AB 5566943717 
Fabege Apotekaren 22 AB 5567237077 
Fastighets & Byggnads AB Fyren 5566261938 
Fastighets AB Emporia 5566883681 
Fastighets AB Hagaporten 3 5566900352 
Fastighets AB Linrepan 5567063085 
Fastighets AB Ostbrickan 5566021761 
Fastighets AB Palmfelt Center 5568334535 
Fastighets AB Väderholmen 5567729552 
FASTIGHETS Aktiebolaget CENT-
RUM VÄSTERORT 

5562100791 

Fastighetsaktiebolaget Hiromerza 5567276414 
Fastighetsaktiebolaget Lilium Linkö-
ping 

5568577810 

Fastighetsaktiebolaget Måns Bock 6 5568570120 
Fastighetsaktiebolaget Stockholm 
Sporren 16 

5567409429 

First Camp Scandinavia AB 5566331426 
Flens Kommunfastigheter AB 5568239288 
Futurum Fastigheter i Örebro AB 5567366215 
Galliaden AB 5567210942 
Gbg Olskr 18-7 AB 5567245005 
GERP Haninge Centrum AB 5568293145 
GERP Väsby Centrum AB 5568293152 
GJH Förvaltnings AB 5566604616 
Gothenburg PVH AB 5568084221 
Graflunds Fastighets Aktiebolag 5560358524 
Grana Holding Aktiebolag 5564887197 
Green Landscaping Holding AB 5567713465 
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Handelsbanken Fastigheter AB 5568730021 
Hemsö Fastighets AB 5567798169 
Hemsö Hissen 08 AB 5567469837 
Hestia Fastighetsförvaltning AB 5567631048 
HSB Hyresrätt AB 5568656457 
Hässelby Hem AB 5567551246 
Höörs Fastighetsaktiebolag 5560193350 
IKANO Bostad Stockholm AB 5567533855 
IKANO Retail Centres Västerås AB 5567545826 
IS Stora Bernstorp A AB 5567495303 
Kefren Properties IX Mälardalen AB 5567040240 
Kefren Properties IX Norr AB 5567041008 
Kefren Properties IX Väst AB 5567041248 
Kefren Properties IX Öst AB 5567041263 
Klara Strand Blekholmen 1 AB 5569121709 
Klarabergshuset Invest AB 5566929476 
KLP Klamparen AB 5568813744 
KLP Vasaklockan AB 5568521446 
Kokpunkten Fastighets AB 5567595094 
Kommunfastigheter i Arboga AB 5568248925 
Kungskatten Holding AB 5567063739 
Kungsleden Finnslätten AB 5568464944 
Kungsleden Kista 1 AB 5567558258 
Kungsleden Marité AB 5568171432 
Kungsleden Melker AB 5568464860 
Kungsleden Muren 08 AB 5567469860 
Kungsleden Stenen 08 AB 5567469464 
Kungsleden Tannberget AB 5569208043 
Kungsörs KommunTeknik Aktiebo-
lag 

5564550910 

Kusthöjden i Ö-vik AB 5564890878 
L E Lundbergföretagen Aktiebolag 
(publ) 

5560568817 

Lagerstierna Holding AB 5566525522 
Lerstenen Hus AB 5567519946 
Locellus AB 5567077473 
Lustgården Norden AB 5567722417 
M & s. Förvaltning Aktiebolag 5565000592 
Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga 
AB 

5567304869 

Medicon Village AB 5568247646 
Midato Holding AB 5566365572 
Midroc Bostäder AB 5567248546 
Möller Fastigheter Mälardalen AB 5567466098 
NCC Property Tjugotvå AB 5567792410 
Niam Fond IV Bremen 3 AB 5567618953 
Niam Fond IV Lagern 11 AB 5567618037 
Niam Fond IV Solnategen AB 5567618938 

Niam IV Akvarium AB 5567454748 
Norra Banhotellet Invest AB 5566780804 
Norrköping Rådhus AB 5560610817 
Norrporten 4 Struktur AB 5567186902 
Norrporten i Stockholm AB 5567001598 
Opalen Realize AB 5568154248 
PATRIZIA Immobilien KAG Greater 
Stockholm AB 

5567642896 

Peab Racketen AB 5567211635 
Pervision Aktiebolag 5563701043 
Pharmadule Emtunga AB 5566515598 
Placidus Holding AB 5567447106 
Power House AB 5567544928 
RACS Racketen Större AB 5567211650 
Remulus Väst 2 AB 5566547120 
Rikshem AB (publ) 5567099667 
Rikshem Attika AB 5568562903 
Rikshem Borgs AB 5567236400 
Rikshem Bostäder Uppsala AB 5568562960 
Rikshem Norrköping AB 5567236426 
Rikshem Nyköping AB 5568957251 
Rikshem Skolfastigheter AB 5568647316 
Rosebo Förvaltnings AB 5565049995 
Sagax NEEAH AB 5567158521 
Saxatile Fastigheter AB 5566659966 
Sigtuna Arlanda 2:11 AB 5568108996 
Skanska Lustgården Mark och Ex-
ploatering Tre AB 

5569053340 

Spånga Förvaltning AB 5566753470 
Stadstornet Invest AB 5566847082 
Stam Ett AB 5567220651 
Stam Fem Gångaren 11 AB 5568513096 
Stam Fyra Östermalm AB 5568513005 
Stam Sjutton Mentorn 1 AB 5566900360 
Stam Tre Ringen AB 5568513047 
Stam Två Västermalm AB 5568512833 
Stena Fastigheter Upplands Väsby 
AB 

5567402630 

Steninge Backe i Sigtuna AB 5567816995 
Stockholm Klaraporten AB 5565501243 
Svenljunga Verksamhetslokaler Ak-
tiebolag 

5568039654 

Svenska Bostadsfonden Institution 1 
AB 

5567675557 

Svenska Hem i Bromma Mark nr IV 
AB 

5567810790 

Svenska Hus AB 5561885780 
Svevia Fastighet AB 5567679856 
Söderport Väst AB 5567548622 



84 

Sörmland Landstingsservice AB 5567789879 
Tierps kommunfastigheter AB 5569012171 
TjustFastigheter AB 5560606443 
Torgvågen AB 5569484552 
Trafikflyget 1 i Stockholm AB 5567430177 
Trafikflyget 5 i Stockholm AB 5567430243 
Trifam Fastighets AB 5567924781 
Triventus Wind Power AB 5568631765 
Täby Holding AB 5566711569 
U&H Burman AB 5568616972 
UAF Uppsala AB 5566882154 
Uppsala Kommun Skolfastigheter 
AB 

5569110751 

Vacse Häktet AB 5567426787 
Vasakronan Blåmannen AB 5568259302 

Vasakronan Hakberget AB 5567455695 
Vasakronan Stockholmsstuten AB 5568207798 
Vasakronan Ullevifastigheter AB 5567186704 
Veidekke Villatomter AB 5566330592 
Vellingebostäder AB 5567051809 
Vetlandia Bostäder AB 5567340129 
Viastrong Holding AB 5567331086 
Växjöbostäder Aktiebolag 5569353534 
Wallenstam Fastighets AB Älta 5567201198 
Wihlborgs Terminalen 1 AB 5567261663 
Willhem Duvkullen AB 5568762339 
Äldrevårdfastigheter i Boden AB 5567116446 
ÖBO Omsorgsfastigheter AB 5568005432 

 

1.8	  Kategori	  övriga	  bolag	  	  
KONKURS! Bollebygds-HusAktiebolag 5560707506 

Gåttfrånkomunalttillprivatunderperi-
oden05-idag HermiusCentrumfastigheterAB 5564056405 
Kooperativ HSBGambrinusAktiebolag 5560102500 

Kooperativ 
HSBHyresfastigheteriÖstraÖstergötlandAktiebo-
lag 5563950152 

Kooperativ HSBSundsfastigheterAB 5560609835 
Kooperativ HSBSörmlandsbostäderAB 5565267852 

LIKVIDATION2011 MyrtlevilleAB 5566722673 
Noterat HufvudstadenAB 5560128240 
Noterat KlövernAB 5564825833 
Noterat PlatzerFastigheterAktiebolag 5561025692 
Noterat WallenstamAB 5560721523 
Noterat WihlborgsFastigheterAB 5563670230 
Noterat AkeliusResidentialPropertyAB(publ) 5561560383 

SAKNARREDOISNING05-07 HFNorrlandshusFastigheterAB 5567448146 
SAKNARREDOVISNINGFÖRÅR2005 DinBostadiStockholmAB 5567012587 
SAKNARREDOVISNINGFÖRÅR2005 DinBostadiSundsvallAB 5567013452 
SAKNARREDOVISNINGFÖRÅR2005 HemfosaMFPDAB 5566880265 

Saknar vinstintresse StudentbostäderiLinköpingAB 5565966792 
Saknar vinstintresse StudentstadeniUppsalaAktiebolag 5562338649 

2.	  Hypoteser	  

2.1	  Soliditet	  
H0A1 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags 
soliditet för period 1. 

HAA1 = Det finns skillnad signifikant mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags soliditet 
för period 1. 
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H0A2 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags 
soliditet för period 2. 

HAA2 = Det finns skillnad signifikant mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags solidi-
tet för period 2. 

H0A3 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags 
soliditet för period 3. 

HAA3 = Det finns skillnad signifikant mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags solidi-
tet för period 3. 

H0A4 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala fastighetsbolags soliditet mel-
lan de tre olika tidsperioderna. 

HAA4 = Det finns signifikant skillnad mellan Kommunala fastighetsbolags soliditet mellan de 
tre tidsperioderna. 

H0A5 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan privata fastighetsbolags soliditet mellan de 
tre olika tidsperioderna. 

HAA5 = Det finns signifikant skillnad mellan privata fastighetsbolags soliditet mellan de tre 
tidsperioderna. 

2.2	  Skuldsättningsgrad	  
H0B1 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags 
skuldsättningsgrad för period 1. 

HAB1 = Det finns signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags skuld-
sättningsgrad för period 1. 

H0B2 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags 
skuldsättningsgrad för period 2. 

HAB2 = Det finns signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags skuld-
sättningsgrad för period 2. 

H0B3 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags 
skuldsättningsgrad för period 3. 

HAB3 = Det finns signifikant skillnad mellan Kommunala och Privata fastighetsbolags skuld-
sättningsgrad för period 3. 

H0B4 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala fastighetsbolags skuldsätt-
ningsgrad mellan de tre olika tidsperioderna. 

HAB4 = Det finns signifikant skillnad mellan Kommunala fastighetsbolags skuldsättningsgrad 
mellan de tre olika tidsperioderna. 

H0B5 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Privata fastighetsbolags skuldsättningsgrad 
mellan de tre olika tidsperioderna. 

HAB5 = Det finns signifikant skillnad mellan Privata fastighetsbolags skuldsättningsgrad mel-
lan de tre olika tidsperioderna. 
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2.3	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  
H0F = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Kommunala fastighetsbolags avkastning på 
totalt kapital mellan de tre olika tidsperioderna. 

HAF = Det finns signifikant skillnad mellan Kommunala fastighetsbolags avkastning på totalt 
kapital mellan de tre olika tidsperioderna. 

H0G = Det finns ingen signifikant skillnad mellan Privata fastighetsbolags avkastning på totalt 
kapital mellan de tre olika tidsperioderna. 

HAG = Det finns signifikant skillnad mellan Privata fastighetsbolags avkastning på totalt kapi-
tal mellan de tre olika tidsperioderna. 

3.	  Statistisk	  data	  

3.1	  Soliditet	  
3.1.1	  Deskriptiv	  Statistik	  test	  1	  
Variable                N     Mean    StDev  Minimum   Median  Maximum 
Soliditet Kom 05-07   538  0,16380  0,11454  0,00830  0,13820  0,85940 
Soliditet Priv 05-07  232   0,1906   0,2044   0,0001   0,1409   1,0000 
Soliditet Kom 08-10   538  0,18080  0,12244  0,01210  0,14515  0,87460 
Soliditet Priv 08-10  243   0,1936   0,1930  -0,3299   0,1447   0,9527 
Soliditet Kom 11-13   538  0,19767  0,12943  0,01300  0,16370  0,89780 
Soliditet Priv 11-13  243   0,2104   0,2023  -0,0238   0,1541   0,8498 
 

3.1.2	  Outlierstest	  test	  1 
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                N     Mean    StDev      Min      Max     G      P 
Soliditet Kom 05-07   538  0,16380  0,11454  0,00830  0,85940  6,07  0,000 
Soliditet Priv 05-07  232   0,1906   0,2044   0,0001   1,0000  3,96  0,013 
Soliditet Kom 08-10   538  0,18080  0,12244  0,01210  0,87460  5,67  0,000 
Soliditet Priv 08-10  243   0,1936   0,1930  -0,3299   0,9527  3,93  0,016 
Soliditet Kom 11-13   538  0,19767  0,12943  0,01300  0,89780  5,41  0,000 
Soliditet Priv 11-13  243   0,2104   0,2023  -0,0238   0,8498  3,16  0,344 
 
 
Outlier 
 
Variable              Row  Outlier 
Soliditet Kom 05-07     1   0,8594 
Soliditet Priv 05-07    3   1,0000 
Soliditet Kom 08-10     1   0,8746 
Soliditet Priv 08-10    1   0,9527 
Soliditet Kom 11-13     1   0,8978 
 

3.1.3	  Outlierstest	  test	  2 
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
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Grubbs' Test 
 
Variable                N     Mean    StDev      Min      Max     G      P 
Soliditet Kom 05-07   511  0,14496  0,07603  0,00830  0,36950  2,95  1,000 
Soliditet Priv 05-07  220  0,15203  0,12001  0,00010  0,57940  3,56  0,067 
Soliditet Kom 08-10   511  0,15977  0,07863  0,01210  0,41840  3,29  0,485 
Soliditet Priv 08-10  229  0,16455  0,13011  0,00020  0,57450  3,15  0,334 
Soliditet Kom 11-13   511  0,17603  0,08587  0,01300  0,45020  3,19  0,684 
Soliditet Priv 11-13  230   0,1811   0,1563   0,0002   0,7417  3,59  0,064 
 
* NOTE * No outlier at the 5% level of significanc 

3.1.4	  Deskriptiv	  Statistik	  test	  2	  
Variable                N     Mean    StDev  Minimum   Median  Maximum 
Soliditet Kom 05-07   511  0,14496  0,07603  0,00830  0,13370  0,36950 
Soliditet Priv 05-07  220  0,15203  0,12001  0,00010  0,13195  0,57940 
Soliditet Kom 08-10   512  0,15948  0,07883  0,01110  0,14125  0,41840 
Soliditet Priv 08-10  229  0,16455  0,13011  0,00020  0,13610  0,57450 
Soliditet Kom 11-13   512  0,17570  0,08611  0,00670  0,15750  0,45020 
Soliditet Priv 11-13  230   0,1811   0,1563   0,0002   0,1465   0,7417 
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3.1.5	  Normalfördelningstest	  
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3.1.6	  	  Kruskal	  Wallis	  test	  1	  
Kruskal-Wallis Test: Soliditet 05-07 versus Kom=1 Pri=2 05-07  
 
Kruskal-Wallis Test on Soliditet 05-07 
 
Kom=1 Pri=2 
05-07          N  Median  Ave Rank      Z 
1            511  0,1337     369,9   0,75 
2            220  0,1320     357,1  -0,75 
Overall      731             366,0 
 
H = 0,56  DF = 1  P = 0,452 
H = 0,56  DF = 1  P = 0,452  (adjusted for ties) 
 
  
Kruskal-Wallis Test: Soliditet 08-10 versus Kom=1 Pri=2 08-10  
 
Kruskal-Wallis Test on Soliditet 08-10 
 
Kom=1 Pri=2 
08-10          N  Median  Ave Rank      Z 
1            512  0,1412     380,3   1,76 
2            229  0,1361     350,3  -1,76 
Overall      741             371,0 
 
H = 3,11  DF = 1  P = 0,078 
H = 3,11  DF = 1  P = 0,078  (adjusted for ties) 
 
  
Kruskal-Wallis Test: Soliditet 11-13 versus Kom=1 Pri=2 11-13  
 
Kruskal-Wallis Test on Soliditet 11-13 
 
Kom=1 Pri=2 
11-13          N  Median  Ave Rank      Z 
1            512  0,1575     383,5   2,27 
2            230  0,1465     344,8  -2,27 
Overall      742             371,5 
 
H = 5,16  DF = 1  P = 0,023 
H = 5,16  DF = 1  P = 0,023  (adjusted for ties) 

 
3.1.7	  Kruskal	  Wallis	  test	  2	  
Kruskal-Wallis Test: Soliditet Kom versus Kom 05-07=1 08-10=2 
11-13=3  
 
Kruskal-Wallis Test on Soliditet Kom 
 
Kom 05-07=1 
08-10=2 
11-13=3         N  Median  Ave Rank      Z 
1             511  0,1337     682,8  -5,32 
2             512  0,1412     768,7   0,04 
3             512  0,1575     852,3   5,27 
Overall      1535             768,0 
 
H = 37,40  DF = 2  P = 0,000 
H = 37,40  DF = 2  P = 0,000  (adjusted for ties) 
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Kruskal-Wallis Test: Soliditet Pri versus Pri 05-07=1 08-10=2 
11-13=3  
 
Kruskal-Wallis Test on Soliditet Pri 
 
Pri 05-07=1 
08-10=2 
11-13=3        N  Median  Ave Rank      Z 
1            220  0,1320     324,9  -1,39 
2            229  0,1361     340,1   0,01 
3            230  0,1465     354,4   1,36 
Overall      679             340,0 
 
H = 2,53  DF = 2  P = 0,282 
H = 2,53  DF = 2  P = 0,282  (adjusted for ties) 
 

3.2	  Skuldsättningsgrad	  
3.2.1	  Deskriptiv	  statistik	  test	  1	  
Variable                  N     Mean    StDev  Minimum   Median  Maximum 
Skld.sattn. Kom 05-07   538  0,08717  0,11097  0,00160  0,06235  1,18770 
Skld.sattn. Priv 05-07  222    2,368   12,205    0,006    0,065   93,882 
Skld.sattn. Kom 08-10   539  0,07200  0,07809  0,00140  0,05890  0,89220 
Skld.sattn. Priv 08-10  242    0,483    3,675   -0,040    0,058   55,328 
Skld.sattn. Kom 11-13   539  0,06601  0,08819  0,00110  0,05140  1,48190 
Skld.sattn. Priv 11-13  241   0,1617   0,3530  -0,4299   0,0547   2,5898 

3.2.2	  Outlierstest	  test	  1	  
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                  N     Mean    StDev      Min      Max      G      P 
Skld.sattn. Kom 05-07   538  0,08717  0,11097  0,00160  1,18770   9,92  0,000 
Skld.sattn. Priv 05-07  222    2,368   12,205    0,006   93,882   7,50  0,000 
Skld.sattn. Kom 08-10   539  0,07200  0,07809  0,00140  0,89220  10,50  0,000 
Skld.sattn. Priv 08-10  242    0,483    3,675   -0,040   55,328  14,93  0,000 
Skld.sattn. Kom 11-13   539  0,06601  0,08819  0,00110  1,48190  16,06  0,000 
Skld.sattn. Priv 11-13  241   0,1617   0,3530  -0,4299   2,5898   6,88  0,000 
 
 
Outlier 
 
Variable                Row  Outlier 
Skld.sattn. Kom 05-07     1   1,1877 
Skld.sattn. Priv 05-07    1  93,8816 
Skld.sattn. Kom 08-10     1   0,8922 
Skld.sattn. Priv 08-10    1  55,3283 
Skld.sattn. Kom 11-13     1   1,4819 
Skld.sattn. Priv 11-13    1   2,5898 

 

3.2.3	  Deskriptiv	  statistik	  test	  2	  
Variable                  N     Mean    StDev  Minimum   Median  Maximum 
Skld.sattn. Kom 05-07   511  0,06945  0,04099  0,00160  0,06000  0,19200 
Skld.sattn. Priv 05-07  210   0,1503   0,2634   0,0057   0,0600   1,8312 
Skld.sattn. Kom 08-10   512  0,05982  0,03248  0,00140  0,05655  0,15290 
Skld.sattn. Priv 08-10  229  0,09357  0,11583  0,00050  0,05510  0,81920 
Skld.sattn. Kom 11-13   512  0,05299  0,02848  0,00110  0,04865  0,13000 
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Skld.sattn. Priv 11-13  228  0,09356  0,13293  0,00180  0,05120  0,93280 

 

3.2.4	  Outlierstest	  test	  2	  
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                  N     Mean    StDev      Min      Max     G      P 
Skld.sattn. Kom 05-07   511  0,06945  0,04099  0,00160  0,19200  2,99  1,000 
Skld.sattn. Priv 05-07  210   0,1503   0,2634   0,0057   1,8312  6,38  0,000 
Skld.sattn. Kom 08-10   512  0,05982  0,03248  0,00140  0,15290  2,87  1,000 
Skld.sattn. Priv 08-10  229  0,09357  0,11583  0,00050  0,81920  6,26  0,000 
Skld.sattn. Kom 11-13   512  0,05299  0,02848  0,00110  0,13000  2,70  1,000 
Skld.sattn. Priv 11-13  228  0,09356  0,13293  0,00180  0,93280  6,31  0,000 
 
 
Outlier 
 
Variable                Row  Outlier 
Skld.sattn. Priv 05-07   13   1,8312 
Skld.sattn. Priv 08-10   13   0,8192 
Skld.sattn. Priv 11-13   13   0,9328 

 

3.2.5	  Deskriptiv	  statistik	  test	  3	  
Variable                  N     Mean    StDev  Minimum   Median  Maximum 
Skld.sattn. Kom 05-07   511  0,06945  0,04099  0,00160  0,06000  0,19200 
Skld.sattn. Priv 05-07  199  0,09899  0,10281  0,00570  0,05520  0,44200 
Skld.sattn. Kom 08-10   512  0,05982  0,03248  0,00140  0,05655  0,15290 
Skld.sattn. Priv 08-10  218  0,07319  0,06242  0,00050  0,05235  0,29340 
Skld.sattn. Kom 11-13   512  0,05299  0,02848  0,00110  0,04865  0,13000 
Skld.sattn. Priv 11-13  217  0,06950  0,06603  0,00180  0,04800  0,35520 

 

3.2.6	  Outlierstest	  test	  3	  
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                  N     Mean    StDev      Min      Max     G      P 
Skld.sattn. Priv 05-07  199  0,09899  0,10281  0,00570  0,44200  3,34  0,144 
Skld.sattn. Priv 08-10  218  0,07319  0,06242  0,00050  0,29340  3,53  0,076 
Skld.sattn. Priv 11-13  217  0,06950  0,06603  0,00180  0,35520  4,33  0,002 
 
 
Outlier 
 
Variable                Row  Outlier 
Skld.sattn. Priv 11-13   24   0,3552 
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3.2.7	  Outlierstest	  test	  4	  
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                  N     Mean    StDev      Min      Max     G      P 
Skld.sattn. Priv 11-13  211  0,06265  0,05235  0,00180  0,24740  3,53  0,073 
 
* NOTE * No outlier at the 5% level of significance 
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3.2.8	  Normalfördelningstest	  
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3.2.9	  Kruskal	  Wallis	  test	  1	  
Kruskal-Wallis Test: Skld.sattn 05-07 versus Kom=1 Pri=2 05-07  
 
Kruskal-Wallis Test on Skld.sattn 05-07 
 
Kom=1 Pri=2 
05-07          N   Median  Ave Rank      Z 
1            511  0,06000     354,5  -0,20 
2            199  0,05520     358,0   0,20 
Overall      710              355,5 
 
H = 0,04  DF = 1  P = 0,839 
H = 0,04  DF = 1  P = 0,839  (adjusted for ties) 
 

Kruskal-Wallis Test: Skld.sattn 08-10 versus Kom=1 Pri=2 08-10  
 
Kruskal-Wallis Test on Skld.sattn 08-10 
 
Kom=1 Pri=2 
08-10          N   Median  Ave Rank      Z 
1            512  0,05655     363,5  -0,39 
2            218  0,05235     370,1   0,39 
Overall      730              365,5 
 
H = 0,15  DF = 1  P = 0,698 
H = 0,15  DF = 1  P = 0,698  (adjusted for ties) 
 
Kruskal-Wallis Test: Skld.sattn 11-13 versus Kom=1 Pri=2 11-13  
 
Kruskal-Wallis Test on Skld.sattn 11-13 
 
Kom=1 Pri=2 
11-13          N   Median  Ave Rank      Z 
1            512  0,04865     361,6  -0,29 
2            213  0,04650     366,5   0,29 
Overall      725              363,0 
 
H = 0,08  DF = 1  P = 0,774 
H = 0,08  DF = 1  P = 0,774  (adjusted for ties) 

3.2.10	  Kruskal	  Wallis	  test	  2	  
Kruskal-Wallis Test: Skld.sattn Kom versus Kom 05-07=1 08-10=2 
11-13=3  
 
Kruskal-Wallis Test on Skld.sattn Kom 
 
Kom 05-07=1 
08-10=2 
11-13=3         N   Median  Ave Rank      Z 
1             511  0,06000     852,5   5,28 
2             512  0,05655     767,6  -0,03 
3             512  0,04865     684,1  -5,25 
Overall      1535              768,0 
 
H = 36,92  DF = 2  P = 0,000 
H = 36,92  DF = 2  P = 0,000  (adjusted for ties) 
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Kruskal-Wallis Test: Skld.sattn Pri versus Pri 05-07=1 08-10=2 
11-13=3  
 
Kruskal-Wallis Test on Skld.sattn Pri 
 
Pri 05-07=1 
08-10=2 
11-13=3        N   Median  Ave Rank      Z 
1            199  0,05520     342,9   2,57 
2            218  0,05235     314,9  -0,06 
3            213  0,04650     290,5  -2,47 
Overall      630              315,5 
 
H = 8,54  DF = 2  P = 0,014 
H = 8,54  DF = 2  P = 0,014  (adjusted for ties) 

 

3.3	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  
3.3.1	  Deskriptiv	  statistik	  test	  1	  
Variable                  N     Mean    StDev   Minimum   Median  Maximum 
Avk.tot.Kap. Kom 05-07  537  0,04064  0,02561  -0,05810  0,03830  0,32550 
Avk.tot.Kap. Kom 08-10  539  0,03654  0,03084  -0,10590  0,03530  0,27770 
Avk.tot.Kap. Kom 11-13  539  0,03678  0,02570  -0,15960  0,03570  0,27990 
Avk.tot.Kap. Priv 05-07 228  0,07599  0,07497  -0,06880  0,05750  0,55130 
Avk.tot.Kap. Priv 08-10 242  0,05609  0,07529  -0,34710  0,04800  0,44720 
Avk.tot.Kap. Priv 11-13 242  0,05591  0,07329  -0,36850  0,05275  0,47860 
 

3.3.2	  Outlierstest	  test	  1 
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                    N     Mean    StDev       Min      Max      G      P 
Avk. pa tot. Kap. Kom 05  537  0,04064  0,02561  -0,05810  0,32550  11,12  0,000 
Avk. pa tot. Kap. Kom 08  539  0,03654  0,03084  -0,10590  0,27770   7,82  0,000 
Avk. pa tot. Kap. Kom 11  539  0,03678  0,02570  -0,15960  0,27990   9,46  0,000 
Avk. pa tot. Kap. Priv 0  228  0,07599  0,07497  -0,06880  0,55130   6,34  0,000 
Avk. pa tot. Kap. Priv 0  242  0,05609  0,07529  -0,34710  0,44720   5,36  0,000 
Avk. pa tot. Kap. Priv 1  242  0,05591  0,07329  -0,36850  0,47860   5,79  0,000 
 
 
Outlier 
 
Variable                  Row  Outlier 
Avk. pa tot. Kap. Kom 05    1   0,3255 
Avk. pa tot. Kap. Kom 08    1   0,2777 
Avk. pa tot. Kap. Kom 11    1   0,2799 
Avk. pa tot. Kap. Priv 0    1   0,5513 
Avk. pa tot. Kap. Priv 0  242  -0,3471 
Avk. pa tot. Kap. Priv 1  242  -0,3685 
 

3.3.3	  Deskriptiv	  statistik	  test	  2 
Variable                   N      Mean     StDev   Minimum    Median   Maximum 
Avk.tot.Kap. Kom 05-07   483  0,038814  0,008990  0,018400  0,038300  0,067300 
Avk.tot.Kap. Kom 08-10   485  0,034525  0,010460  0,008300  0,035300  0,070900 
Avk.tot.Kap. Kom 11-13   485  0,035348  0,008043  0,016000  0,035700  0,059700 
Avk.tot.Kap. Priv 05-07  204   0,06562   0,03738   0,00970   0,05750   0,21770 
Avk.tot.Kap. Priv 08-10  218   0,05139   0,02872  -0,01080   0,04800   0,15120 
Avk.tot.Kap. Priv 11-13  218   0,05179   0,02388   0,00800   0,05275   0,13150 
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3.3.4	  Outlierstest	  test	  3	  
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                   N      Mean     StDev       Min       Max     G      P 
Avk.tot.Kap. Kom 05-07   483  0,038814  0,008990  0,018400  0,067300  3,17  0,702 
Avk.tot.Kap. Kom 08-10   485  0,034525  0,010460  0,008300  0,070900  3,48  0,227 
Avk.tot.Kap. Kom 11-13   485  0,035348  0,008043  0,016000  0,059700  3,03  1,000 
Avk.tot.Kap. Priv 05-07  204   0,06562   0,03738   0,00970   0,21770  4,07  0,007 
Avk.tot.Kap. Priv 08-10  218   0,05139   0,02872  -0,01080   0,15120  3,48  0,094 
Avk.tot.Kap. Priv 11-13  218   0,05179   0,02388   0,00800   0,13150  3,34  0,159 
 
 
Outlier 
 
Variable                 Row  Outlier 
Avk.tot.Kap. Priv 05-07   13   0,2177 

 

3.3.5	  Outlierstest	  test	  4	  
Method 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0,05 
 
 
Grubbs' Test 
 
Variable                   N      Mean     StDev       Min       Max     G      P 
Avk.tot.Kap. Kom 05-07   483  0,038814  0,008990  0,018400  0,067300  3,17  0,702 
Avk.tot.Kap. Kom 08-10   485  0,034525  0,010460  0,008300  0,070900  3,48  0,227 
Avk.tot.Kap. Kom 11-13   485  0,035348  0,008043  0,016000  0,059700  3,03  1,000 
Avk.tot.Kap. Priv 05-07  202   0,06417   0,03456   0,00970   0,17660  3,25  0,200 
Avk.tot.Kap. Priv 08-10  218   0,05139   0,02872  -0,01080   0,15120  3,48  0,094 
Avk.tot.Kap. Priv 11-13  218   0,05179   0,02388   0,00800   0,13150  3,34  0,159 
 
* NOTE * No outlier at the 5% level of significance 
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3.3.6	  Normalfördelningstest	  
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3.3.7	  Kruskal	  Wallis	  test	  
Kruskal-Wallis Test: Avk.tot.Kap. Kom versus Kom 05-07=1 08-
10=2 11-13=3  
 
Kruskal-Wallis Test on Avk.tot.Kap. Kom 
 
Kom 05-07=1 
08-10=2 
11-13=3         N   Median  Ave Rank      Z 
1             483  0,03830     840,0   7,24 
2             485  0,03530     660,1  -4,30 
3             485  0,03570     681,4  -2,93 
Overall      1453              727,0 
 
H = 53,05  DF = 2  P = 0,000 
H = 53,05  DF = 2  P = 0,000  (adjusted for ties) 
 
  

Kruskal-Wallis Test: Avk.tot.Kap. Pri versus Pri 05-07=1 08-
10=2 11-13=3  
 
Kruskal-Wallis Test on Avk.tot.Kap. Pri 
 
Pri 05-07=1 
08-10=2 
11-13=3        N   Median  Ave Rank      Z 
1            202  0,05700     363,8   4,14 
2            218  0,04800     293,0  -2,62 
3            218  0,05275     304,9  -1,44 
Overall      638              319,5 
 
H = 17,56  DF = 2  P = 0,000 
H = 17,56  DF = 2  P = 0,000  (adjusted for ties)
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