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Sammanfattning 
Svensk bostadsmarknad har länge präglats av en snedvriden konkurrens med en 

markant fördel till Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag jämte de 

privata bostadsaktiebolagen. I syfte att utjämna existerande sektoriella diskrepanser och 

skapa en konkurrensneutral marknad med jämlika villkor för privata respektive 

kommunala bostadsaktiebolag, infördes per den 1:a januari år 2011, Lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag. Lagen innebär för de kommunala bostadsaktiebolagen 

ett avsteg från den tidigare självkostnadsprincipen mot ett i högre grad affärsmässig 

agerande enligt vinstdrivande syfte. Denna studie avser utifrån sambandet mellan risk 

och avkastning inom svenska bostadsaktiebolag, undersöka huruvida svenska 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag efter införandet av lagen uppvisar ett mer 

affärsmässigt agerande i termer om risk och avkastning på totalt kapital.  

Studiens teoretiska utgångspunkter tar huvudsakligen ansats i prospektteorin samt den 

förväntade nyttoteorin, vilka utgör två välrenommerade modeller i syfte att förklara 

beslutstagande under risk. Den förväntade nyttoteorin antar att individer är rationella 

nyttomaximerare och därefter agerar antingen riskaversivt, risksökande eller 

riskneutralt. Prospektteorin hävdar i motsats till den förväntade nyttoteorin att individen 

kan vara en kombination av riskaversiv, risksökande och riskneutral. Varav individen 

således inte alltid antas agera rationellt. Författarna har funnit flertalet tidigare forskare 

vilka genom perspektivet av den strategiska företagsledningen, bevisat stöd för 

prospektteorin som förklarande modell av beslutstagande under risk på företagsnivå, 

inom och mellan olika branscher. Därmed ställer författarna följande frågeställning: 

Uppvisar Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag ett i högre grad 

affärsmässigt riskbeteende efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag? 

Utifrån sekundärdata insamlad via databasen Retriever Business har ett kvantitativt 

metodangrepp tillämpats i syfte att besvara studiens framställda hypoteser. Insamlad 

data består av de svenska bostadsaktiebolagens årliga avkastning på totalt kapital för 

tidsperioden 2006-2010 samt 2011-2014. Det empiriska materialet har vidare 

analyserats genom korstabeller, rangkorrelationer samt deskriptiv statistik.  

Resultatet visade att prospektteorin utgör ett bra alternativ som deskriptiv modell av 

beslutstagande under risk inom svenska bostadsaktiebolag. Enligt prospektteorin 

påvisades att svenska bostadsaktiebolags riskbeteende varierar beroende på bolagets 

branschallokering i förhållande till branschens genomsnittliga prestation, varav den 

strategiska företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag kan antas vara en 

sammanslagning av både risksökande och riskaversiva. Därmed motsäger resultatet den 

förväntade nyttoteorins antaganden om att individen alltid agerar rationellt. Vidare 

påvisade jämförelse av de kommunala bostadsaktiebolagens riskbeteende före och efter 

reformen att de kommunala bostadsaktiebolagens riskbeteende inte påverkats i större 

utsträckning, varför indikationer ges att allmännyttiga bostadsaktiebolag inte agerar i 

högre grad affärsmässigt efter Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. 

Nyckelord: Svenska bostadsaktiebolag, Konkurrens, Affärsmässiga principer, Lag 

(2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag, Behavorial finance, Decision making 

under risk. Prospect theory, Expected utillity theory, Risk-return paradox 
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Begrepp och definitioner 
 

 

EUF-fördrag - 
Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt 

   
SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

   
SOU - Statens Offentliga Utredningar 

   
Expectation - Förväntan 

   
Asset Integration  - Integrationen av tillgångar 

   

Risk aversion - Riskaversivitet 

   

Completeness - Fullständighet 

   

Continuity - Kontinuitet 

   
Transitivity - Transitivitet 

   
Independence - Oberoende 

   
Certainty effect - Säkerhetseffekten 

   
Reflection effect - Reflektionseffekten 

   
Isolation effect - Isolationseffekten 

   
Negative Risk-Return 

Association Ratio 
- Negativa sambandskvoten 

   

The Risk/Return Paradox - Risk/Avkastningsparadoxen 

   

SNI - SNI-koder är ett system för svensk 

näringsgrensindelning, vilket kan liknas 

vid ett register, vilket kategoriserar olika 

svenska verksamheter efter huvudsaklig 

verksamhetsinriktning. Via SNI-systemet 

kan information hämtas för specifika 

branscher. SNI omfattar samtliga svenska 

företag genom SCB:s företagsregister. 

(SCB, u.å.)  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens forskningsområde, bakgrund samt 

problemdiskussion, vidare presenteras studiens problemformulering och syfte. Slutligen 

redogörs för studiens teoretiska och praktiska bidrag samt vilka avgränsningar som 

gjorts i studien.  

1.1 Problembakgrund 
Svensk ekonomi erhåller idag genom tydliga inflationsmål, överskottsmål och en 

flytande växelkurs, en stabil återhämtning efter sviterna av finanskrisen 2008 (Svenskt 

näringsliv, 2016). Enligt Finansinspektionen (2014, s. 4) står svensk ekonomi idag inför 

nya utmaningar representerade i form av låg inflation, svag tillväxt i omvärlden samt 

förändringar i det demografiska klimatet.  Detta har föranlett Sveriges Riksbank att 

vidta ytterligare penningpolitiska avspänningar och stödåtgärder, vilket resulterat i en 

reporänta om -0,5 % per den 17:e februari år 2016 (Riksbanken, 2016). 

 

Det aktuella ränteläget i kombination med avreglerade kreditmarknader har bidragit till 

att skapa fördelaktiga vinstmöjligheter mellan fastigheters förväntade avkastning och 

låneräntan. Detta då det låga ränteklimatet skapat en förmånligare kreditmarknad till 

följd av sänkta lånekostnader bland hushåll och näringsliv.  Detta har i samspel med ett 

mycket volatilt börsklimat bidragit till en stor ökning i efterfrågan på fastigheter, då de 

betraktas som en stabil investering över tid.  Vidare har den ökade efterfrågan på 

bostäder har skapat en brant prisutveckling och svensk fastighetsprisindex står idag 

högre än någonsin (SCB, 2016).  

 

Detta har skapat spekulationer kring att svensk bostadsmarknad idag skulle befinna sig i 

en ”Bostadsbubbla” (DI, 2016; Andersson, u.å.; Lagerwall, 2015). Ekeblom (2014, s. 

49) samt Boverket (2010, s. 3-4) beskriver att fastighetsmarknaden kan vara känslig för 

förändringar i rådande marknadsklimat och påtalar med hänsyn till 1990-talets 

finanskris att fluktuationer i marknadsekonomin kan bringa stora konsekvenser över 

fastighetsmarknaden. Vidare nämner Boverket (2010, s. 5) i sin rapport “En 

bostadsbubbla kostar” att de ökade bostadspriserna respektive ökningen i efterfrågan 

även skapar positiva effekter i form av ett ökat bostadsbyggande.  

 

Svensk fastighetsbransch kan delas in i två generella kategorier, privata 

bostadsaktiebolag och kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. Då ovan nämnda 

bolagsstrukturer bedrivs inom privat respektive offentligt sektor agerar de följaktligen 

efter skilda riktlinjer och verksamhetsändamål.  SABO (2013, s. 6) definierar ett 

allmännyttigt bostadsaktiebolag, som ett bostadsaktiebolag vars syfte är att verka för 

välfärdsfrämjande bostadsförsörjning med allmännyttan i fokus. Detta uppnås genom att 

erbjuda bra bostäder till ett rimligt pris. Allmännyttan involverar även ett bostadssocialt 

ansvar vilket innebär samtliga individers lika rätt till bra boende oavsett social ställning. 

Privata bostadsaktiebolag definieras i lagen som den marknadsmässige investeraren och 

antas till skillnad från allmännyttan bedriva verksamheten med vinstmaximering och 

avkastning i fokus.  

 

Tidigare utgick i Sverige ett statligt stöd för bostadsproduktion. Enligt Norberg (1999, 

s. 45) gavs statligt stöd främst i form av bidrag och förmånliga lån till låg ränta och var 

avsett att främja svensk bostadsmarknad inom både privat och offentlig sektor. I 

regeringens proposition SOU 2008:38 (s. 6) förklaras att stödet trots ovanstående 

etablerades i markant förmån för de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen. 
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Vidare nämner Norberg (1999, s. 45-46) att det statliga stödet i princip enbart utgått till 

de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen och därmed bidragit till att skapa en 

snedvriden konkurrens med fördel till allmännyttiga bostadsaktiebolag jämte privata 

bostadsaktiebolag. 

 

Den 20:e oktober år 2005 beslutade regeringen enligt Kommittédirektivet (2005:116) att 

tillsätta en utredning över de förutsättningar och villkor som berör allmännyttiga 

bostadsaktiebolag.  Beslutet om utredningen fattades efter att de privata fastighetsägarna 

anmält den svenska allmännyttan till EG-kommissionen. Utredningen fick namnet, 

”EU, Allmännyttan och Hyrorna” och kom att bereda grund för kanske den största 

bostadspolitiska reformen i svensk historia. Den 1:a  januari år 2011 implementerades 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens avsikt är 

verka för ett i högre grad affärsmässigt agerande i driften av kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. I den statliga utredningen ”EU, allmännyttan och Hyrorna” betonas 

att EU- regelverket är långt ifrån entydigt men det påpekas ändå att det är av stor vikt att 

Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsbolag agerar ”affärsmässigt”. Detta för att 

undvika att Sverige hamnar i konflikt med EU:s regler avseende konkurrens respektive 

statligt stöd. Indén (2009, s. 11) beskriver att kommunala bolag tidigare tillämpat en 

”självkostnadsprincip” vilken återfinns i kommunallagen (SFS 1991:900). 

Självkostnadsprincipen föreskriver att det kommunala avgiftsuttaget inte utan stöd i 

författning får överstiga självkostnaderna för den aktuella tjänsten eller nyttigheten. 

Indén (2009, s. 11) menar vidare att självkostnadsprincipen tidigare i princip 

finansierats via statligt stöd. Detta innebar vidare att de kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen kunde sätta hyror vilka understeg marknadsmässig prissättning och 

därmed missgynnade privata aktörer. Vidare menar konkurrensverket att konkurrensen 

inte blir neutral förrän de kommunala bolagen agerar marknadsmässigt.  

 

Införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

medförde stora förändringar i ägardirektiven för de kommunala bolagen och innebar ett 

avsteg från kommunallagens (SFS 1991:900) självkostnadsprincip och förbud gentemot 

att driva verksamhet i vinstsyfte.  Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag ska kommunala allmännyttiga bostadsbolag numera bedriva 

verksamheten under ”affärsmässiga principer”. Begreppet affärsmässiga principer är 

relativt diffust presenterat i lagstiftningen och det existerar ingen allmän lagstadgad 

definition på vad begreppet faktiskt innebär. Detta trots att begreppet utgör ett tungt 

fundament inom lagen. Detta menar Lind och Lundström (2011, s. 4) skapar ett brett 

utrymme för tolkning inom lagen, vilket innebär att kommunen och de kommunala 

bolagen själva tillåts definiera begreppet affärsmässiga principer och således vad som är 

ett affärsmässigt agerande.  

 

I regeringens proposition (2009/10:185) beskrivs begreppet affärsmässiga principer som 

det övergripande förhållningsätt ett icke subventionerat företag intar på marknaden med 

hänsyn till investeringar och den övergripande verksamheten. Utöver ovanstående ska 

avkastningen vara marknadsmässig utifrån den valda risknivån på lång sikt.  I SOU 

2008:38 (s. 270) beskrivs att de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen för att 

agera affärsmässigt, ska agera likt en jämförbar privat ägare eller jämförbart privat 

bostadsföretag. Vid jämförelsen ska skillnader i bolagsstruktur, storlek och 

fastighetsbestånd tas i beaktan. 
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Lind och Lundström (2011, s. 9) menar att affärsmässiga principer enligt Lag 

(2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag innebär att kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolag numera ska drivas likt en jämförbar långsiktigt privat aktör. De 

menar även att avsteget från självkostnadsprincipen i kombination med affärsmässiga 

principer innebär att kommunala bostadsaktiebolag likt ett jämförbart privat bolag ska 

sträva efter att långsiktigt maximera vinsten. Således antar den aktuella studien i 

enlighet med ovanstående, att affärsmässiga principer kännetecknas av ett 

marknadsmässigt agerande likt ett jämförbart privat bostadsaktiebolag. 

 

Tidigare studier genomförda av Bowman (1980) samt Fiegenbaum och Thomas (1988) 

har studerat sambandet mellan risk och avkastning som en förklarande variabel för 

strategisk företagslednings beslutsfattande under risk inom och mellan olika branscher. 

Den strategiska företagsledningen antas vara synonym med företaget. Fiegenbaum och 

Thomas (1988) kombinerar Bowmans (1980) risk/avkastningsparadox med 

prospektteorins värdefunktion. Prospektteorins grundantaganden antas således kunna 

förklara företagens beslutsfattande under risk. Med grund i ovan nämnda resonemang 

kring det av lagen inducerade begreppet ”affärsmässiga principer” upplevs det rimligt 

att anta att lagen sannolikt borde medföra effekter på både risk och avkastning inom 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. Rimligtvis i termer om ökad avkastning 

och således ökad riskexponering till följd av en offensivare marknadsmässig drift av 

verksamheten. En studie av risk och avkastningssambandet enligt prospektteorins 

värdefunktion skulle således kunna förklara om den strategiska företagsledningen 

riskbeteendemönster kommit att påverkas i en affärsmässig riktning efter införandet av 

Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag.  

 

Enligt Tversky (1975 s. 163) är den förväntade nyttoteorin den mest tillämpade teorin i 

syfte att förklara individers beslutstagande under risk. Den förväntade nyttoteorin 

grundas likt många traditionella teorier i antagandet om den effektiva 

marknadshypotesen (Ritter, 2003, s. 2). En fundamental aspekt inom det traditionella 

perspektivet är relationen mellan förväntad risk och avkastning, vilken framhäver 

individen som riskaversiv. Av detta följer att individen agerar rationellt, vilket innebär 

att då individen står inför ett beslut mellan olika prospekt kommer denne att väga nyttan 

av respektive utfall och slutligen välja det alternativ som resulterar i störst nytta för 

individen. (Von Neumann & Morgernstern, 1953, s. 8) Vidare menar Schwalbe (2007, 

s. 541) samt Starmer (2000, s. 335) att individen enligt den förväntade nyttoteorin kan 

vara antingen risksökande, riskaversiv eller riskneutral, då denne står inför olika 

riskfyllda beslut.  

 

På senare år har det traditionella perspektivet kommit att ifrågasättas, varav den 

beteendeekonomiska forskningsgenren vuxit fram (Barberis, 2003, s. 1053). Baker och 

Nofsinger (2010, s. 3) beskriver att beteendeekonomin kombinerar kognitiva aspekter 

från beteendepsykologi med finansiella aspekter från traditionell ekonomisk teori. Detta 

i syfte att avspegla en mer realistisk bild av verkligheten. (Baker & Nofsinger, 2010, s. 

3; Barberis, 2003, s. 1053).  Barberis (2003, s. 1053) beskriver vidare att det 

beteendeekonomiska forskningsfältet anser att individens finansiella beslutstagande 

bättre kan förklaras genom modeller vilka antar att individen inte agerar rationellt. År 

1979 publicerade Kahneman och Tversky (1979, s. 263) studien ”Prospect Theory: An 

Analysis of Decision under Risk” och introducerade därmed prospektteorin. 

Prospektteorin skapades som en alternativ modell till den förväntade nyttoteorin och 

avviker från det traditionella perspektivet. Detta genom antagandet om att individen 
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väljer mellan olika prospekt baserad på individuella beslutsvikter och därmed avviker 

från den förväntade nyttoteorins antaganden om den rationella individen, vilken alltid 

följer en förutbestämd preferensordning (Von Neumann & Morgenstern, 1953, s. 26-

27). Kahneman och Tversky (1979, s. 263-265) menar att individer i beslutsfattande 

position upplever starkare känslor av olust vid säkra förluster jämfört med den 

tillfredställelse de upplever vid vinster av samma värde. Detta föranleder att individen 

är riskaversiv vid säkra vinster och risksökande vid säkra förluster. Således visade 

Kahneman och Tversky (1979, s. 279-280) att individer kan vara en sammanslagning av 

både riskaversiv, riskneutral samt risksökande. 

 

År 1980 publicerade Bowman (1980) artikeln ”Risk/Return Paradox”. Bowman (1980 

s. 16-17) studerade sambandet mellan risk och avkastning i perspektivet av den 

strategiska företagsledningen och fann till skillnad från tidigare studier ett negativt 

samband mellan risk och avkastning för amerikanska företag inom och mellan olika 

branscher. Genom perspektivet av den strategiska företagsledningen antog Bowman 

(1980, s. 3) den strategiska företagsledningens beslutstagande och riskpreferenser svara 

synonymt med företagens beslutstagande och riskpreferenser. Bowmans (1980) 

upptäckt i form av ett negativt samband mellan risk och avkastning har vidare kommit 

att ge upphov till flertalet vidare studier inom området. Fiegenbaum och Thomas (1988, 

s. 97) kombinerade vidare Bowmans (1980) risk/avkastningsparadox med Kahneman 

och Tverskys (1979) prospektteori och påvisade att prospektteorins grundläggande 

antaganden kan tillämpas i syfte att förklara riskbeteende även inom företag. Därmed 

påvisades att den strategiska företagsledningen kan vara en kombination av både 

riskaversiva och risksökande vid val mellan olika projekt. Efter att Fiegenbaum och 

Thomas (1988) publicerat sin studie ”Attitudes Towards Risk and the Risk-Return 

Paradox”, har flertalet forskare valt att följa deras fotspår i syfte att kartlägga risk och 

avkastningssambandet på företagsnivå. Detta genom att kombinera Kahneman och 

Tverskys (1979) prospektteori med Bowmans (1980) risk/avkastningsparadox. Exempel 

på senare forskare, vilka studerat risk och avkastningssambandet och funnit stöd för 

prospektteorin enligt dessa antaganden är Miller och Bromiley (1990), Fiegenbaum 

(1990), Jegers (1991), Sinha (1994), Chou et al., (2009), Kliger och Tsur (2011), Zribi 

och Boujelebéne (2012) samt Alam och Tang (2012).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Vilket framgår ur ovanstående bakgrund har svensk fastighetsbransch tidigare präglats 

av en snedvriden konkurrens med fördel till kommunala allmännyttiga bostadsaktie-

bolag. Grundfrågan till införandet av lagen grundas att kommunala bostadsaktiebolag 

tidigare premierats i form av statliga subventioner, via statligt stöd och förmånliga 

krediter. Även ett slags marknadsmonopol i de kommunala bostadsaktiebolagens 

hyresnormerande roll rotad i bruksvärdessystemet har bidragit till att skapa denna 

kontrast mellan sektorerna. 

 

Syftet med reformen år 2011 var att utjämna konkurrensen och skapa en likvärdig 

konkurrensneutraliserad marknadsmiljö med jämlika villkor för både privata och 

kommunala aktörer. Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag betonar att 

kommunala bostadsaktiebolag numera ska agera marknadsmässigt och bedriva 

verksamheten efter så kallade “affärsmässiga principer”.  Enligt Lind och Lundström 

(2011, s. 7) innebär affärsmässiga principer ett avsteg från den tidigare 

självkostnadsprincipen i riktning mot att långsiktigt sträva efter att maximera vinsten i 

bolagen.  Detta antagande stärks vidare i regeringens proposition SOU: 2008:38 (s. 
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270). Sammantaget torde detta rimligtvis medföra en justering på marknaden i form av 

en allmännyttig anpassningsprocess gentemot en i högre grad marknadsmässig 

företagsstruktur synonym med karaktären av privata fastighetsbolag. Denna 

anpassningsprocess bör vidare influera riskbeteende och finansiellt beslutsfattande inom 

kommunala allmännyttiga bolag. Därför ställs frågan huruvida lagen kommit att 

påverkat sambandet mellan risk och avkastning för kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolag.  

 

Prospektteorin samt Bowmans (1980) risk/avkastningsparadox är väl renommerade 

teorier i syfte att förklara individers samt företags beslutsfattande under risk. I enlighet 

med Bowman (1980, s. 3) samt Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 85) antar denna 

studie den strategiska företagsledningens beslutstagande och riskpreferenser svara 

synonymt för företagets beslutstagande och riskpreferenser. Således bedöms dessa 

teorier vara relevanta i syfte att förklara riskbeteende utifrån perspektivet av strategisk 

företagsledning inom svenska kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag, före och 

efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag.  

 

Bowman (1980, s. 25), Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 88), Miller och Bromiley 

(1990, s. 775-776) har samtliga påtalat ett behov av vidare forskning kring risk och 

avkastningssambandet på företagsnivå. Sinha (1994, s. 227) påtalar vidare att det är av 

vikt att expandera prospektteorin över geografiskt skilda områden. Detta i syfte att bidra 

till ökade studier av företags beslutsfattande under risk.  Ökad marknadsmässighet ska 

enligt lagen medföra en större långsiktig riskaptit, vilket borde resultera i ett större 

risksökande bland kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. Tidigare studier av 

sambandet mellan risk och avkastning har främst studerat värdepappersmarknaden och 

flertalet forskare trycker på vidare behov av studier inom fastighetsbranschen (Han, 

2013, s. 877; Morley & Thomas, 2011, s. 735). Han (2013, s. 877) menar vidare att risk 

och avkastningssambandet i fastighetsbranschen kan vara både positivt respektive 

negativ. Detta ligger i linje med tidigare studier som applicerat prospektteorin på 

företag, vilket väcker en undran över hur sambandet ser ut i svensk fastighetsbransch 

samt huruvida stöd finns för prospektteorin inom svenska bostadsaktiebolag. 

 

Vi finner det mot följande diskussion intressant att utifrån prospektteorin studera 

sambandet mellan risk och avkastning inom svenska bostadsaktiebolag. Då 

prospektteorin anses vara en erkänd teori som tillämpats vid flertalet tidigare studier 

respektive undersökningar av risk och avkastningssambandet kommer studien att utgå 

från prospektteorins värdefunktion, då vi anser att prospektteorin utgör en god modell i 

syfte att förklara strategisk företagslednings finansiella beslutsfattande under risk. Vi 

finner det därför med utgångspunkt i affärsmässiga principer intressant att undersöka 

huruvida prospektteorin i kombination med Bowmans (1980) risk/avkastningsparadox 

kan förklara risk och avkastningssambandet inom svenska bostadsaktiebolag. Vidare 

avser denna studie jämföra risk och avkastningssambandet före och efter reformen samt 

mellan privata och kommunala bostadsaktiebolag. Hur fattar den strategiska 

företagsledningen beslut och skiljer sig beslutsprocessen åt före och efter reformen? 

Enligt författarna har veterligen ingen tidigare studie av detta slag genomförts specifikt 

inom fastighetsbranschen. Tidigare studier har undersökt risk och avkastnings-

sambandet inom fastighetsbranschen, dock inte genom prospektteorin, varvid denna 

studie blir den första i sitt slag.   
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1.2 Problemformulering 
Studiens valda problemformulering är utformad enligt prospektteorins antaganden kring 

sambandet mellan risk och avkastning och tar vidare ansats i Lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag. Med betoning på innebörden i det av lagen inducerade 

begreppet ”Affärsmässiga Principer”, lyder studiens problemformulering som följer: 

 

Uppvisar Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag ett i högre grad 

affärsmässigt riskbeteende efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag? 

1.3 Syfte 
Den aktuella studiens huvudsakliga syfte är att utifrån prospektteorins värdefunktion 

undersöka huruvida svenska kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag tenderar att 

uppvisa ett i högre grad affärsmässigt riskbeteende efter implementeringen av lag 

(2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Detta givet antagandet om att den 

strategiska företagsledningens agerande svarar synonymt med företagets beslutstagande 

och riskpreferenser. 

 

I syfte att besvara ovanstående primärsyfte och därmed belysa det huvudsakliga 

paradigmet, vilket ligger till grund för denna studie har ytterligare delsyften formulerats. 

Författarna finner det av vikt att även studera sambandet i privata bostadsaktiebolag, då 

dessa inte omfattas av lagen. Således torde inte införandet av lagen påverka denna 

företagsgrupp i samma utsträckning, varvid privata bostadsföretag avses användas som 

kontrollvariabel i syfte att uppskatta effekten av reformens inverkan på kommunala 

bostadsaktiebolag. Studiens avser således undersöka huruvida det finns stöd för 

prospektteorins antaganden om beslutstagande under risk inom kommunala respektive 

privata bostadsaktiebolag före och efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag.  

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Den aktuella studien avser utifrån prospektteorin undersöka huruvida Sveriges 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag tenderar att uppvisa ett i högre grad 

affärsmässigt agerande efter implementeringen av Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. I syfte att besvara det huvudsakliga paradigmet studeras även privata 

bostadsaktiebolag som jämförande variabel. Således krävs för att besvara studiens 

frågeställning, en prövning av prospektteorin som förklarande modell av beslutstagande 

under risk inom svenska bostadsaktiebolag. Således ämnar den aktuella studien 

teoretiskt bidra med att undersöka huruvida stöd finns för prospektteorins värdefunktion 

inom svenska bostadsaktiebolag. Enligt författarna har veterligen ingen tidigare studie 

av detta slag genomförts inom svenska bostadsaktiebolag, varför det teoretiska gapet 

blir tydligt. Studien bidrar även i sin helhet till att bredda den beteendeekonomiska 

forskningsgenren samt till att stärka prospektteorin inom Sveriges gränser. 

 

Studien praktiska bidrag tillfaller främst den strategiska företagsledningen inom svenska 

privata samt kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. Detta då studien bidrar med 

en ökad förståelse för den strategiska företagsledningen beslutstagande under risk inom 

svenska bostadsaktiebolag, vilket kan vara av vikt att beakta inför finansiella och 

strategiska beslut inom företaget. Vidare tillfaller studien ett samhälleligt bidrag i 

termer om att redogöra för huruvida implementeringen av Lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag faktiskt kommit att fylla sitt syfte. Studien kan även 

bistå som ett informationsgivande material och ge stöd åt externa parter såsom 
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kommuner, aktieägare, banker eller övriga intressenter vilka har någon form av 

koppling till bolagens kapitalförvaltning. 

  

1.5 Avgränsningar 

 Denna studie avgränsas till att enbart studera svenska bostadsaktiebolag, Detta med 

grund i att lag (2010:879) om allmännyttiga bolag är en svensk lagändring som 

endast omfattar svenska fastighetsbolag. Vidare skulle en jämförelse mot övriga 

bolagsformer som handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma samt ideella 

föreningar bli missvisande då dessa bolagsformer omfattas av olika lagstiftning samt 

verksamhetsändamål. 

 

 Vidare kommer studien att avgränsas till att studera privata onoterade 

bostadsaktiebolag samt kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. Detta grundas 

i att lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag är ett regelverk för 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag, vilka inte tillåts söka publik 

finansiering. Således skulle en jämförelse mot svenska börsnoterade bolag kunna 

snedvrida resultatet med orsak i skilda finansieringsmöjligheter samt differenser i 

den operativa verksamheten. Vidare skulle skillnader i avkastningskrav samt 

marknadsmässiga riktlinjer kunna snedvrida resultatet. 

 

 Vidare avgränsning kommer att göras mot bostadsförvaltning för att erhålla ett i 

högre grad jämförbart resultat. Detta beslut grundas i att alternativa 

förvaltningsformer som exempelvis bostads, industri samt övrig uthyrning av 

fastighetslokaler skiljer sig åt i driftkostnad, hyressättning, förvaltningsåtagande etc. 

Ambrose och Nourse (1993, s. 235) menar vidare att bostadsfastigheter förknippas 

med lägre risk jämte industri, kontors samt kommersiella lokaler, även 

direktavkastningen är generellt lägre. Vi väljer således för att i högsta mån kunna 

genomföra en god jämförelse att enbart studera bolag med primär verksamhet riktad 

mot uthyrning av bostäder. 

 

 Enligt ovanstående punkt avgränsas denna studie till att enbart studera företag med 

huvudsyfte att förvalta bostadsfastigheter. Enhetligt kommer därför studien 

undersöka bolag vilka inkluderas i SNI- kod 68.201 samt SNI-kod 68.203. Bolag 

som inkluderas i dessa SNI-Koder men inte har bostadsförvaltning som huvudsaklig 

inriktning kommer följaktligen att exkluderas ur studien. 

 

 Vidare avgränsas studien till att undersöka svenska bostadsaktiebolag med en årlig 

omsättning om minst 30 MSEK. Detta grundas i att majoriteten av Sveriges 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag ligger ovanför denna omsättningsnivå. 

Enligt SABO (2014, s. 1) fanns det år 2014 cirka 300 allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. Av dessa har 244 kommunala allmännyttiga bolag identifierats 

över vald omsättningsnivå via databasen Retriever Business. Därför anses en lägre 

omsättningsnivå kunna snedvrida resultatet varför studien avgränsas enligt 

ovanstående.  

 

 Studien avgränsas vidare till att enbart studera bolagen mellan år 2006-2014 varpå 

urvalet kommer att delas upp i två perioder. År 2006-2010 avspeglar perioden före 

reformen. År 2011-2014 avspeglar perioden efter reformen. Enligt Kliger och Tsur 

(2011, s. 30) har tidigare studier inom området generellt studerat perioder om 5-10 

år varför vi finner denna avgränsning lämplig.  
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 Vi har vidare valt att i likhet med Fiegenbaum (1990), Jegers (1991), Sinha (1994), 

Chou et al., (2009), Alam och Tang (2012) samt Zribi och Boujelbene (2012) 

undersöka sambandet mellan risk och avkastning genom att låta avkastning på totalt 

kapital definiera avkastning, samt låta variansen i nyckeltalet definiera risken. 
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2 Allmännyttans härkomst, roll och funktion 

Detta kapitel ämnar redogöra för allmännyttans roll och funktion på den svenska 

bostadsmarknaden. Vidare ämnar detta kapitel grundläggande förklara innebörden 

samt härkomsten till Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag samt dess 

säregna finansieringsalternativ för att avslutningsvis redogöra för kritiska händelser 

under studieperioden, vilka eventuellt skulle kunna påverka utfallet av studiens resultat. 

2.1 Allmännyttans roll och funktion 
Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag ska bedriva förevarande 

verksamhet efter ett allmännyttigt syfte under affärsmässiga principer. Av det 

allmännyttiga syftet följer att kommunala bostadsaktiebolag ska tillgodose olika 

bostadsbehov via ett varierat utbud av bostäder genom att bistå med goda hem för 

mångfalden av olika hyresgäster, inklusive individer med en svag ställning på 

bostadsmarknaden. (SABO, 2016) Ett grundläggande fundament inom allmännyttan 

utgörs av att erbjuda bostäder till alla samhällets individer, oavsett social, etnisk eller 

annan bakgrund. Vidare ingår i det allmännyttiga syftet ett aktivt samhällsansvar, vilket 

involverar etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. (SABO, 2016)  

2.2 Affärsmässiga principer 
SABO (2011, s. 7-8) beskriver i sin rapport “Hur ett affärsmässigt bostadsföretag 

agerar” att affärsmässiga principer innebär att bolaget ska värna om det långsiktiga 

perspektivet för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som råder i termer 

av normer och regler. Vidare ska relationen mellan kommunen och bolaget vara 

affärsmässig på marknadsmässiga grunder. Av detta följer att ekonomin mellan bolaget 

och kommunen ska hållas åtskild. Vidare ska kommunen alltid ställa marknadsmässiga 

avkastningskrav på sina bostadsföretag. 

2.3 Bakgrund till reformen 
Vilket tidigare nämnts verkar Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag mot 

en konkurrensneutral marknad med likvärdiga villkor för både privata respektive 

kommunala bostadsaktiebolag. För att belysa innebörden av samt för öka förståelsen för 

denna studies utgångspunkter följer nu en historisk redogörelse av härkomsten till Lag 

(2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Norberg (1999, s. 45) förklarar att 

uppbyggnaden av kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag påbörjades som centralt 

instrument i den svenska bostadspolitiken, strax efter att andra världskriget nått sitt slut. 

Vidare beskrivs att de kommunala bostadsaktiebolagen länge särbehandlandes med 

fördel gentemot privata bostadsaktiebolag, vilket skapade en snedvriden konkurrens på 

bostadsmarknaden med en markant fördel till allmännyttan. Norberg (1999, s. 45) 

nämner att det tidigare utgick ett statligt stöd för bostadsproduktion, vilket gavs i form 

av bidrag och förmånliga lån till låg ränta. Det statliga stödet avsåg främja svensk 

bostadsmarknad inom både privat och offentlig sektor men etablerades trots detta i 

betydande förmån för de kommunala bostadsaktiebolagen (SOU 2008:38, s. 6).  

Norberg (1999, s. 45-46) beskriver detta genom att det statliga stödet i princip enbart 

utgått till de kommunala bostadsaktiebolagen, vilket bidragit till att skapa en snedvriden 

konkurrens med fördel till kommunala bostadsaktiebolag jämte privata bolag. 

 

Norberg (1999, s. 45-46) exemplifierar situationen genom att understryka att 

allmännyttan tidigare haft möjlighet att låna upp till 100 % av bidragsunderlagen, vilket 

utgörs av de kostnader vilka räknas in i låneansökan. Vidare förklaras att de privata 

bostadsaktiebolagen till skillnad från allmännyttan enbart tilläts söka lån för 95 % av 
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lånekostnaden. Norberg (1999, s. 45-46) nämner även att allmännyttiga bolag tidigare 

dragit fördel av en schablonbeskattning, vilket i det närmaste inneburit total 

skattebefrielse för de kommunala bostadsaktiebolagen. Ytterligare diskrepanser gick 

även att finna kring det statliga räntebidragen, varav kraven för att privata 

marknadsaktörer skulle få ta del av räntebidraget innefattade ett kommunalt 

godkännande i form av ett tillstyrkande vid privat ansökan om statliga lån. Detta gav 

kommunen stor makt över bostadsmarknaden, varvid Norberg (1999, s. 45-46) menar 

att kommunen ibland valde att avstyrka ansökningar med motivering i att det vid det 

rådande tillfället saknades behov av nybyggnation eller att individen i fråga inte besatt 

tillfredställande möjligheter i att förvalta fastigheten då den väl byggts. Enligt SOU 

(2008:34, s. 6) motiverades den förmånliga behandlingen av kommunala 

bostadsaktiebolag genom att de kommunala bostadsaktiebolagen präglades av en 

långsiktig självkostnadsprincip medan de privata bostadsaktiebolagen istället ansågs 

eftersträva i högre grad vinstmaximerande verksamhetsprinciper. Enligt Indén (2009, s. 

11) innebär självkostnadsprincipen att det kommunala avgiftsuttaget inte får överstiga 

åtagandets självkostnad, vilket betyder att ingen vinst får göras. Den förmånliga 

behandlingen ansågs än mer rättfärdigad av att den kommunala sektorn förväntades ta 

ett större bostadssocialt ansvar jämte privata bostadsaktiebolag. I SOU (2008:34, s. 6) 

beskrivs även att det på många orter förekom en begränsad investeringsvilja inom 

privata bostadsaktiebolag vid tillhandahållande av goda bostäder till rimlig hyra för det 

stora flertalet hushåll. 

 

I SOU (2008:38, s. 7) kan utläsas att det statliga stödet reducerades kraftigt i början på 

1990-talet. Detta grundades framförallt i förändrade samhällsekonomiska 

förutsättningar, varvid den demografiska utvecklingen skapade ett överskott av bostäder 

i vissa kommuner och ett underskott i andra. Dessa förändringar skapade stora 

diskussioner inom bostadssektorn, framförallt på hyresmarknaden i form av förslag till 

nya regelverk för hyresprissättningen av nyproducerade hyresbostäder.  Vid 

fastställning av hyresersättning tillämpas den så kallade bruksvärdesprincipen, av vilken 

det följer att hyresprissättningen fastställs efter lägenhetens bruksvärde. Bruksvärdet 

bestäms utifrån ett antal variabler såsom exempelvis storlek, modernitetsgrad, läge inom 

huset, planlösning, reparationsstandard och ljudisolering. Värt att nämna är att varken 

produktionskostnader, driftskostnader eller förvaltningskostnader inräknas i kalkylen. 

Dock kan attribut såsom hiss, garage fastighetsservice tillföra värde. (Hyresnämnden, 

2015) Bruksvärdesprincipen innebär vidare att hyran för lägenheten bestäms utifrån 

hyran på lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är av likvärdig karaktär (SFS 

1970:994; SOU 2004:091 s. 47). Bruksvärdessystemets ämnar efterlikna ett 

marknadssystem och samtidigt utgöra en spärr mot oskäliga hyror genom att trygga 

besittningsskyddet. Tidigare definierades bruksvärdet med utgångspunkt i lägenheter i 

fastigheter som ägdes samt förvaltades av kommunala bostadsföretag. Detta gav de 

kommunala bostadsföretagen en hyresnormerande roll vilket begränsade de privata 

bostadsaktiebolagens utrymme vid hyresprissättning samtidigt som allmännyttan gavs 

en stor fördel vid offentliga hyresförhandlingar där båda parter var inblandade. 

Sammantaget innebar den förmånliga behandlingen av kommunala bostadsaktiebolag 

att allmännyttan tilläts sätta ett hyrestak, vilket ibland kunde understiga det faktiska 

marknadsvärdet (SOU: 2004:091 s. 47-50; Berglund, 2009).  

 

Ovanstående omständigheter kom senare att bereda grund för en av de största 

bostadspolitiska reformerna i svensk historia.  Den 20:e oktober år 2005 beslutade 

regeringen enligt Kommittédirektivet (2005:116) att tillsätta en utredning över de 
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förutsättningar och villkor som berör allmännyttiga bostadsaktiebolag.  Beslutet om 

utredningen fattades efter att de privata fastighetsägarna anmält den svenska 

allmännyttan till EG-kommissionen. Anmälan grundades i det EU rättsliga regelverket 

gällande statsstöd och konkurrensbegränsningar i bostadssektorn. Yttrandet behandlade 

regelbrott mot vad som är lagteknisk rätt med avseende till statsstöd enligt artikel 87.1 i 

EG fördraget (SOU, 2008:38, s. 261). I enlighet med artikel 87.1 i EG fördraget ska alla 

företag drivas utan stöd från det allmänna, för kommunala bostadsaktiebolag innebär 

det att bolagen inte får erhålla något stöd från ägarkommunerna. För att 

ägarkommunerna inte ska medge de allmännyttiga bostadsaktiebolagen något stöd ska 

dessa agera likt den marknadsekonomiska investeraren. I SOU 2008:38 (s. 268) 

definieras den marknadsmässige investeraren likt en hypotetisk privat investerare som i 

storlek kan jämföras med kommunen i långsiktighet, placeringar och inställning till risk. 

Ett alternativt sätt att utrycka detta är att statsstödsreglernas huvudregel är 

marknadsmässighet eller som uttryckt i svensk kommunalrättslig lagstiftning, 

affärsmässighet (SOU 2008:38, s. 261). 

 

I SOU 2008:38 (s. 270) fastslås att kommunala bostadsaktiebolag för att inte bryta mot 

artikel 87.1 i EG- fördraget ska agera likt en jämförbar privat aktör. Vid jämförelsen ska 

skillnader i bolagsstruktur, storlek och fastighetsbestånd tas i beaktan. De allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen ska agera långsiktigt och är samtidigt fria att välja vilken risk som 

tas. Kommunerna behöver därigenom inte eftersträva avkastningskravet likt en 

kortsiktig investerare. Däremot ska avkastningen vara marknadsmässig utifrån den 

valda risknivån i ett långsiktigt perspektiv. De kommunala bolagen ska långsiktig 

utifrån valda riskpreferenser sträva efter att maximera vinsten. Investeringar ska 

grundas i företagsekonomiskt korrekta investeringskalkyler och får endast genomföras 

om de kan förväntas generera en marknadsmässig avkastning på investerat kapital. 

Denna avkastning definieras med utgångspunkt i driftsnettot och ska täcka riskfri 

realränta och marknadens riskpremie. Gällande befintligt bestånd antas här samma 

princip om långsiktig vinstmaximering. De allmännyttiga bostadsföretagen ska i led 

med ovanstående agera efter kostnadseffektivitet och ska inte åta sig uppdrag vilka inte 

bringar lönsamhet för företaget.  Kommunen får således inte använda bolaget som ett 

instrument för välfärdsfrämjande åtgärder om detta inte kan motiveras rent 

affärsmässigt, ur det kommunala bostadsaktiebolagets perspektiv. Med grund i 

ovanstående omständigheter instiftades per den 1:a januari år 2011 lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag. 

 

2.4 Kommuninvest 
Utöver tidigare nämnda förmåner har de kommunala bostadsföretagen även kunnat ta 

del av förmånliga kreditvillkor via Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest är ett 

kreditmarknadsinstitut vilket ägs av Kommuninvests ekonomiska förening och som 

utifrån kommunal värdegrund företräder kommuner och landsting i finansiella frågor 

(Kommuninvest, u.å.). Kommuninvest drivs helt utan vinstsyfte efter ändamålet att 

bereda medlemmarna ekonomisk nytta (Kommuninvest, u.å.). Enligt Kommuninvests 

bolagsordning är bolaget ett samarbetsorgan i finansiella frågor vars främsta syfte är att 

kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för landsting, kommuner, kommunala 

bolag och stiftelser (Kommuninvest årsredovisning, 2015, s. 10). 

 

I SOU (2008:38, s. 293-294) beskrivs att Kommuninvest vanligtvis går i borgen för det 

allmännyttiga bostadsaktiebolaget. Detta eftersom att säkerhet i form att kommunal 

borgen medför en lägre räntekostnad på lånat kapital, samtidigt som låntagaren slipper 
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kostnaden för upprättande av pantbrev. Grunden till detta förmånliga räntealternativ 

ligger i ett lägre lagstadgat kapitalkrav för kreditinstitut vid utlåning mot kommunal 

borgen som säkerhet. Vidare innebär detta att risken förenad med utlåningen överförs på 

kommunen.    

2.5 Borgensavgift 
SABO (2012, s. 6) förklarar i sin rapport “En modell för kommunal borgensavgift” att 

det i syfte att kompensera för den förmånliga finansieringen via Kommuninvest 

tillämpas en kommunal borgensavgift. Borgensavgiften ämnar således kompensera 

kommunen för dess borgensåtagande. Vidare beskrivs att borgensavgiften ska vara 

marknadsmässig för att inte bryta mot EUF-fördragets regler kring statligt stöd. Genom 

Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag har det utformats en högsta 

respektive lägsta gräns för borgensavgiften. Detta i syfte att förhindra större 

värdeöverföringar mellan kommunen och det allmännyttiga bolag samt i syfte att 

förhindra subventionerade ekonomiska lättnader för det allmännyttiga bolaget. Vidare 

definieras enligt SABO (2012, s. 3) en marknadsmässig borgensavgift som en avgift 

utan konkurrensmässig snedvridning, varav borgensavgiften likt nämnt ämnar 

kompensera för den ekonomiska fördel vilken tillfogas allmännyttan genom det 

kommunala borgensåtagandet.  

 

SABO (2012, s. 3) förklarar vidare det kommunala borgensåtagandet huvudsakligen 

motiveras av koncernekonomiska skäl, varav kommunala borgensåtaganden idag utgör 

det vanligaste tillvägagångssättet vid finansiering av kommunal verksamhet. Vidare 

beskrivs att Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag skapat en ny innebörd 

för borgensavgiften, samtidigt som de poängterar svårigheten i att fastställa en 

marknadsmässig borgensavgift. Detta grundas i att kommunerna och de kommunala 

bolagen i många fall innehar bristande information om i vilken utsträckning bolaget kan 

finansieras på privat marknad, vilket medför en risk för att borgensavgiften och 

lånevillkoren inte är marknadsmässiga. 

2.6 Utmärkande händelser på svensk bostadsmarknad 2006-2014  
Detta avsnitt ämnar lyfta fram större händelser på svensk bostadsmarknad mellan år 

2006-2014, vilka kan medföra en inverkan på utfallet av studiens resultat. Författarna 

har inför studien identifierat finanskrisen mellan år 2008-2009 samt eurokrisen mellan 

år 2011-2013 som värda att beakta, varvid djupare redogörelse för dessa händelser nu 

följer.  

2.6.1 Finanskrisen 

Enligt Riksbanken (2011, s. 413) förorsakades den senaste finanskrisen främst av 

globala obalanser och en expansiv penningpolitik. Riksbanken (2008, s. 99) beskriver 

att finanskrisen grundades i en överoptimistisk långivning som bedrevs med anknytning 

till bostäder. Bostadsbubblan skapades därmed i form av låga räntor och stigande 

bostadspriser, vilket lockade många människor till investeringar på bostadsmarknaden. 

När konjunkturen försämrades och räntorna gick upp drabbades låntagare hårt, vilket 

resulterade i likviditetsproblem. Då låntagarna inte kunde betala av sina skulder 

drabbades finansiärerna av stora kreditförluster som blev långt större än vad som 

förväntats. Kreditbetygen sänktes på de ekonomiska instrument vilka stod exponerade 

mot bolån, varvid förtroendet för finansieringsinstituten reducerades kraftig samtidigt 

som priserna på dessa produkter föll drastiskt på grund av utebliven efterfrågan. 

Riksbanken (2008, s. 103) beskriver att Sverige trots marginell exponering mot dessa 

problemtillgångar, påverkades i stor utsträckning av sämre fungerande internationella 
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marknader. Emanuelsson (2015, s. 47) förklarar att den spräckta bostadsbubblan 

resulterade i att de stigande priserna på bostäder föll, vilket resulterade i en märkbar 

nedgång i fastighetsprisindex på den svenska bostadsmarknaden mellan år 2008-2009. 

Emanuelsson (2015, s. 47) menar vidare att Sverige i jämförelse mot flertalet andra 

länder klarade sig lindrigt undan, varav finanskrisen endast gav tillfällig prisnedgång på 

bostadspriserna, varvid prisnivåerna återigen fortsatte att stiga efter krisen. 

2.6.2 Eurokrisen 

År 2011 inträffade den så kallade ”Eurokrisen”, vilken enligt Riksbanken (2011, s. 49) 

fick den svenska bostadsmarknaden att stagnera. Vidare förklaras att krisen höll sitt 

centrum i Grekland tillsammans med andra finansiellt svaga länder såsom Irland och 

Portugal, vilka upplevde likvidbrist och därmed saknade återbetalningsförmåga av 

respektive nations landsskulder. I detta skede fanns en internationell oro kring huruvida 

eventuella nedskrivningar av nationella skulder skulle drabba långivarna i krisländernas 

banker samt övriga europeiska banker med koppling till dessa marknader. Det 

Europeiska finansiella systemet mellan länderna i Europa bidrog därför till att krisen 

påverkade ytterligare länder utöver de mest utsatta. Enligt Boverket (2014, s. 1) 

påverkade eurokrisen Sveriges bostadsbyggande samt bostadspristillväxt, varvid det 

svenska bostadsprisindexet stagnerade mellan år 2011-2013. Bostadsbyggandet och 

pristillväxten återhämtades under år 2013, efter att konjunkturen åter stärkts samtidigt 

som räntorna förblivit låga, varvid efterfrågan och konsumtionen åter tog fart. 
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3 Teoretisk metod 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för studiens vetenskapliga och metodologiska 

utgångspunkter. Kapitlet inleds med att presentera ämnesvalet samt författarnas 

förförståelse. Vidare förklaras studiens kunskapssyn, verklighetssyn samt angreppsätt 

respektive forskningsstrategi. Avslutningsvis presenteras studiens perspektiv samt 

tillvägagångssätt vid litteratursökning och källkritik. 

3.1 Ämnesval 
Valet av ämne inför denna studie har kommit att influeras av ett flertal faktorer. Valet 

av att studera fastighetsmarknaden grundas i ett gemensamt intresse för denna sektor. 

Intresset grundas framförallt i det aktuella klimatet på bostadsmarknaden samt det 

faktum att fastighetsbranschen utgör en mycket kapitalintensiv bransch med stort 

inflytande över svensk ekonomi. Med djupare insikt i branschen fann vi det intressant 

att undersöka huruvida det existerar diskrepanser i generell affärsmässig drift mellan 

svenska privata respektive kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag.  

 

Detta ledde oss vidare in på Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. En 

reform vars syfte var att tvinga kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag till ett i 

högre grad affärsmässigt agerande likt den marknadsmässige investeraren. En reform, 

sprungen ur snedvriden konkurrens på marknaden. Efter att vi analyserat och diskuterat 

innebörden av det i reformen tongivande begreppet ”Affärsmässiga principer” fann vi 

en frågeställning. Affärsmässiga principer har diskuterats och tolkats brett inom 

branschen, tolkningar har gjorts av både Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och 

Fastighetsägarna Sverige. I en rapport utgiven av SABO (SABO, 2011) diskuteras 

innebörden av ”Affärsmässiga principer” med utgångspunkt i svensk lagstiftning samt 

en tidigare studie genomförd av professorerna Hans Lind och Stellan Lundström, 

verksamma vid fastighetsinstitutionen på kungliga tekniska högskolan. Studien från 

KTH genomfördes på beställning från fastighetsägarna Sverige och fick namnet ”Hur 

ett affärsmässigt bostadsföretag agerar” (Lind & Lundström, 2011). Gemensamt i 

dessa studier är att de finner en justering mot ett marknadsmässig agerande i form av ett 

avsteg från den tidigare självkostnadsprincipen mot ett långsiktigt vinstmaximerande 

agerande med följande marknadsmässiga risktagande  

 

Ur detta väcktes frågan huruvida detta beslut faktiskt kommit att fylla sitt syfte. Enligt 

oss borde rimligtvis en marknadsmässig justering ägd rum efter beslutet. Efter 

diskussion kring vilka variabler som vore intressanta att undersöka inom området fann 

vi det av intresse att studera sambandet mellan risk och avkastning före och efter 

beslutet. Tidigare studier inom risk och avkastningssambandet har uttryckt behov av 

vidare studier inom området. Efter eftersökning fann vi att den förväntade nyttoteorin 

samt prospektteorin var lämpliga teorier i syfte att undersöka risk avkastnings-

sambandet, varpå vi fann Bowmans (1980) samt Fiegenbaum och Thomas (1988) 

studier, vilka redogör för beslutstagande under risk på företagsnivå. Företagets beslut 

representeras av företagens strategiska företagsledning och vi anser att detta 

sammantaget bäddar grund för en intressant och mycket aktuell studie.  

3.2 Förförståelse 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 60) påverkas individens uppfattning av 

verkligheten genom medvetna och undermedvetna antagen. Vidare menar Hartman 

(2004, s. 191) att dessa antaganden formas ur individens tidigare erfarenheter och 

bakgrund och därmed är att betrakta som individens förförståelse. Enligt Halvorsen 
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(1992, s. 36) är det av vikt att forskaren belyser läsaren om dennes förförståelse då 

denna kan påverka författarens tolkning genom studien. Därmed ämnar följande avsnitt 

redogöra för författarnas förförståelse i syfte att bereda läsaren en inblick i de 

bakomliggande aspekterna, vilka kan påverka våra val genom denna studie. Vi vill dock 

påpeka att författarna strävar efter att i högsta grad agera strikt objektivt för att studiens 

tolkningar inte ska influeras av författarnas subjektiva förförståelse.   

 

Vi studerar i nuläget vår åttonde och sista termin på civilekonomprogrammet vid Umeå 

universitet med huvudsaklig inriktning mot finansiering och redovisning. Förutom våra 

fördjupningsområden i företagsekonomi har vi även studerat kurser inom juridik, 

statistik samt nationalekonomi. Kurserna i statistik och nationalekonomi upplever vi 

vara fördelaktiga eftersom de kan avhjälpa databearbetningen samt delar av den 

teoretiska referensramen. Vi har genom kurser i redovisning och finansiering erhållit 

goda kunskaper i finansiell analys, vilket vi ser som betydelsefullt för att kritiskt kunna 

granska den information som berör studien.  

 

En stor del av informationshämtningen sker i engelskspråkiga termer. Vi anser dock inte 

detta vara ett problem, då vi bedömer våra språkliga kunskaper vara goda. Vi har även 

båda studerat en utbytestermin vid KEDGE Business School i franska Marseille vilket 

bidragit till att stärka våra språkfärdigheter samtidigt som vi lärt oss att arbeta efter 

internationella metoder. Vi upplever sammantaget vår teoretiska förförståelse bereda 

god grund för studiens fortsatta genomförande, då vi baserat i tidigare kunskaper kan 

skapa goda förutsättningar för behandlingen av de teoretiska avsnitten i studien.  

 

Den praktiska förförståelsen har huvudsakligen bedrivits av arbetslivserfarenhet före 

och under studietiden. Det har främst handlat om service och lagerarbete före 

studietiden och finansiellt arbete inom banksektorn under studietiden. Den finansiella 

erfarenheten har framförallt bestått av arbete på bankkontor, där vi båda hanterat olika 

sorters finansiella ärenden med i vissa fall anknytning till fastighetsbranschen. I övrigt 

har vi även båda engagerad oss ideellt inom Umeå handelshögskolas studentkår, HHUS. 

3.3 Verklighetssyn 
Patel och Davidson (2011, s.15) menar att författaren utifrån ontologiska ståndpunkter 

fattar beslut, vilka kan påverka studiens genomförande. De menar att ontologin utgör en 

central utgångspunkt i syfte att förklara sociala verkligheten. Det är därför betydelsefullt 

att veta hur forskaren uppfattar verkligheten, samhället och kulturen, eftersom det 

speglas i studiens utformning. Bryman och Bell (2013, s. 42-43) beskriver att ontologin 

kan delas efter två olika synsätt, vilka benämns objektivism respektive konstruktionism. 

Enligt Saunders et al. (2016, s. 128) innebär objektivismen att individer har ett 

oberoende förhållningsätt till sociala företeelser, varvid dess existens inte går att 

påverka. Konstruktionismen menar istället att sociala företeelser mellan sociala aktörer 

är det som påverkar den ständigt reviderande verkligheten (Bryman & Bell 2013, s. 43). 

Författarna finner denna studie falla inom ramen för objektivismen då studien 

eftersträvar ett oberoende tillvägagångssätt i linje med den objektiva kunskapssynen.  

3.4 Kunskapssyn 
Patel och Davidson (2011, s. 26-27) förklarar att forskarens kunskapssyn har betydelse 

för hur den sociala verkligheten studeras med beaktning till det naturvetenskapliga 

området. Kunskapssynen har därmed en viktig betydelse för forskarens val av 

forskningsstrategi samt hur forskaren besvarar studiens problem. Vidare beskriver Patel 

och Davidson (2011, s. 25) att det finns två huvudsakliga kunskapssyner som är erkända 
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ur forskningsperspektivet. Dessa benämns positivism respektive hermeneutik. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 38-39) innebär positivism att naturvetenskapliga 

metoder är att föredra för att förklara den sociala verkligheten. Hermeneutiken handlar 

istället om att via tolkning, skapa en förståelse och förklaring till den upplevda 

verkligheten (Patel & Davidson 2011, s. 28). Vid en tillämpning av det 

hermeneutistiska synsättet finns det därför skäl att tro att forskarnas tolkning kan 

komma att påverka studiens resultat eftersom den är förankrad i deras egna subjektiva 

uppfattning.  Författarnas val av kunskapssyn baseras i studiens tillvägagångssätt samt 

undersökningens problemformuleringen och syfte.   

 

Enligt Patel och Davison (2011, s. 28-29) ligger det en generell överensstämmelse 

mellan den positivistiska kunskapssynen och en kvantitativ ansats. Detta då 

positivismen antar ett objektivt synsätt medan den hermeneutiska synen istället följer en 

kvalitativ ansats, då den involverar inslag av subjektiva preferenser. Denna studie har 

för avsikt att undersöka huruvida de svenska kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen uppvisar ett i högre grad affärsmässigt agerande efter införandet av 

Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Författarna väljer därför att 

anamma ett positivistiskt synsätt. Detta grundas i att författarna utifrån hypotesprövning 

avser ta ställning till de empiriskt observerade resultaten för att ge objektiva 

förklaringar till dessa utfall. Författarna strävar i utgångspunkt av det positivistiska 

synsättet att genomföra studien med största grad av objektivitet. Detta för att resultatet 

ska bli så tillfredställande som möjligt av det problem vi avser att undersöka. Vi ser det 

därför väsentligt att undersökningen ska vara fri från subjektiva värderingar för att inte 

studien ska framkalla missvisande och felaktiga resultat hos den valda populationen. 

Med ovanstående redogörelse finner författarna det vara naturligt att studien följer den 

positivistiska kunskapssynen. 

3.5 Forskningsstrategi 
Inom samhällsvetenskaplig metodik kan relationen mellan teori och praktik beskrivas 

enligt två olika synsätt, det deduktiva respektive det induktiva angreppssättet. Det 

deduktiva angreppssättet innebär att författaren låter teorin forma empirin, medan den 

induktiva ansatsen tvärtom innebär att författaren låter empirin forma teorin. Deduktiv 

ansats hör som regel samman med den objektiva verklighetsuppfattningen och den 

positivistiska kunskapssynen, medan induktiv ansats generellt hör samman med den 

subjektiva verklighetsuppfattningen och den hermeneutiska kunskapssynen. 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 54-55) Enligt Bryman och Bell (2013, s. 31-34) lägger 

det valda angreppsättet grund för forskningsprocessens vidare utformning. Jacobsen et 

al., (2002, s. 35) menar vidare att deduktiv ansats är lämplig vid positivistisk 

kunskapssyn med grund i att deduktiv ansats likt positivistisk kunskapssyn utgår från 

tidigare empiriska studier.  

 

Den aktuella studien ämnar undersöka huruvida Sveriges kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolag uppvisar ett i högre grad affärsmässigt riskbeteende, efter införandet 

av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Studien tar huvudsaklig ansats i 

prospektteorin samt den förväntade nyttoteorin. Utifrån teorin har hypotesprövning 

utformats i syfte att empirisk förklara studiens frågeställning och syfte. Holme och 

Solvang (1997, s. 51) menar att hypoteser lägger grund för forskarens studier av 

verkligheten, vilket ligger i linje med den deduktiva forskningsprocessen. Vidare 

kommer hypoteserna antingen accepteras eller förkastas, varpå resultatet av 

hypotesprövningen kommer ställas mot tidigare teori och studier inom området. Detta 
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för att erhålla jämförbara resultat i syfte att finna överensstämmelse eller avvikelse mot 

tidigare studier och empiriska observationer. Denna studie involverar även inslag av 

deskriptiv forskningsmetodik då vi delvis ämnar redogöra för förhållandet mellan risk 

och avkastning mellan svenska privata respektive kommunala bostadsaktiebolag genom 

beskrivande deskriptiv statistik (Ejvegård, 2009, s. 34-35). Enligt Patel och Davidsson 

(2011, s. 23) förstärks objektiviteten genom deduktivt angrepp då studiens 

utgångspunkter baseras i redan befintlig teori. Därigenom minskar risken för att studien 

influeras av subjektiva uppfattningar, vilket författarna finner strävansvärt.  Denna 

studie avser således inte att utifrån insamlad data härleda en ny teori, utan syftar till att 

på ett objektivt vis, med utgång i tidigare teori, bidra till ökad kunskap kring 

beslutsfattande under risk i perspektivet av den strategiska företagsledningen inom 

svenska bostadsaktiebolag. Med grund i ovanstående argumentation väljer vi att i denna 

studie att tillämpa det deduktiva metodangreppet. 

3.6 Angreppssätt 
Enligt Cozby och Bates (2011, s. 114) finns det inom samhällsvetenskaplig metodik två 

olika metodologiska angreppssätt, kvantitativ samt kvalitativ metod. Valet av metod 

utgår från vilken typ av information studien avser undersöka och delas upp i hårddata 

respektive mjukdata. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 151) föranleder hårddata ett 

kvantitativt metodangrepp och mjukdata ett kvalitativt metodangrepp. Cozby och Bates 

(2011, s. 114) förklarar vidare att metodvalet bör avgöras av studiens kunskapssyn och 

frågeställning. 

 

Holme och Solvang (1997, s. 14) menar att kvalitativt metodangrepp lämpar sig för 

studier, vilka ämnar redogöra för djupare förståelse. Enligt kvalitativ metod insamlas 

mjukdata via exempelvis intervjuer där syftet är att avspegla helheten, tolka och förstå 

för att på djupet innehållsanalysera innebörden av det kontextuella paradigmet. Bryman 

och Bell (2013, s 49-50) nämner att kvalitativ forskningsstrategi fäster stor vikt vid ord 

och verbala uttryck och därmed inte lägger någon större vikt vid studiens 

generaliserbarhet respektive kvantifierbarhet. Förhållandet mellan teori och praktik tar 

enlig kvalitativ metod ansats vid induktivismens antaganden om den konstruktionistiska 

kunskapssynen. Den aktuella studien avser förklara huruvida riskbeteende inom svenska 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag påverkats i en affärsmässig riktning efter 

reformen år 2011. Studien avser undersöka det underliggande paradigmet genom att 

härleda en generaliserbar approximativ kartläggning av risk och avkastningssambandet 

inom svenska bostadsaktiebolag. Detta för att slutligen ställa resultatet i relation till 

prospektteorins värdefunktion för att förklara riskbeteende. Detta görs i enlighet med 

tidigare studier genom att statistiskt mäta och analysera hårddata i form av nyckeltal. 

Således överensstämmer inte det kvalitativa angreppsättet med studiens utgångspunkter.  

Alternativet till kvalitativ metod benämns kvantitativ metod. Kvantitativ metodansats 

lämpar sig för studier vilka ämnar härleda kvantifierbara generaliserbara resultat. 

Bryman och Bell (2013, s. 49) menar att kvantitativ metod lägger stor vikt vid 

insamlingsprocessen och generaliserbarheten i resultatet från bearbetning av insamlad 

data. Kvantitativ metod föranleder att relationen mellan teori och empiri definieras 

utifrån deduktivt angreppssätt i linje med den naturvetenskapliga 

verklighetsuppfattningen och den positivistiska kunskapssynen. Enligt Holme och 

Solvang (1997, s. 76) ska valet av metodansats göras med hänsyn till det paradigm 

studien ämnar besvara. Denna studie ämnar likt tidigare nämnt redogöra för 

riskbeteende inom svenska bostadsaktiebolag med utgångspunkt i prospektteorin.  
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Tidigare studier inom området såsom Bowman (1980), Fiegenbaum och Thomas 

(1988), Jegers (1991), Chou et al., (2009 samt Kliger och Tsur (2011) har samtliga 

studerat risk och avkastningssambandet enligt kvantitativ metod i syfte att erhålla ett 

generaliserbart resultat representativt inom och mellan olika branscher. Enligt 

Kahneman och Tversky (1979, s. 263) definieras nytta enligt monetära mått vilket även 

avses göras i denna studie. Vidare förutsätter tidigare teorier definition av referenspunkt 

i monetära termer. Således kräver den aktuella studien omfattande statistisk bearbetning 

av insamlad hårddata vilket enligt Holme och Solvang (1997, s. 13) föranleder att 

kvantitativ metod är det mest lämpliga metodvalet i denna studie. Detta styrks 

ytterligare av Cozby och Bates (2011, s. 14), vilka menar att kvantitativ metod är 

optimal vid statistisk bearbetning av stora urval. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 49) 

följer denna studie det kvantitativa metodangreppets riktlinjer i termer om objektivistisk 

verklighetssyn, positivistisk kunskapssyn och deduktivt angreppsätt. Således finner 

författarna det rimligt att i denna studie anamma ett kvantitativt metodangrepp.  

3.7 Sammanfattning av metodologiska utgångspunkter 
Denna studie avser undersöka huruvida Sveriges kommunala allmännyttiga bostads-

aktiebolag efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag 

uppvisar ett i högre grad affärsmässig riskbeteende. Vi ämnar redogöra för detta genom 

att kartlägga risk och avkastningssambandet inom svenska bostadsaktiebolag, för att 

utifrån prospektteorin kunna analysera huruvida företagens riskbeteende förändrats. 

Författarna ämnar vidare genomföra denna studie metodiskt efter vald frågeställning 

och teoretisk referensram, varav studien bedöms kunna återge en verklighetstrogen 

skildring av de svenska bostadsaktiebolagens beteendemönster. Studien avser vidare 

följa ett strikt objektivt tillvägagångsätt i syfte att härleda urvalsgruppens handlande och 

beteende.  

 

Vi som författare vill lyfta fram att en studie bedriven enligt det induktiva synsättet med 

hermeneutisk kunskapssyn skulle kunna härleda en djupare förståelse för den 

strategiska företagsledningens agerande. Detta skulle dock medföra att generaliserbara 

samt replikerbara resultat och tolkningar skulle problematiseras. Med förbehåll för att 

bakgrundsspecifika variabler kan komma att förbises, har vi beslutat att ett deduktivt 

angreppssätt med positivistisk kunskapssyn är att föredra i denna studie. Detta då vi 

ämnar undersöka de svenska bostadsaktiebolagens agerande och beslutsfattande under 

risk utifrån redan existerande forskningsmetodik och teoretisk referensram. 

 

 
Figur 1. Studiens forskningsprocess 

3.8 Perspektiv och synsätt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 42) samt Bjereld et al., (2009, s. 17) 

framhäver vikten av att belysa den verklighet studien avser undersöka. Detta i syfte att 

bereda läsaren en överskådlig studie samt underlätta interpretation av studiens problem 

och syfte. Detta motiveras i att problem och frågeställningar kan upplevas annorlunda 

mellan olika individer, varvid denna studie avser tillämpa tydliga perspektiv i syfte att 

undvika uppståndelsen av tvetydigheter mellan författaren och läsaren.  Även Thurén 

(2013, s 13) framhäver vikten av att genomgående definiera antaganden och begrepp. 
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Den aktuella studien intar perspektivet av strategisk företagsledning inom svenska 

bostadsaktiebolag. Den strategiska företagsledningen definieras likt Bowmans (1980, s. 

1) studie som de individer inom företaget, vilka ålagts det övergripande ansvaret över 

beslutsfattande kring företagets, företagsstrategi, affärsstrategi och funktionella strategi. 

Den aktuella studien antar i likhet med tidigare studier den strategiska företagsledningen 

svara synonymt för företaget riskpreferenser och beslutstagande (Bowman 1980; 

Fiegenbaum & Thomas 1988; Jegers 1991; Chou et al., 2009; Kliger & Tsur 2011). Den 

aktuella studien ämnar vidare utifrån företagens redovisningsgrundade avkastning på 

totalt kapital kartlägga svenska bostadsaktiebolags risk avkastningssamband enligt 

prospektteorins värdefunktion. Då avkastning på totalt kapital härleder avkastning på 

investeringar i relation till totalt kapital framhävs således huruvida den strategiska 

ledningens beslutsfattande under risk skapar högre respektive lägre avkastning för 

företaget. Detta kommer slutligen att ställas i relation till det av lagen myntade 

begreppet ”affärsmässiga principer”, i syfte att bedöma huruvida kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag efter reformen agerar mer affärsmässigt.  

 

Vi anser med grund i valet av avkastning på totalt kapital som mått på avkastning, det 

förefalla naturligt att inta perspektivet av den strategiska företagsledningen. Detta då 

nyckeltalet avspeglar total avkastning på företagets totala tillgångar, vilket anses återge 

ett gott mått på företagsledningens prestation. Vidare skulle perspektivet av den 

strategiska företagsledningen kunna ställas i relation till bolagens ägarstrukturer, vilken 

skiljer sig åt mellan privat respektive offentlig sektor. Detta då allmännyttiga 

bostadsaktiebolag ägs utav kommunen medan privata bostadsaktiebolag ägs av privata 

aktieägare. Vidare anser författarna att perspektivet av strategisk företagsledning 

indirekt avspeglar företagets prestation ur aktieägarnas perspektiv då företagsledningen 

arbetar efter finansiella riktlinjer och policyer fastställda i bolagsordningen, varav 

aktieägarnas intresse där är inkluderat. Vidare skulle affärsmässiga principer kunna 

ställas i perspektivet av kommunen, politiska nämnder, samhället, boende etcetera. 

Författarna väljer trots möjlighet till övriga perspektiv att likt tidigare studier anamma 

perspektivet av den strategiska företagsledningen inom dessa bolag. Detta för att 

möjliggöra god jämförelse mot tidigare forskning.  

3.9 Litteratursökning 
Inledningsvis genomfördes en grundläggande litteratursökning kring studiens 

ämnesområde, där vi ämnade finna lämplig information utifrån studiens problem och 

syfte. I den mån det var möjligt valde vi att fokusera på primärkällor framför 

sekundärkällor för att skapa större trovärdighet i studien. Dock hävdar Bryman (2011, s. 

300-301) att användning av sekundäranalyser inte ska underskattas då materialet ofta 

erhåller god kvalitet och kan spara tid för forskarna. Vidare har litteraturmaterialet 

samlats in via sökmotorerna Business Source Premier (EBSCO), Google Scholar och 

Universitetsbibliotekets databas. Google Scholar har visat sig vara särskilt användbar 

eftersom den sorterat sökningen efter mest antal citerade artiklar, vilket förenklat 

insamlingen för de mest relevanta vetenskapliga artiklarna i forskningen.  I sökningen 

av vetenskaplig litteratur har författarna kritiskt granskat samtliga vetenskapliga artiklar 

studien behandlat för att i största mån påvisa god tillförlitlighet. Eftersom de 

vetenskapliga artiklarna hämtats ur databaser, vilka behandlar ett antal olika tidskrifter 

och journaler har därför ABDC:s (2016) kvalitetslista för journaler tillämpats. Denna 

lista rankar vetenskapliga journaler och tidskrifter, varvid den aktuella studien beaktat 

dessa för att stärka studiens pålitlighet. 
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Metoden för litteratursökningen har huvudsakligen baserats på relevanta sökord som 

anknyter till det valda ämnesområdet vi ämnar undersöka. Då studien är av både 

praktisk och teoretisk karaktär har vi sammanställt en kategorisering av ämnesord som 

sammanhänger med dessa begrepp i sökningen. Sökorden har framförallt getts i 

engelskspråkigt uttryck eftersom forskningsområdet är betydligt mer utbrett på 

utländska marknader än vad de är på de svenska marknaderna. Detta söksätt har därför 

genererat en högre kvot väsentliga artiklar som hjälpt till att öka förståelsen för det 

valda ämnesområdet. Genom intressanta artiklar har vi vidare funnit källhänvisningar 

och refereringar som kunnat leda oss till flera relevanta vetenskapliga artiklar, samt 

originalkällor. Vi avsåg främst att använda oss av originalkällor för att inte 

ämnesområdet skulle kunna feltolkas eller missuppfattas. I informationssökningen 

strävade vi efter att finna vetenskapliga artiklar med så hög tillförlitlighet som möjligt, 

vilka gärna också blivit granskade av flera tidigare forskare. Utöver detta har vi stämt av 

i vilken utsträckning de citerade artiklarna har kommit att användas i andra studier för 

att försäkra oss om deras allmänna acceptans i forskningsområdet. Nedan har vi 

sammanställt en tabell vilken kategoriserar de mest frekvent behandlade sökorden. 

 
Tabell 1. Studiens sökord 

Kommunala 

allmännyttiga 

aktiebolag 

 Prospektteorin Den förväntade 

nyttoteorin 

 Företagsledningens 

beslutsfattande under 

risk 

Svenska 

bostadsaktie-

bolag, 

Allmännyttan, 

Affärsmässiga 

principer, 

SABO, 

Affärsmässigt 

agerande, 

Konkurrens 

bostadsmarkna

den, Lag om 

allmännyttiga 

bostadsaktiebo

lag 

Prospect theory, 

Prospect theory 

critique, Prospect 

theory risk and 

return,  

Bowmans 

risk/return paradox 

Behavioral finance, 

Behavioral finance 

decision making, 

Rational choice, 

Irrational choice, 

Kahneman och 

Tversky, 

Expected utility 

theory, Expected 

utility theory 

critque, Utility 

theory, Efficient 

markets, Rational 

decision, Rational 

decision under risk,  

 Rational 

individual, Critique 

against expected 

uttility theory, 

Utillity fuction, 

Decision weight 

Strategic management, 

Strategic managment 

risky choice, Corporate 

decision making 

investments, Risk and 

return management, 

Real estate risk 

management, Decision 

making under risk 

strategic management, 

Real estate 

management decision 

making process 

3.9.1 Litteraturgranskning och källkritik 

Enligt Befring (1994, s. 175) är det en forskares skyldighet att kritiskt granska den 

litteratur och de källor som används i studien. Kritisk granskning innebär att källans 

trovärdighet utvärderas i syfte att säkerställa god tillförlitlighet i källmaterialet. 

Författarna av den aktuella studien finner likt Befring (1994) det vara av hög relevans 

att genomgående tillämpa kritisk litteraturgranskning, varav studiens källhänvisning 

grundas i en gedigen urvalsprocess. Thurén (2013 s. 7-8) väljer att karakterisera 

processen av litteraturgranskning enligt fyra källkritiska principer, Äkthet, Tidssamband, 

Oberoende samt Tendensfrihet. Tidssamband syftar till att kritisera källan ur tidsaspekt i 

termer om exempelvis ett ögonvittnes berättelse. Denna princips grundas således till 

merparten i det induktiva perspektivet, varvid denna kritik utelämnas i den aktuella 

studien (Thurén, 2013, s. 7). Ejvegård (2009, s. 72) nämner istället färskhetsskravet, 

vilket sätter källans ålder i förhållande till dess relevans.  
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Thurén (2013, s. 17) beskriver att källans äkthet bör ifrågasättas. Detta innebär att 

författaren granskar källan för att säkerställa att den är vad den utger sig för att vara, att 

den inte är en förfalskning. För att säkerställa äktheten av källmaterialet har studien 

uteslutande använt artiklar vilka är kvalificerade enligt ”peer review”. Detta innebär att 

artikeln kritiskt granskats av vetenskapliga forskare för att sedan publiceras som en 

vetenskaplig tidskrift. Samtidigt är majoriteten av artiklarna i studien författade av väl 

renommerade forskare, varvid hänsyn tagits till antalet citeringar, det vill säga referat i 

senare studier varvid de mest refererade artiklarna använts. Detta har gjorts i syfte att 

stärka äktheten i den aktuella studien genom att påvisa att flera forskare tagit referenser 

likt denna studie. I linje med ovanstående grundas den aktuella studiens utgångspunkter 

i flertalet olika studier (Bowman, 1980; Fiegenbaum & Thomas, 1988; Fiegenbaum, 

1990; Jegers, 1991; Sinha, 1990; Chou et al., 2009; Kliger & Tsur, 2011; Alam & Tang, 

2012; Zribi & Boujelbène, 2012) i syfte att påvisa att tidigare studier anammat liknande 

tillvägagångssätt vid studier av risk och avkastningssambandet. Således förefaller det 

osannolikt att tidigare studier skulle sakna äkthet i resultaten. Vi anser vidare att 

ovanstående litteraturinsamling även uppfyller principen av tendensfrihet. Tendensfrihet 

innebär att källans verklighetsbild snedvrids av författarens personliga, ekonomiska, 

politiska eller övriga intressen. Källan blir då opartisk och omnämns tendentiös 

(Thurén, 2013 s, 63). Vi anser att kraven kring ”peer review” samt citering utesluter 

risken för tendentiösa källor. Vidare har mindre trovärdiga källor såsom elektroniska 

webbkällor samt hemsidor, i den mån det varit möjligt uteslutits i studien. I bakgrunden 

samt den praktiska referensramen har det dock förekommit ett antal av ovan nämnda 

referenser. Dessa har vidare flitigt granskats genom att sammanställa åtminstone två 

separata källor vilka påtalar samma fakta. Vi har vidare gjort undantag gällande 

Sveriges riksbanks hemsida, då vi bedömer trovärdigheten i denna källa som mycket 

hög.  

Thurén (2013, s. 8) beskriver att källan ska vara oberoende, det vill säga, stå för sig 

själv och inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa. Om detta sker 

benämns det tradering, vilket innebär att källan går i flera led. Enligt Thurén (2013, s. 

45) skiljer källkritiken mellan två olika typer av källor, primärkällor samt 

sekundärkällor. Primärkällor definieras som den ursprungliga källan medan 

sekundärkällor är källor som har traderats. Huvudregeln säger att primärkällor är att 

föredra, varav denna regel genomgående tillämpats i studien. Dock har undantag gjorts 

vid referering till Daniel Bernoulli (1780). Författarna finner den förstnämnda källan 

vara föråldrad men anser ändå referensen vara en rimlig anekdot, då Bernoulli (1780) av 

många anses vara fadern till finansiell beteendepsykologi, varvid den förväntade 

nyttoteorin styrks med alternativa primärkällor Ejvegård (2009, s. 72) beskriver att 

färskhetskravet är av betydelse. Färskhetskravet innebär att det i allmänhet är bättre att 

använda en nyare källa jämte en äldre källa, då verkligheten kan förändras över tid.  

Denna studie utgår från ett antal äldre källor såsom exempelvis Von Neumann och 

Morgernstern (1953), Savage (1954), Kahneman och Tversky (1979), Bowman (1980) 

och Fiegenbaum och Thomas (1980). Vi anser dock inte detta vara ett problem, varvid 

dessa källor är frekvent citerade i nyare forskning, varför vi finner dessa studier vara 

tillförlitliga. 

  



 
22 

 

4 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt ämnar redogöra för den aktuella studiens teoretiska utgångspunkter. 

Studien ämnar undersöka beslutstagande under risk i kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolag före och efter implementeringen av Lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag. Studien tar utgångspunkt i två väl erkända teorier i 

syfte att förklara beslutstagande under risk. Den förväntade nyttoteorin samt 

prospektteorin. I syfte att bereda läsaren god förståelse inför efterföljande kapitel 

presenteras inledningsvis djupare redogörelse för studiens valda teorier, varvid kapitlet 

avslutas med redogörelse för tidigare studier inom området. 

4.1 Den förväntade Nyttoteorin 
Detta avsnitt ämnar redogöra för den förväntade nyttoteorin. Detta i syfte att belysa det 

traditionella perspektivet i kontrast mot det moderna beteendeekonomiska synsättet 

samt i syfte att presentera ett alternativt synsätt på beslutstagande under risk. Valet att 

inkludera den förväntade nyttoteorin grundas främst i att Kahneman och Tversky (1979, 

s. 263) utvecklade prospektteorin i form av ett ifrågasättande av den förväntade 

nyttoteorin som deskriptiv modell av individers beslutsfattande under risk. Därmed 

ämnar efterföljande redogörelse av den förväntade nyttoteorin bereda läsaren en djupare 

förståelse för individens beslutstagande under risk inom det traditionella perspektivet 

samt belysa skillnader mot det beteendeekonomiska perspektivet.  

 

År 1738 skapade Daniel Bernoulli den förväntade nyttoteorin (1738, refererad i Anand 

et al., 2009, s. 22). Starmer (2000, s. 333-334) beskriver att den förväntade nyttoteorin 

ämnar förklara individers beslutsfattande under risk och skapades som en förklarande 

modell av den renommerade, “St. Petersburg Paradoxen”.  

4.1.1 Grundläggande antaganden 

Von Neumann och Morgernstern (1953, s. 8) beskriver att den förväntade nyttoteorin 

tar utgångspunkt i det traditionella ekonomiska perspektivet och antar att individer 

agerar rationellt. Individer antas därigenom ta beslut efter det val som maximerar deras 

egen nytta. Baker och Nofsinger (2010, s. 4) förklarar vidare att ett icke rationellt beslut 

kommer att orsaka ett ogynnsamt utfall för individen. Von Neumann och Morgernstern 

(1953, s. 8 & 15-16) beskriver att nytta har definierats brett efter olika preferenser och 

påtalar den praktiska svårigheten i att kvantifiera nytta, då individuella preferenser kan 

skilja sig åt. Med detta i åtanke väljer de att i sin studie definiera nytta enligt monetära 

mått. Resonemanget grundas i ett antagande om att pengar eller motsvarande monetära 

tillgångar skapar nytta i ett ekonomiskt perspektiv. Således innebär detta att rationella 

individer antas fatta det beslut som bäst gynnar eller maximerar deras nuvarande 

förmögenhet. Andra forskare vilka har definierat nytta efter monetära mått är bland 

andra, Schwalbe (2007, s. 451), Kahneman och Tversky (1979, s. 264) samt Markowitz 

(1952, s. 151). 

 

Vidare antar den förväntade nyttoteorin att rationella individer finner nytta i form av 

den totala förmögenheten individen innehar. Individen antas således inte finna något 

värde i förändringar av förmögenheten till följd av utfallet av diverse prospekt. 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 264) Detta utgör en skiljelinje mot prospektteorin, 

vilken antar motsatsen, nämligen att individen i motsägelse gentemot den förväntade 

nyttoteorin finner störst värde i förändringen av förmögenheten (Kahneman & Tversky 

s. 277). Markowitz (1952 s. 154) bröt traditionen av att definiera nytta utifrån den 

absoluta finansiella tillgången och valde istället att definiera nytta utifrån förändringen i 
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tillgången, grundat i termer om vinster och förluster. Detta har enligt Kahneman och 

Tversky (1979, s. 176) kommit att bli ett allmänt accepterat antagande inom de flesta 

experimentella uppskattningsmodeller av ”nytta”.  

 

Von Neumann och Morgenstern (1953, s. 25) postulerade i sin studie fyra 

rationalitetsantaganden, så kallade axiom, i syfte att karakterisera den rationella 

individens beslutsmönster. Även Savage (1954, s. 83-91) expanderade teorin genom att 

addera antagandet om subjektiv sannolikhet, vilket är en metod för att uppskatta 

sannolikhet då det inte finns någon eller endast existerar en liten sannolikhet. 

Sammantaget innebär detta axiom att individen baserat på tillgänglig information 

tilldelar ett visst utfall en viss sannolikhet. Det traditionella perspektivet framhäver 

individen som riskaversiv, vilket enligt Tversky (1975, s. 164) föranleder en konkav 

nyttofunktion.  Schwalbe (2007, s. 451) samt Starmer, (2000, s. 335) beskriver att 

individen kan vara, antingen risksökande, riskaversiv eller riskneutral inom den 

förväntade nyttoteorin, vilket illustreras grafiskt genom att nyttofunktionen är konvex 

för risksökande individer, konkav för riskaversiva individer respektive linjär för 

riskneutrala individer.  

 

Enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 263-264) kan individers beslutsfattande under 

risk förklaras utifrån olika prospekt och dess utfall. De menar vidare att den förväntade 

nyttoteorin vilar på tre grundsatser. Den första grundsatsen är förväntan och innebär att 

den totala nyttan av ett prospekt baseras i den förväntade nyttan av utfallet. Den andra 

grundsatsen är integrationen av tillgångar och innebär att ett prospekt accepteras endast 

om den tillförda nyttan av integrationen av prospektet överstiger den ursprungliga 

nyttan av tillgången. Den tredje grundsatsen är riskaversivitet, vilket innebär att 

individen är riskaversiv om denne föredrar vissa prospekt över andra. Detta kan 

beskrivas genom exemplet att individen föredrar ett prospekt med 100 procent 

sannolikhet till säker vinst jämte alternativet om 99 procent sannolikhet till säker vinst. 

Detta innebär att individen väljer det minst riskfyllda alternativet och således agerar 

riskaversivt. 

4.1.2 Antaganden kring den rationella individen 

Likt nämnt i ovanstående avsnitt utvecklade Von Neumann och Morgenstern (1953, s. 

25-27) den förväntade nyttoteorin genom att addera fyra rationalitetsantaganden, även 

benämnda axiom. Syftet med dessa rationalitetsantaganden är att karakterisera den 

rationella individen i termer om beslutstagande. Rationalitetsantagandena lyder, 

fullständighet, transitivitet, kontinuitet och oberoende. Vidare fastslås att samtliga 

axiom ska vara uppfyllda för att en individ ska klassificeras som rationell.  Enligt Von 

Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-27) avser postulaten, fullständighet samt 

transitivitet beskriva den rationella individens beslutsordning mellan olika utfall. Det 

första antagandet om fullständighet beskriver att individen följer ett principfast 

tillvägagångssätt vid val mellan olika alternativ, vilka står till dennes förfogande.  Med 

detta antagande följer att individen antingen väljer alternativ A före alternativ B (A > 

B), eller alternativ B före alternativ A (B > A), eller finner nyttan av utfallet vara 

likgiltig mellan alternativ A och alternativ B (A = B). Det andra antagandet om 

transitivitet innebär att om individen värderar alternativ A högre än alternativ B (A > B) 

och alternativ B värderas högre än alternativ C (A > C), ska alternativ A även värderas 

högre än alternativ C (A > C). 

 

Von Neumann och Morgenstern, (1953, s. 26-27) beskriver det tredje antagandet om 

kontinuitet genom att exemplifiera en situation då den rationella individen står inför ett 
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val mellan tre olika alternativ, med tre olika utfall. Alternativ A representerar utfallet 

associerat med störst nytta, alternativ B antas vara neutralt medan alternativ C 

representerar utfallet vilket medför lägst nytta. Av detta följer antagandet att individen 

upplever en sammanslagning av alternativ A och alternativ C, vara likvärdig nyttan av 

alternativ B (A + C = B).  

 

Det fjärde och sista antagandet om oberoende innebär att om en individ värderar 

alternativ A över alternativ B, ska individen värdera sannolikheten ρ(A) över 

sannolikheten ρ(B). Detta trots valet av ett tredje prospekt i form av alternativ C. Detta 

postulat förklaras i följande formel: ρ(A) + (1 – ρ)C ≥ ρ(B) + (1 – ρ)C. Antagandet om 

oberoende förutsätter sammantaget att preferensen av ett prospekt håller oberoende av 

möjligheten till övrigt utfall i ytterligare prospekt (Von Neuman & Morgenstern, 1953, 

s. 27)  

4.2 Prospektteorin 
År 1979 introducerade Kahneman och Tversky (1979) “Prospect Theory: An Analysis of 

Decision Under Risk”, som en alternativ förklarande modell för individers 

beslutstagande under risk. Den förväntade nyttoteorin var tidigare den framträdande 

teorin inom forskningsområdet samt allmänt accepterad som normativ deskriptiv 

modell, vid kartläggning av individers beslutstagande under risk (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 263). Kahneman och Tversky (1979, s. 263) kritiserade den 

förväntade nyttoteorin som förklarande modell och menade att individen kan vara en 

blandning av både riskaversiv och risksökande beroende på omständigheterna. Detta till 

skillnad från den förväntade nyttoteorin, vilken antar att individen kan vara antingen 

risksökande, riskaversiv eller riskneutral (Schwalbe, 2007, s. 451). Prospektteorin 

beaktar till skillnad från den förväntade nyttoteorin kognitiva aspekter från det 

beteendeekonomiska forskningsfältet och ämnar i högre grad återge en realistisk 

tolkning av individens beslutsprocess under risk. Ett prospekt definieras enligt 

Kahneman och Tversky (1979, s. 264) i termer om monetära mått. Vidare nämner 

Barberis (2013, s. 173) att Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori utgör en av de 

mest citerade och tillämpade deskriptiva modellerna, vid experimentella studier av 

individens beslutstagande under risk.  

4.2.1 Redigeringsfasen och utvärderingsfasen 

Enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 274) kan individens beslutstagande under risk 

delas in i två faser, redigeringsfasen och utvärderingsfasen. Den första fasen är 

redigeringsfasen. Redigeringsfasen innebär enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 

274), att individen först kategoriserar de olika prospekten efter förväntad nytta. Detta 

för att tydliggöra nyttan av varje prospekt och därmed förenkla det slutgiltiga beslutet. 

Det inledande steget i redigeringsfasen innebär att individen kodar de olika utfallen av 

prospekten i termer av vinster och förluster. Nytta definieras således som värde-

förändringen i form av vinster och förluster och inte som den absoluta tillgångs-

positionen. Kahneman och Tversky (1979, s. 274) förklarar vidare att individen tilldelar 

nytta till värdet av utfallet utifrån dennes subjektivt specificerade referenspunkt. Vidare 

beskrivs att referenspunkten definieras utifrån individens nuvarande tillgångsposition 

och härleds subjektivt efter individens egna preferenser. Efter kodning kan ibland 

prospekten förenklas genom sammanvägande av prospekt med identiska sannolikheter. 

Därefter kategoriseras prospekten genom att separera säkra prospekt från riskfyllda 

prospekt. Vidare exkluderas faktorer, vilka är gemensamma för prospekten. 

Avslutningsvis avrundas sannolikheter och diverse utfall och osannolika utfall utesluts 

för att vidare underlätta beslutsprocessen (Kahneman & Tversky, 1979, s. 275). 
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Enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 275) resulterar redigeringsprocessen i 

uppkomsten av anomalier, det vill säga att individen avviker från ett rationellt beteende. 

Detta motsäger den förväntade nyttoteorins rationalitetsantaganden, vilka förutsätter en 

förutbestämd beslutsordning (Von Neumann & Morgenstern, 1953, s. 26-27; 

Shoemaker, 1982, s. 531). Vidare menar Kahneman och Tversky (1979, s. 275) att 

beslutsprocessen nödvändigtvis inte behöver följa en förbestämd beslutsordning utan 

kan se annorlunda ut beroende på omständigheterna. Detta beskrivs ytterligare genom 

att dra paralleller till de inkonsekvenser som uppstår i samband med isolationseffekten 

av att exkludera gemensamma komponenter. De menar att utjämningen av olikheter 

exkluderar små skillnader mellan prospekten, vilka skulle kunnat påverka det slutliga 

beslutet. Sammantaget beskrivs att prospekten framställs annorlunda beroende på 

individens subjektiva preferenser, vilket kan skapa ett avvikande mönster, så kallade 

anomalier.  

 

Den andra fasen i beslutsprocessen benämns utvärderingsfasen och innebär att individen 

utvärderar de redigerade prospekten inför det slutliga valet. Enligt Kahneman och 

Tversky (1979, s. 274) innebär utvärderingsprocessen att individen väljer det prospekt 

vilket tillför störst nytta kopplat till individens subjektiva preferenser, oberoende av 

sannolikheten till vinst eller förlust. Detta utgör en skiljelinje gentemot den förväntade 

nyttoteorin, vilken antar att individen agerar rationellt och därmed väljer det alternativ 

med störst sannolikhet till vinst, oavsett storleken på vinsten.  

4.2.2 Beslutsviktfunktionen 

Till skillnad från den förväntade nyttoteorin antas individen enligt prospektteorin 

tilldela prospekten beslutsvikter istället för sannolikheter (Kahneman & Tversky, 1979 

s. 277). Dessa beslutsvikter multipliceras sedan med värdet av utfallen från olika 

prospekt. Enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 280) härleds beslutsvikter utifrån 

valet mellan olika prospekt likt subjektiva sannolikheter härleds från individuella 

preferenser. Det poängteras att beslutsvikter inte är sannolikheter, då de inte lyder under 

den förväntade nyttoteorins rationalitetsantaganden gällande sannolikhet.  Vidare menar 

Kahneman och Tversky (1979, s. 280) att individers subjektiva preferenser i 

beslutsvikterna kan leda till att individer tilldelar en för hög beslutsvikt till prospekt 

med en låg sannolikhet till förväntat utfall respektive en för låg beslutsvikt till prospekt 

med en hög sannolikhet i förhållande till förväntat utfall. Enligt Kahneman och Tversky 

(1979, s. 275-276) kan beslutsviktfunktionen beskrivas enligt nedanstående formel. 

 

𝐵𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛: 𝜈 = ∑ 𝜋 (𝜌𝑖)𝜐(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 
Formel 1. Beslutsviktsfunktionen 

 

Enligt formel 1, representerar  den förväntade nyttan, π utgör individens subjektiva 

viktning, υ utgör det subjektiva värdet tilldelat ett specifikt utfall, (χ1, χ2, ….χn) utgör 

möjliga utfall och (ρ1, ρ2, ….ρn) utgör sannolikheten för dessa utfall.  Beslutsvikten π 

utgör en funktion av sannolikheten (ρi) och det subjektiva värdet υ utgör en funktion av 

utfallet (χi).  Funktionen π sammanväger sannolikhet med viktfunktionen och indikerar 

att individen generellt tenderar att tilldela för hög beslutsvikt vid låg sannolikhet för ett 

prospekt och för låg beslutsvikt vid hög sannolikhet. (Kahneman & Tversky, 1979 s. 

280-283) Förhållandet åskådliggörs vidare i figur 2 på nästa sida. Observeras kan att 
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beslutsviktsfunktionen till skillnad från den förväntade nyttoteorins värdefunktion inte 

är linjär (Schoemaker, 1982, s. 531).  

 

Beslutsviktfunktionen kan exemplifieras genom att en individ inför valet mellan två 

olika prospekt är villig att investera betydligt mer i ett prospekt med 100 % sannolikhet 

till vinst jämte ett prospekt med 99 % sannolikhet till vinst. När sannolikheten sänks till 

50 % respektive 51 % tenderar individen istället att inta en relativt neutral ställning 

mellan prospekten. Således är den procentuella sannolikheten om 1 % densamma i varje 

beslutssituation, medan beslutsvikten i relation till den höjda sannolikhetskvoten påvisar 

en större förändring, vilket stödjer beslutsviktsfunktionen i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2. Beslutsviktsfunktionen 

 Källa: Kahneman och Tversky (1979, s, 283), Policonomics (2016) 

4.2.3 Värdefunktionen och referenspunkten 

Kahneman och Tversky (1979, s. 277) beskriver att en fundamental aspekt inom 

prospektteorin är att individer antas värdera nytta i termer om värdeförändring och inte 

utifrån värdet i den absoluta tillgångspositionen. De anser vidare detta antagande vara 

överensstämmande med grundläggande principer härrörande individers perception och 

omdömesförmåga, varvid de förklarar att den mänskliga perceptuella apparaten till 

större del tenderar att utvärdera förändringar och skillnader snarare än den absoluta 

magnituden av en observerad företeelse.  Vidare menar Kahneman och Tversky (1979, 

s. 277) att individer utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser skapar en subjektiv 

ackumulerad referenspunkt, utifrån vilken individen utvärderar olika stimuli såsom 

exempelvis upplevelsen av värme eller kyla. Sammantaget förutsätter teorin ett likartat 

antagande i monetär bemärkelse, varav värdet på en identisk tillgångsposition kan 

definieras som både rikedom och fattigdom, beroende på individens initiala 

tillgångsposition. Således motsägs den förväntade nyttoteorin, vilken antar att individen 

finner samma nytta oavsett initial tillgångsposition. Vidare förklaras att individen 

definierar värde efter två aspekter. Tillgångspositionen vilken tjänar som individens 

referenspunkt samt storleken på den positiva eller negativa förändringen i förhållande 

till referenspunkten. (Kahneman & Tversky, 1979, s. 277) 

 

I figur 3, nedan illustreras prospektteorins värdefunktion, varvid referenspunkten utgör 

origo (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279). Kahneman och Tversky (1979, s. 278) 

förklarar att värdefunktionen utformats under antagandet att den psykologiska effekten 

av ett beslut avbildas i en konkav värdefunktion motsvarande storleken av en fysisk 
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förändring. Detta beskrivs som att individen upplever en värdeökning från 100 kr till 

200 kr vara större jämte en värdeökning från 1100 kr till 1200 kr, varvid det omvända 

gäller vid en förlust. Detta trots att den faktiska monetära summan är densamma. 

Utifrån detta antagande menar Kahneman och Tversky (1979, s. 278) att värde-

funktionen är konkav vid värdeförändringar ovanför referenspunkten respektive konvex 

vid värdeförändringar under referenspunkten, vilket frambringar den S-formade 

funktionen. Således kan sägas att värdefunktionen är konkav vid vinster och konvex vid 

förluster. Vidare förklaras att det marginella värdet av vinster och förluster avtar med 

dess storlek, vilket kan ses som att värdefunktionen flackas ut i den mest konkava 

respektive konvexa delen av värdefunktionen. Kahneman och Tversky (1979, s. 279-

280) menar vidare att individer generellt upplever en större känsla av uppgivelse vid 

förluster jämte den känsla av tillfredställelse de upplever vid vinster. Av detta följer att 

värdefunktionen är brantare vid förluster än vid vinster av samma magnitud, varvid den 

brantaste delen i funktionen kan observeras kring referenspunkten. Kahneman och 

Tversky (1979, s. 268) förklarar vidare att individer tenderar att agera riskaversivt på 

den konkava delen av värdefunktionen ovan referenspunkten respektive risksökande på 

den konvexa delen under referenspunkten. 

 

 

 
Figur 3. Värdefunktionen 

Källa: Kahneman och Tversky (1979, s. 279), Policonomics (2016) 

4.3 Den kumulerade prospektteorin 
Tversky och Kahneman (1992) arbetade senare fram en vidareutvecklande modifierad 

version av den tidigare prospektteorin som kom att kallas för den kumulativa 

prospektteorin. I den första teorin från 1979 använde de sig av separata beslutsvikter, 

vilket förändrades i den efterföljande teorin med kumulativa beslutsvikter. Det innebär 

att beslutsvikten appliceras på funktionen för den kumulativa sannolikheten vilken är 

rangordningsberoende likt den förväntade nyttoteorin men som inte används för att 

behandla de enskilda utfallen (Tversky & Kahneman 1992, s. 299). Denna studie avser 

dock utgå från originalteorin och kommer således inte att behandla den kumulativa 

prospektteorin. Detta med grund i att tidigare studier av prospektteorins tillämpning på 

företagsnivå främst valt att utgå från Kahneman och Tverskys (1979) ursprungliga 

prospektteori, varvid författarna finner denna version vara mest lämpad i denna studie. 

4.4 Kritik mot den förväntade nyttoteorin 
Den förväntade nyttoteorin har sedan 1950-talet mött kritik kring huruvida validiteten i 

den deskriptiva modellen ger en adekvat bild av individers beslutstagande under risk. I 

den kritik som riktats mot den förväntade nyttoteorin, har samtidigt nya alternativa 
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modeller skapats, exempelvis Allais (1953) Paradox samt Kahneman och Tverskys 

(1979) prospektteori. Tversky (1975, s. 163) menar att kritiken framförallt växt fram 

genom att flera studier uppvisat motsägande effekter till den förväntade nyttoteorins 

rationalitetsantaganden. Allais Paradox (1953 refererad i Tversky 1975, s. 168) blev 

uppmärksammad i samband med att modellen påvisade att antagandet om transitivitet i 

den förväntade nyttoteorin kunde ifrågasättas eftersom individer bröt mot axiomet om 

oberoende. Från paradoxen föreföll det att individer inte följde en identisk 

preferensordning och därmed bryter mot rationalitetsantagandet om transitivitet 

(Schoemaker 1982, s. 542). I vidare studier har Kahneman och Tversky (1979, s. 263) 

utifrån prospektteorin också riktat omfattande kritik till den förväntade nyttoteorin. De 

menar att den förväntade nyttoteorin inte utgör en god deskriptiv modell vid studier av 

individers beslutstagande under risk. Detta eftersom individers preferenser ständigt 

strider mot dess rationalitetsantaganden. Kahneman och Tversky (1979, s. 277) anser att 

detta beror på att individer väljer sina prospekt utifrån beslutsvikter och inte 

sannolikheter. För att påvisa att detta stämmer har de utifrån sin studie presenterat ett 

antal effekter som uppkommer vid val av riskfyllda prospekt. Effekterna benämns som 

säkerhetseffekten, reflektionseffekten och isolationseffekten. 

 

Kahneman och Tversky (1979, s. 265) beskriver utifrån säkerhetseffekten att individer 

tenderar att välja prospekt, vilka anses vara av säker utgång framför prospekt med 

osäker utgång. Detta innebär att individer agerar riskaversivt vid säkra vinster och 

risksökande vid säkra förluster. Detta motsäger den förväntade nyttoteorins 

rationalitetsantagande om att individer ska nyttomaximera. De påvisar detta med stöd 

från säkerhetseffekten genom att förklara att individer hellre väljer ett prospekt med 

säker utgång istället för ett prospekt med osäker utgång även fast nyttan är större i det 

osäkra prospektet. Vidare menar Kahneman och Tversky (1979, s. 268-269) att 

reflektionseffekten handlar om att individers preferenser förändras vid positiva 

respektive negativa prospekt. De agerar alltså spegelvänt beroende på om prospekten 

formuleras som vinster eller förluster. Deras förhållningssätt till risker motsäger därför 

den förväntade nyttoteorins rationalitetsantagande om oberoende som innebär att 

individer ska agera efter identiska riskpreferenser oberoende av situationen. Kahneman 

och Tversky (1979, s. 271-275) förklarar sedermera att individer gärna förenklar valet 

mellan prospekten genom att exkludera gemensamma faktorer och fokuserar på 

skillnaderna. Denna effekt kallas för isolationseffekten och kan skapa inkonsekventa 

preferenser eftersom individers inställning till risk förändras beroende på hur 

prospekten presenteras. 

4.5 Kritik mot prospektteorin 
Prospektteorin har inte kritiserats i samma utsträckning som den förväntade nyttoteorin 

men har trots detta ifrågasatts i viss mån. Den kritik vilken tillkommit har främst riktats 

i form av ett ifrågasättande av teorins generaliserbarhet. Barberis (2013, s. 192) menar 

att det uppstår svårigheter vid prospektteorins övergripande applicering inom det 

ekonomiska området. Detta med grund i att det är svårt att generalisera värdet av en 

vinst eller förlust för samtliga individer under varje givet utfall. Denna tes stöds även av 

Közegi och Rabin (2006, s. 1062), vilka menar att individens beslut är helt beroende av 

dennes individuella referenspunkt. Således antas referenspunkten skiljas åt beroende av 

individens subjektiva preferenser, vilket likt nämnt medför att generalisering blir svår.  

 

Levy (1997, s. 98) menar vidare att det finns stora diskrepanser mellan tidigare 

experimentella studier och verkligheten. Detta med grund i att Kahneman och Tversky 
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(1979) i förväg informerat undersökningsobjekten om vilka förutsättningar som antas 

karaktärisera beslutsprocessen. Således menas att individerna erhåller en fördefinierad 

uppfattning kring deras beslutstagande och dess konsekvenser. Levy (1997, s. 98) 

förklarar att verkligheten presenterar en alternativ kontext, varvid förutsättningar kring 

beslutsprocessen och dess konsekvenser för individen är okända, varför den 

operationella definitionen av verkligheten inte bedöms överensstämma med den faktiska 

verkligheten. Således menas att experimenten i Kahneman och Tverskys (1979) studier 

inte återger en korrekt bild av verkligheten då, individen i verkligheten inte på förväg 

känner till utfallet av olika prospekt.  Vidare ifrågasätter Levy (1997, s. 102) teorins 

aggregationsproblem. Detta då Kahneman och Tversky (1979) enbart prövat teorin på 

individnivå, varvid Levy (1997, s. 102) menar att prospektteorin inte kan göras gällande 

på gruppnivå, varför organisationer och företag därför inte helt kan förlita sig på att 

appliceringen av prospektteorin blir konsekvent.  

4.6 Bowmans Risk/Avkastnings Paradox 
År 1980 publicerade Bowman (1980) ”A Risk Return Paradox For Strategic 

Management”. I denna studie studerade Bowman (1980, s. 3) den amerikanska 

marknaden ur ett strategiskt företagsledningsperspektiv med hänsyn till den strategiska 

beslutsprocessen under risk. Bowman (1980, s. 1) menar att strategisk företagsledning 

involverar tunga beslut inom vilka områden företaget ska verka, hur företaget ska 

interagera inom dessa områden, hur företaget ska investera och allokera resurser samt 

vilka interna justeringar som krävs för att implementera dessa strategiska val. Vidare 

beskrivs att ett effektivt sätt att mäta och differentiera dessa aspekter på organisatorisk 

nivå är att analysera verksamhetens företagsstrategi, affärsstrategi och funktionella 

strategi. Med grund i ovanstående fann Bowman (1980, s. 1-2) det intressant att i 

perspektivet av företagsledningens strategiska beslutsprocess, undersöka sambandet 

mellan finansiell risk och avkastning inom och mellan olika branscher. 

 

Vidare nämner Bowman (1980, s. 1-2) att det tidigare genomförts flertalet studier inom 

risk och avkastningssambandet men då främst inom värdepappersmarknaden och att 

endast ett fåtal studier genomförts på företag. Bowman (1980, s. 2) menar att studier av 

detta slag inte enbart har ett intresse i sig själv utan även för företag generellt och då 

framförallt vid publikt informationsutgivande och utformning av finansiella policyer. 

Bowman (1980, s. 2-3) nämner att tidigare studier påvisat att riskaversiva företagsledare 

kräver högre avkastning förutsatt högre risk, åtminstone ”ex ante” i annat fall förkastar 

individen investeringsmöjligheten. Detta föranleder ett positivt samband mellan risk och 

avkastning och lägger således grund för dåtidens generella forskningsantaganden, vilka 

menade att risk måste bära sin egen belöning i form av en positiv premie förknippad 

med den ytterligare risk som tas. Bowman (1980, s. 4) ifrågasatte dåtidens traditionella 

synsätt om ett positivt samband mellan risk och avkastning, efter att han funnit tidigare 

studier som indikerade motsatsen. Tidigare empiriska studier visade att risk inte 

associeras med hög avkastning utan tvärtom med negativ avkastning, vilket Bowman 

(1980, s. 4) menade lade grund till paradoxen.  

 

För att undersöka risk och avkastningssambandet använde sig Bowman (1980, s. 5) i sin 

studie av årsbaserad avkastning på eget kapital som avkastningsmått, varvid variansen i 

avkastning användes som riskmått. Bowman (1980, s. 5) nämner att avkastning på eget 

kapital är det mest tillämpade avkastningsmåttet inom ekonomisk forskning och menar 

även att avkastning på eget kapital är det nyckeltal som är av störst vikt för 

företagsledare och strategisk ledning. Bowman (1980, s. 15-16) ifrågasätter tidigare 
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studier av Conrad och Plotkin (1968), vilka härlett ett positivt samband. Conrad och 

Plotkin (1968, s. 91-92) använde sig av ett tvärsnitt bland branschens företag vid 

beräkning av variansen, vilket enligt Bowman (1980, s. 15-16) kan leda till att variansen 

utjämnas och således snedvrider resultatet av studien. Bowman (1980, s. 16) har istället 

tillämpat ett longitudinellt angrepp, vilket innebär att variansen för avkastning på eget 

kapital beräknas på årsbasis för varje företag, vilket bidrar till en mer precis 

uppskattning av den faktiska variansen. Bowman (1980, s. 16) menar vidare att 

longitudinell behandling av variansen är både mer konsekvent med tidigare analyser av 

risk som finns i litteraturen och mer relevant för de frågor som behandlas i studien. I en 

senare studie medger dock Bowman (1982, s. 34) att även tvärsnittsbaserade angrepp 

ger en god uppskattning av variansen.  

Bowman (1980, s. 6-16) sammanställde resultatet i korstabeller för risk och avkastning 

genom att dela urvalet vid medianen, det vill säga medianen för avkastning på eget 

kapital och medianen för variansen för avkastning på eget kapital. Medianen definieras 

som referenspunkten och delar in företagen i två grupper, ovanför referenspunkten 

respektive under referenspunkten. Bowman (1980, s. 16-17) fann i motsatts till tidigare 

studier ett negativ samband mellan avkastning och risk. Studien påvisade att företagen 

ovanför referenspunkten generellt tenderade att förknippas med lägre risk jämte 

företagen under referenspunkten. Bowman (1980, s. 13 & 16-17) genomförde vidare 

signifikanstest via ”Spearmans rangkorrelation” och fann signifikant stöd för ett 

negativt samband mellan risk och avkastning inom branscher men dock inte emellan 

branscher. Bowman (1980) namngav upptäckten av det negativa sambandet mellan risk 

och avkastning, risk/avkastningsparadoxen. 

År 1988 publicerade Figenbaum och Thomas (1988) ”Attitudes Towards Risk And The 

Risk-Return Paradox: Prospect Theory Explanations”. Fiegenbaum och Thomas (1988, 

s. 97) söker stöd i prospektteorin och menar att prospektteorin kan sammanvägas med 

risk/avkastningsparadoxen i syfte att analysera beteendemönster under risk inom 

strategisk företagsledning. Studien visar ett negativ samband mellan risk och avkastning 

för företag under referenspunkten och ett positivt samband mellan risk och avkastning 

för företag över referenspunkten. De finner således stöd enligt prospektteorins 

antaganden om att företag är risksökande vid förluster och riskaversiva vid vinster. 

Omvänt kommer de att vara riskaversiva vid måluppfyllelse. Studien finner således stöd 

för både risk/avkastningsparadoxen och prospektteorin. Vidare har Bowmans (1980) 

samt Fiegenbaum och Thomas (1988) forskning kommit att väcka ett stort intresse för 

vidare studier av risk och avkastningssambandet inom och mellan olika branscher. 

Tillägget av finansiell beteende psykologi i form av prospektteorin anses utifrån 

sambandet mellan risk och avkastning kunna förklara den strategiska företagsledningens 

beslutsfattande mellan olika riskfyllda prospekt, varav den strategiska företagsledningen 

antas svara synonymt med företagets beslutstagande.  

4.7 Tidigare forskning på risk och avkastningssambandet inom företag 
Efter att Fiegenbaum och Thomas (1988) publicerat sin studie ”Attitudes Towards Risk 

and the Risk-Return Paradox”, har flertalet forskare valt att följa deras fotspår i syfte att 

kartlägga risk och avkastningssambandet på företagsnivå. Detta genom att kombinera 

Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori med Bowmans (1980) risk/avkastnings-

paradox. Exempel på senare forskare vilka vidare studerat risk och avkastnings-

sambandet enligt dessa antaganden är Miller och Bromiley (1990), Fiegenbaum (1990), 

Jegers (1991), Sinha (1994), Chou et al., (2009), Kliger och Tsur (2011), Zribi och 
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Boujelebéne (2012) samt Alam och Tang (2012). Värt att nämna är att Bard och 

Nordgen (2014) utifrån prospektteorins värdefunktion undersökte sambandet mellan 

risk och avkastning för företag inom den svenska skogsindustrin. De fann i sin studie 

signifikant stöd för ett negativt samband mellan risk och avkastning för företag under 

referenspunkten respektive ett positivt samband för företag ovan referenspunkten. 

Således kunde Bard och Nordgren (2014) bekräfta stöd för prospektteorins konkava och 

konvexa värdefunktion för företag inom den svenska skogsindustrin, vilket ger stöd för 

prospektteorin tillämplighet även inom Sveriges gränser.  

 

4.7.1 Generella antaganden kring prospektteorin applicering på företag 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 86), Miller och Bromiley (1990, s. 766), Jegers 

(1991, s. 215) samt Kliger och Tsur (2011, s. 30) beskriver alla utförligt hur 

prospektteorins grundläggande antaganden kan tillämpas på företagsnivå. Inledningsvis 

förklaras att företagen likt individer antas fatta beslut efter en subjektivt preciserad 

referenspunkt, varvid referenspunkten i de flesta fall definieras som branschens 

genomsnittliga prestation. Således antas företagen subjektivt utvärdera företagets 

prestation i förhållande till branschens genomsnittsprestation, varvid företagen tenderar 

att uppvisa ett risksökande respektive riskaversivt beteende, beroende det aktuella 

företagets branschallokering.  Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 86) samt Jegers (1990, 

s. 215-216) förklarar att företag associerade med ett positivt samband mellan risk och 

avkastning antas agera riskaversivt och därmed kategoriseras på den konkava delen av 

prospektteorins värdefunktion, ovan referenspunkten. I motsats innebär detta att företag, 

vilka erhåller ett negativt samband mellan risk och avkastning antas agera risksökande, 

varav dessa kategoriseras på den konvexa delen på värdefunktionen, under 

referenspunkten. Vidare förklarar Bromiley (2010, s. 1358) att det positiva sambandet 

ovan referenspunkten respektive det negativa sambandet under referenspunkten avtar 

desto längre ifrån branschens genomsnittsprestation företaget ligger, vilket resulterar i 

att de mest avvikande företagen antas vara i det närmaste riskneutrala. Detta kan enligt 

prospektteorin observeras som att värdefunktionen flackas ut ovan samt under 

referenspunkten (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279) 

 

Miller och Bromiley (1990 s. 766) beskriver att högpresterande företag ovan 

referenspunkten tenderar att uppvisa en motvilja gentemot ytterligare risktagande i 

utbyte mot högre förväntad avkastning. Av detta följer att företag vilka ligger över 

branschens genomsnittsprestation endast antas acceptera ökad risk förutsatt garanterad 

ökning i framtida avkastning. Detta föranleder vidare ett antagande om att ett ökat 

risktagande leder till ökad prestation inom högpresterande företag. Vidare förklarar 

Miller och Bromiley (1990, s. 766) att företag, vilka befinner sig under referenspunkten 

tvärtom tenderar att ignorera en låg förväntad avkastning i syfte att öka variansen i den 

faktiska avkastningen. Denna hävstångseffekt menar de ökar desto lägre under 

branschens genomsnittsprestation företaget befinner sig. De menar vidare att 

anledningen till att lågpresterande företag accepterar ett ökat risktagande ligger i att 

sannolikheten att nå branschens genomsnittsprestation ökar, det vill säga sannolikheten 

att nå referenspunkten. I motsats till företag ovan referenspunkten förknippas ett ökat 

risktagande för företag under referenspunkten generellt med en sämre prestation. 

4.7.2 Perspektiv inom tidigare studier 

Bowman (1980, s. 2) utvecklade risk/avkastningsparadoxen i perspektivet av den 

strategiska företagsledningen inom de undersökta företagen. Den strategiska företags-

ledningens beslutsfattande och riskpreferenser antogs således svara synonymt för 

företagets beslutsfattande och riskpreferenser. Vidare har perspektivet av strategisk 
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företagsledning även antagits av Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 85), Fiegenbaum 

(1990, s. 188-189), Miller och Bromiley (1990, s. 756), Jegers (1991, s. 216) samt 

Kliger och Tsur (2011, s. 29-30). Miller och Bromiley (1990, s. 765-766) beskriver 

perspektivet av strategisk företagsledning genom antagandet om att samtliga företag 

inom en bransch, skapar målsättningar i termer om prestation definierat efter branschens 

genomsnittsprestation. Vidare antas den strategiska företagsledningen utvärdera och 

välja mellan olika riskfyllda projekt kopplade till företagets löpande verksamhet. 

Utfallet av varje prospekt antas vidare påverka företagets finansiella ställning och 

prestation, varvid den strategiska företagsledningens beslut antas ta hänsyn till 

företagets övergripande relation mellan risk och avkastning. Sinha (1994, s. 26-27) 

väljer att inte inta något specifikt perspektiv och ifrågasätter vilket perspektiv som bör 

intas vid övergången av prospektteorins tillämpning från individnivå till företagsnivå. 

Sinha (1994, s. 26-27) grundar beslutet i svårigheten i att definiera vem som faktiskt 

finner nytta i de beslut som tas. Det kan således diskuteras vilket perspektiv som bäst 

lämpar sig vid studier av denna karaktär, varvid detta avhandlas i avsnitt 3.8. 

Författarna finner dock med hänsyn till att majoriteten av tidigare studier valt att 

undersöka perspektivet av den strategiska företagsledningen, detta synsätt utgöra ett gott 

perspektiv även i denna studie.  

4.7.3 Antaganden kring definition av referenspunkt 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91), Fiegenbaum (1990, s. 190-191), Sinha (1994, s. 

227), Jegers (1991, s. 218), Chou et al., (2009, s. 196), Zribi och Boujelbène (2012, s. 

21-22) samt Alam och Tang, (2012, s. 160) uppskattade referenspunkten genom att 

beräkna medelvärdet av den genomsnittliga avkastningen och risken över den studerade 

tidsperioden. Därefter beräknades medianvärdet på avkastning respektive risk, varvid 

företagen delades in i grupper, över respektive under referenspunkten baserat på 

företagens genomsnittliga avkastning under den valda tidsperioden. De företag vars 

genomsnittliga avkastning låg ovanför medianen antogs ligga över referenspunkten 

medan företag vars genomsnittliga avkastning understeg medianen antogs ligga under 

referenspunkten. Till skillnad från övriga valde Miller och Bromiley (1990, s. 765) i sin 

studie att definiera referenspunkten som branschmedelvärdet av det valda risk och 

avkastningsmåttet. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91) argumenterar vidare för 

medianen som referenspunkt. Detta genom att förklara att medianen som referenspunkt 

utesluter att extrema avvikelser i observationerna påverkar slutresultatet, varför 

branschmedianen lämpar sig bättre som referenspunkt jämte branschmedelvärdet.  

 

Kliger och Tsur (2011, s. 31) nämner att medelvärdet respektive medianen utgör de 

mest vedertagna definitionerna av referenspunkt inom tidigare forskning och påpekar att 

måtten generellt beräknas som ett genomsnitt över den valda tidsperioden och inte på 

årsbasis. Kliger och Tsur (2011, s. 29-30) riktar kritik gentemot tidigare studiers 

antaganden kring referenspunkten och menar att genomsnittsberäkning föranleder att 

företagets prestation är tidsinvariant och således förutsätter att avkastningen är 

oföränderlig under tidsperioden. Detta menar de bryter mot prospektteorins 

grundprinciper genom att företagets förhållande till referenspunkten är beroende av dess 

finansiella ställning, vilken de menar förändras över tid.  

 

Kliger och Tsur (2011, s. 31) menar vidare att tidigare studier antar att varje företag 

inom branschen utvärderar dess respektive prestation i relation till övriga företag inom 

branschen och enligt detta antagande antar att den genomsnittliga branschprestationen 

är känd, även om den först framgår under den efterföljande perioden. De menar med 

andra ord att det finns ett underförstått antagande om att företagen baserar sitt framtida 
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risktagande på en ännu okänd framtida prestation. I syfte att motverka ovanstående 

antaganden menar Kliger och Tsur (2011, s. 31) att medianen ska beräknas på årsbasis 

för branschens totala prestation. Nästa steg innebär att föregående års referenspunkt 

ställs i relation till företagens beslut under nästkommande år, vilket de menar ger en mer 

realistisk skattning av verkligheten. 

 

Den aktuella studien avser dock trots kritiken från Kliger och Tsur (2011) att likt 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91), Jegers (1991, s. 218), Fiegenbaum (1990, s. 

190-191), Sinha (1994, s. 227), Chou et al., (2009, s. 196), Zribi och Boujelbène (2012, 

s. 21-22) samt Alam och Tang, (2012, s. 160), definiera referenspunkten som medianen 

på det genomsnittliga medelvärdet i avkastning respektive varians i avkastningsmåttet. 

Detta då denna definition likt nämnt är det mest vedertagna tillvägagångssättet vid 

uppskattning av referenspunkt, varvid vi finner definitionen tillbörlig inför senare 

analyskapitel samt i syfte att underlätta jämförelse med tidigare studier.  

4.7.4 Antaganden kring definition av variabler 

I syfte att vidare stärka prospektteorins tillämpning på företag har forskare definierat 

avkastning och risk efter olika mätvärden. Bowman (1980, s. 2) valde likt tidigare 

nämnt att definiera avkastning som företagens redovisningsgrundade avkastning på eget 

kapital, varvid han lät variansen i avkastningsmåttet återspegla risken. Fiegenbaum och 

Thomas (1988, s. 91) valde likt Bowman (1980, s. 2) att definiera avkastning som 

företagens redovisningsgrundade avkastning på eget kapital. Jegers (1991, s. 216-217) 

upprepade Fiegenbaum och Thomas (1988) studie inom den belgiska tillverknings-

industrin och använde likt Bowman (1980, s. 6) samt Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 

91) företagens avkastning på eget kapital som avkastningsmått, men valde även att 

utvidga studien genom att addera ytterligare fyra avkastningsmått. Jegers (1991, s. 216) 

menar vidare att avkastning på eget kapital främst återger aktieägarnas synvinkel medan 

avkastning på totalt kapital bättre reflekterar företagsledningens synvinkel. Detta 

antagande styrks vidare av Zribi och Boujelbène (2012, s. 21) samt Alam och Tang 

(2012, s. 159), vilka i sina respektive studier tillämpade både avkastning på eget kapital 

samt avkastning på totalt kapital. Denrell (2009, s. 449) beskriver att avkastning på 

totalt kapital är att föredra framför avkastning på eget kapital. Detta motiveras genom 

att avkastning på totalt kapital till skillnad från avkastning på eget kapital inte påverkas 

av företagets finansiella hävstång samt då avkastning på eget kapital kan påverkas av 

monetära förluster, vilket kan frambringa ett vilseledande resultat. Vidare valde Jegers 

(1991, s. 216) att tillämpa två riskmått, genomsnittlig varians på avkastningsmåtten 

samt genomsnittlig standardavvikelse för avkastningsmåtten. Valet att inkludera 

ytterligare ett riksmått motiveras i att Fiegenbaum och Thomas (1988) inte presenterat 

någon klar anledning till att inte använda fler riskmått, varvid Jegers (1991, s. 216) 

anser att detta ger en bredare riskbedömning och breddar teorins tillämpning.  

 

Miller och Bromiley (1990, s. 757-758) studerade likt Fiegenbaum och Thomas (1988), 

samt Jegers (1991) sambandet mellan risk och avkastning inom och mellan olika 

branscher. De valde att använda både avkastning på eget kapital samt avkastning på 

totalt kapital som avkastningsmått, varvid de lät standardavvikelsen definiera risken. 

Vidare valde Fiegenbaum (1990, s. 192) i en senare studie att enbart använda 

avkastning på totalt kapital som avkastningsmått och lät variansen i avkastning på totalt 

kapital reflektera risken.  Intressant i denna studie är att han bland annat, studerar risk 

och avkastningssambandet inom den amerikanska fastighetsbranschen. Ytterligare 

forskare, vilka baserat sina respektive studier av risk och avkastningssambandet i 

avkastning på totalt kapital är Sinha (1994, s. 229) samt Chou et al., (2009, s. 195-196). 
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De använder liksom Jegers (1991, s. 216) standardavvikelsen på avkastning som 

riskmått. Kliger och Tsur (2011, s. 30) använder istället enbart avkastning på eget 

kapital och studerar likt tidigare nämnda studier risk och avkastningssambandet inom 

och mellan olika branscher. Zribi och Boujelbène (2012, s. 19) samt Alam och Tang 

(2012, s. 157) valde till skillnad från tidigare studier att avgränsa sina respektive studier 

till att enbart studera en bransch.  Gemensamt för dessa är att de valde att specifikt 

studera banksektorn, vilken likt fastighetsbranschen förknippas med hög 

hävstångseffekt, det vill säga en låg andel eget kapital i förhållande till totala skulder 

(DeAngelo & Stultz, 2015, s. 221; Selling & Stickney, 1989, s. 43 & 49). Vi vill vidare 

poängtera att inga slutsatser kring likheter mellan beslutstagande och riskbeteende inom 

bank och fastighetsbransch antas, utan vi ämnar enbart belysa att dessa studier likt den 

aktuella studien avgränsats till att studera en enskild bransch med generellt hög grad av 

finansiell hävstång. Både Zribi och Boujelbène (2012, s. 21) samt Alam och Tang 

(2012, s. 159) lät medianen i avkastning definiera referenspunkten och använde både 

avkastning på eget kapital samt avkastning på totalt kapital som avkastningsmått varvid 

standardavvikelsen för avkastning använts som riskmått.  

4.7.5 Sammanställning av resultat och slutsatser från tidigare studier 

Fiegenbaum och Thomas (1988) var likt nämnt i tidigare avsnitt, de första att kombinera 

Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori med Bowmans (1980) risk/avkastnings-

paradox. I syfte att undersöka huruvida det föreligger ett positivt samband mellan risk 

och avkastning för företag ovan referenspunkten respektive ett negativt samband för 

företag under referenspunkten, formulerade Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 90) 

följaktligen en hypotesprövning. Deras hypotesprövning har vidare tillämpats av bland 

andra Jegers (1991, s. 218) samt Chou et al., (2009, s. 196) Denna studie lägger stor vikt 

i Fiegenbaum och Thomas (1988) samt Jegers (1990) studier. Detta med grund i att 

dessa två studier genomgående citerats i efterföljande studier, varför vi finner deras 

forskning bidra med god grund även i denna studie. Gemensamt för samtliga tidigare 

studier, vilka omnämns i detta kapitel är att alla tar utgångspunkt i Bowmans (1980) 

risk/ avkastningsparadox i samspel med prospektteorins grundantaganden. Vidare har 

senare studier tillämpat liknande hypotesprövning samt metodologiska och statistiska 

tillvägagångssätt, varför vi finner god jämförbarhet mellan dessa studier och anser att 

dessa utgör god ram i den aktuella studien.  

 

I tabell 2, nedan presenteras en sammanställning av tidigare forskning av sambandet 

mellan risk och avkastning enligt prospektteorins värdefunktion. Tabellen sammanfattar 

tidsperiod, antal branscher, antal företag, avkastningsmått, riskmått samt resultatet i 

respektive studie. Samtliga studier har funnit signifikant stöd för de samband vilka 

observerats. Detta innebär att alla funnit stöd för att prospektteorin verkar som fullgod 

modell i syfte att förklara strategisk företagslednings beslutsfattande och riskpreferenser 

både inom och mellan branscher. Således finns signifikant stöd för att företag ovan 

referenspunkten agerar riskaversivt medan företag under referenspunkten agerar 

risksökande, varvid vi anser att dessa studier ger starkt stöd åt prospektteorins 

tillämpning som deskriptiv modell i syfte att förklara riskbeteende på företagsnivå. 

 

 



 
35 

 

Tabell 2. Sammanställning tidigare forskning 

Studie Tidsperiod Urval Avkastningsmått Riskmått Risk/Avkastningssamband (  = Sign.)  

Fiegenbaum & 

Thomas 

(1988) 

1960-1964, 

1965-1969, 

1970-1974, 

1975-1979, 

1960-1969, 

1970-1979, 

1960-1979 

2,322 

Amerikanska 

företag inom 47 

olika branscher 

Avkastning på eget kapital Variansen i avkastning på eget 

kapital 

 Positivt samband inom och mellan 

branscher ovan referenspunkten 

 Negativt samband inom och mellan 

branscher under referenspunkten 

Fiegenbaum 

(1990) 

1977-1984 3,300 

Amerikanska 

företag inom 85 

olika branscher 

Avkastning på totalt kapital Variansen i avkastning på totalt 

kapital 

 Positivt samband inom och mellan 

branscher ovan referenspunkten 

 Negativt samband inom och mellan 

branscher under referenspunkten 

Jegers (1991) 1977-1982 3,250 Belgiska 

företag inom 110 

olika branscher 

Avkastning på totalt kapital, 

Avkastning på eget kapital, 

kassaflöde på eget kapital, 

kassaflöde finansiella utlägg 

på totalt kapital 

Variansen i respektive 

avkastnings-mått, Genomsnittlig 

standard-avvikelse i 

avkastningsmåtten 

 Positivt samband inom och mellan 

branscher ovan referenspunkten 

 Negativt samband inom och mellan 

branscher under referenspunkten 

Sinha (1994) 1977-1985 341 

Australiensiska 

företag inom 14 

olika branscher 

Avkastning på totalt kapital Standardavvikelse i avkastning på 

total kapital 

 Positivt samband inom branscher 

ovan referenspunkten 

 Negativt samband inom branscher 

under referenspunkten 

Chou et al., 

(2009) 

1984-1993 

1994-2003 

1984-2003 

27,614 

Amerikanska 

företag inom 48 

olika branscher 

Avkastning på totalt kapital Standardavvikelse i avkastning på 

total kapital 

 Positivt samband inom branscher 

ovan referenspunkten 

 Negativt samband inom branscher 

under referenspunkten 

Kliger & Tsur 

(2011) 

1987-2001 2,068 olika 

företag inom 41 

olika branscher 

Avkastning på eget kapital Risken beräknas årligen för varje 

företag som av den absoluta 

skillnaden mellan företagets 

avkastning och branschens median 

 Positivt samband inom branscher 

ovan referenspunkten 

 Negativt samband inom branscher 

under referenspunkten 

Zribi & 

Boujelbène 

(2012) 

1999-2008 10 kommersiella 

banker noterade 

på ”Tunisia Stock 

Exchange” 

Avkastning på totalt kapital, 

Avkastning på eget kapital, 

Kvoten av eget kapital i 

förhållande till totalt kapital 

Standardavvikelse i respektive 

avkastnings-mått 

 Positivt samband mellan banker 

ovan referenspunkten 

 Negativt samband mellan banker 

under referenspunkten 

Alam & Tang 

(2012) 

2000-2010 99 islamska 

banker i 14 länder 

världen över 

Avkastning på totalt kapital, 

Avkastning på eget kapital 

Standardavvikelsen för respektive 

avkastningsmått 

 Positivt samband mellan banker 

ovan referenspunkten 

 Negativt samband mellan banker 

under referenspunkten 
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5 Hypoteser 
Detta kapitel ämnar redogöra för studiens hypoteser, vilka framställts i syfte att mäta 

risk och avkastningssambandet för att söka stöd för prospektteorins applicering inom 

svenska bostadsaktiebolag och därmed besvara studiens huvudsakliga frågeställning. 

 

5.1 Hypotesprövning 
Denna studie avser att utifrån prospektteorins värdefunktion, undersöka huruvida 

Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag uppvisar ett i högre grad 

affärsmässigt riskbeteende efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. I syfte att besvara studiens frågeställning har vi utformat en statistisk 

hypotesprövning. Enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 122-123) ska forskaren vid all 

hypotesprövning utforma en nollhypotes (H0) samt en alternativhypotes (H1). Vid 

framställande av hypoteser har ett stort beaktande tagits till studiens 

problemformulering, teoretiska referensram samt tidigare studier. Vilket nämnts i 

tidigare avsnitt var Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 90-93) de första att applicera 

prospektteorins antaganden på företagsnivå. I syfte att styrka teorins tillämplighet som 

deskriptiv modell vid studier av risk och avkastningssamband inom företag och 

branscher formulerades en hypotesprövning. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 90-93) 

hypoteser har vidare replikeras vid ett flertal senare studier, exempelvis Jegers (1991, s. 

90-93) samt Chou et al., (2009, s. 196) Sammantaget bedöms Fiegenbaum och Thomas 

(1988, s. 90-93) hypotesprövning vara väl beprövad, varvid vi anser att deras 

hypotesprövning med fördel kan tillämpas även i denna studie. Detta då följande 

hypotesprövning medför en ökad jämförbarhet mot tidigare studier, vilket vi finner vara 

av stor vikt inför senare analys och bedömning studiens resultat. 

 

Den aktuella studien avser undersöka sambandet mellan risk och avkastning för privata 

och kommunala svenska bostadsaktiebolag under två tidsperioder. Period ett omfattar år 

2006- 2010 och avser undersöka förhållandet före införandet av lagen. Period två 

omfattar år 2011-2014 och avser undersöka förhållandet efter införandet av lagen. 

Studiens hypotesprövning består av fyra generella hypoteser, vilka vidare appliceras för 

respektive företagsgrupp under respektive tidsperiod. Således erhåller studien totalt 16 

hypoteser, varav åtta nollhypoteser respektive åtta alternativhypoteser. Observera att 

avkastning definieras som avkastning på totalt kapital och risk definieras som variansen 

i avkastning på totalt kapital. Värt att nämna är att studien inte ämnar undersöka om det 

föreligger ett kausalt samband mellan avkastning och risk, utan begränsas till att 

undersöka huruvida det finns signifikant stöd för en presumtiv korrelation mellan dessa 

två variabler. Sammanställning av studiens generella hypoteser illustreras i tabell 3, på 

nästkommande sida. 

 

Hypoteser, svenska bostadsaktiebolag under referenspunkten: Nollhypotesen (H0A) 

samt alternativhypotesen (H1A) avser redogöra för huruvida det föreligger ett negativt 

samband mellan avkastning och risk för företag under referenspunkten. Om 

nollhypotesen förkastas accepteras alternativhypotesen och stöd erhålls således för ett 

negativ samband mellan risk och avkastning för företag under referenspunkten (Körner 

& Wahlgren, 2015, s. 123). Detta skulle då ge stöd för prospektteorins antagande om att 

företag under referenspunkten agerar risksökande (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279-

280). 
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Hypoteser, svenska bostadsaktiebolag ovan referenspunkten: Nollhypotesen (H0B) 

samt alternativhypotesen (H1B) avser redogöra för huruvida det föreligger ett positivt 

samband mellan avkastning och risk för företag ovanför referenspunkten. Om 

nollhypotesen förkastas accepteras alternativhypotesen och stöd erhålls således för ett 

positivt samband mellan risk och avkastning för företag ovanför referenspunkten 

(Körner & Wahlgren, 2015, s. 123). Detta skulle då ge stöd för prospektteorins 

antagande om att företag ovanför referenspunkten agerar riskaversivt (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 279-280). 

 
Tabell 3. Generell hypotesprövning 

 

Generell hypotesprövning 
 

 

Period 

1. 

 

Period 

2. 

 

H0A: Det existerar inte ett negativt samband mellan risk och avkastning 

för svenska bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 

2006 -

2010 

 

2011 -

2014 

 

H1A: Det existerar ett negativ samband mellan risk och avkastning för 

svenska bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 

2006-

2010 

 

2011 -

2014 

 

H0B: Det existerar inte ett positivt samband mellan risk och avkastning 

för svenska bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten  

 

 

2006-

2010 

 

2011 -

2014 

 

H1B: Det existerar ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

svenska bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

 

 

2006-

2010 

 

2011 -

2014 
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6 Praktisk metod 
Detta kapitel ämnar redogöra för studiens praktiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras studiens forskningsdesign, urval, datainsamlingsmetodik samt 

databearbetning och diskussion kring bortfall. Vidare följer redogörelse för studiens 

antaganden och beräkningar av variabler samt val av statistiska verktyg och processer. 

Avslutningsvis följer en kritisk och samlad metoddiskussion där vi redogör för 

eventuella brister som kan uppstå till följd av de antaganden som gjorts genom studien.  

6.1 Forskningsdesign 
Det finns två grundläggande typer av studier, observationsstudier respektive 

experimentella studier. Lantz (2014, s. 25) beskriver att valet mellan dessa är beroende 

av vad undersökningen huvudsakligen ämnar studera. En observationsstudie innebär att 

omvärlden studeras genom att forskaren samlar in data utan att själv påverka den 

kontextuella verkligheten observationerna hämtas ifrån. En experimentell studie innebär 

tvärtom att data samlas in genom att studieobjekten placeras i en kontext framställd i 

syfte att passa undersökningens ändamål. Då den aktuella studien likt nämnt i tidigare 

metodavsnitt, avser genomföra studien objektivt och därmed studera verkligheten i dess 

sanna kontext, utan påverkan från extern part, avser vi genomföra en observations-

studie. 

 

Lantz (2014, s. 27-28) förklarar vidare att hänsyn bör tas till tidsaspekten av studien, 

varvid studien kan vara antingen retroperspektiv eller prospektiv.  En retrospektiv studie 

studerar det förgångna medan en prospektiv studie avser sia framtiden. Den aktuella 

studien avser likt nämnt studera omregleringens effekter på risk och avkastnings-

sambandet inom svenska bostadsaktiebolag och avser således anamma det retro-

perspektiva angreppet. Vidare kan tidssambandet studeras antingen via en tidsserie-

analys eller en tvärsnittsstudie. Denna studie avser tillämpa en tvärsnittsdesign då detta 

angrepp tillämpats i tidigare studier inom området. Vidare beskrivs tvärsnittsdesign vara 

effektivt vid kvantitativ databearbetning i syfte att härleda samband mellan olika 

variabler. 

6.2 Urvalsmetod 
Enligt Dahmström (2005, s. 54) kan urvalsprocessen delas in i tre steg. Det första steget 

innebär att forskaren bestämmer vilka individer som ska inkluderas i undersökningen. 

Det andra steget innebär att forskaren bestämmer vad som ska undersökas och det tredje 

steget innebär att forskaren bestämmer hur undersökningen ska genomföras. Dessa tre 

planeringssteg får inte skiljas åt, utan samtliga steg ska integreras i varje beslut som tas. 

Utifrån följande tre steg formas en population. Körner och Wahlgren (2015, s. 13) 

förklarar att en population består av de objekt vilka studien avser undersöka, exempelvis 

individer eller företag. Dessa studieobjekt utgör sedermera studiens målpopulation, 

vilket är den idealistiska populationen att undersöka. Enligt Dahmström (2005, s. 54) 

krävs för att kunna undersöka studieobjekten att dessa definieras i en urvalsram, vilken 

idealt sett verkar som en förteckning över alla individer som ingår i målpopulationen, 

likt ett register av urvalsenheter.  

 

Populationen i den aktuella studien utgörs av samtliga svenska kommunala allmän-

nyttiga bostadsaktiebolag samt onoterade privata bostadsaktiebolag. Vilket nämns i 

avsnitt 1.5 om studiens avgränsningar har populationen avgränsats till att endast 

undersöka företag inkluderade i SNI-kod 63.201 samt SNI-kod 63.203, med 

huvudsaklig verksamhetsinriktning gentemot bostadsförvaltning samt ett kriterium om 
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minst 30 MSEK i årlig omsättning mellan åren 2006-2014. Detta innebär att studiens 

målpopulation utgörs av de svenska bostadsaktiebolag, vilka uppfyller dessa kriterier. 

Således utgör dessa bolag studiens rampopulation, vilken odiskutabelt kan anses 

sammanfalla väl med målpopulationen. Data för samtliga bolag inom ramen har vidare 

filtrerats och insamlats via databasen Retriever Business, vilken upplevs vara en 

tillförlitlig databas. Datat har även krävt manuell kontroll vid exkludering efter 

verksamhetsändamål samt sektoriell klassificering. För att undvika fel vid manuell 

instansning och sortering har denna procedur genomgående genomförts av författarna 

tillsammans. Vi anser således definitionen av urval vara sanningsenlig och trovärdig, 

varvid risken för över samt undertäckning bedöms vara minimal. Begränsningen i 

termer om omsättning har satts i syfte att utesluta bolag, vilka bedriver verksamhet av 

icke-betydande karaktär, samt för att exkludera inaktiva marknadsaktörer.  

 

Enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 13) innebär övertäckning att den uppställda 

urvalsramen innefattar urvalsobjekt, vilka inte ingår i den avsedda populationen. Vidare 

omnämns undertäckning som motsatsen, nämligen att urvalsramen av någon anledning 

inte inkluderar urvalsobjekt, vilka tillhör den avsedda populationen. Detta har undvikits 

genom att kontrollera företagens branschhuvudgrupp, branschundergrupp, SNI-kod 

samt omsättningsnivå. I enlighet med studiens valda avgränsningar har företag vilka 

inte tillhör målpopulationen exkluderats från urvalet. 

 

Körner och Wahlgren (2015, s. 22) samt Lantz (2014, s. 101-102) nämner att det är av 

stor vikt att beakta storleken på populationen samt vad som ska undersökas vid 

bedömning av vilken urvalsmetod som ska användas. Vidare poängteras att det optimala 

angreppet är en totalundersökning, vilket innebär att alla objekt inom målpopulationen 

inkluderas. Fördelen med ett stort urval är att kvaliteten i såväl uppskattningar som 

analysen ökar. Lantz (2014, s. 102) förklarar vidare att det vid en totalundersökning inte 

finns någon osäkerhet i resultaten. Detta då samtliga objekt inom målpopulationen 

inkluderas i undersökningen. Dahmström (2005, s. 64) samt Körner och Wahlgren 

(2015, s. 21) framhåller att samtliga individer inom populationen bör studeras om 

populationen är liten. I sammanhanget upplevs den aktuella målpopulationen vara så 

pass liten att ett totalurval är möjligt, varvid det förefaller omotiverat att i denna studie 

genomföra något annat än ett totalurval. Ett totalurval har genomförts genom att samla 

in data för samtliga svenska bostadsaktiebolag inom ramen för studiens valda 

avgränsningar. Detta resulterade i att data insamlades för 149 privata bostadsaktiebolag 

samt 244 kommunala bostadsaktiebolag. Datainsamlingsprocessen beskrivs vidare 

under avsnitt 6.3. Övriga angrepp såsom exempelvis ett obundet slumpmässigt urval där 

samtliga individer i populationen har samma chans till att bli valda, skulle minska 

representationen, trovärdigheten samt generaliserbarheten i resultatet (Lantz, 2014, s. 

103).  

 

Körner och Walgren (2015, s. 13) påpekar även att det är viktigt att rampopulationen 

sammanfaller med målpopulationen, det vill säga att inga större skillnader föreligger 

mellan dessa grupper. Vi bedömer dock inte detta vara något större problem i denna 

studie, då rampopulationen med största sannolikhet bedöms sammanfalla med 

målpopulationen. 

6.3 Datainsamlingsmetod 
Lantz (2014, s. 47) beskriver att det finns två olika metoder vid insamling av data, 

primärdata samt sekundärdata. Denna studie använder sekundärdata, varav insamlingen 
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av data har genomförts via databasen Retriever Business. Detta då relevanta nyckeltal 

och redovisade värden där fanns lättillgängliga samt då denna databas upplevs vara 

tillförlitlig och välanvänd i tidigare studier. Vid insamling av data tillämpades 

funktionen, ”utökad sök”. Funktionen möjliggör en filtrerad sökning anpassad efter 

studiens avgränsningar, varvid företagen sorterades efter omsättning, företagens 

branschhuvudgrupp, branschundergrupp samt huvudsaklig SNI-kod. Studien avgränsas 

till SNI-kod 68.201, ”uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder” 

samt SNI-kod 68.203, ”uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra 

lokaler”. Valet att inkludera SNI-kod 68.203 grundas i att en del privata samt 

kommunala bolag även förvaltar andra lokaler än bostäder, trots att förvaltning av 

bostäder utgör dess huvudsakliga verksamhetsändamål. Därför inkluderas SNI-kod 

68.203 i syfte att inte oavsiktligt exkludera något av dessa bolag. Ytterligare 

begränsning gjordes i form av att endast inhämta data för dotterbolagen och inte 

koncernmodern för respektive bolag. Detta val grundas i att koncernmodern för företag 

både inom privat samt offentlig sektor kan involvera övriga verksamheter, vilka denna 

studie inte avser undersöka. Vidare hämtades data för företagens redovisningsgrundade 

avkastning på totalt kapital mellan åren 2006-2014.  

 

Efter att sökningen anpassats enligt valda begränsningar gav sökningen 1401 träffar. 

Vid närmare granskning av resultaten påvisades att sökningen involverade företag av 

annan karaktär motsvarande de företag den aktuella studien avser studera. Exempelvis 

inkluderades företag som ”Bygg-Max” samt övriga företag, vilka inte bedriver 

bostadsförvaltning. Vidare möjliggörs ingen avgränsning mellan privata och 

kommunala bostadsaktiebolag genom Retriever Business. Därför krävdes manuell 

granskning av hela listan bestående av 1401 bolag. Vid granskning har beaktande tagits 

till företagens huvudsakliga branschtillhörighet, verksamhetsändamål, ägarstruktur samt 

huruvida bolaget är av privat respektive kommunal karaktär. Tillvägagångssättet vid 

granskning inkluderade att manuellt kontrollera information via bolagets hemsida, 

årsredovisning samt ägardirektiv i syfte att klargöra att bolaget till stor del arbetar med 

förvaltning av bostäder samt huruvida bolaget är privat respektive kommunalt.  

 

Efter manuell granskning av bolagen via hemsidor, ägardirektiv, årsredovisningar 

föreföll 412 bolag, 166 privata respektive 246 kommunala verka inom ramen för 

studiens valda avgränsningar i termer om verksamhetsändamål. Således exkluderades 

989 bolag ur sökningen då de inte bedömdes uppfylla studiens valda avgränsningar i 

termer om verksamhetsändamål. Efter detta steg exkluderades bolag med en omsättning 

understigande 30 MSEK under fler än ett av åren 2006-2014. I detta steg exkluderades 

17 privata bolag samt två kommunala bolag. Den slutliga populationen enligt studiens 

valda avgränsningar utgörs således av 149 privata bolag respektive 244 kommunala 

bolag. De företag som exkluderats bedöms inte vara bortfall utan omfattas inte av 

studiens avgränsningar. I syfte att kvalitetssäkra det inhämtade sekundärdatat inför 

vidare databearbetning genomfördes slumpmässiga stickprov av nyckeltalen. Detta 

gjordes genom att jämföra manuella beräkningar av avkastning på totalt kapital, baserat 

i poster från företagens årsredovisning, mot de nyckeltal som inhämtats via Retriever 

Business, varvid datat föreföll överensstämma med våra egna beräkningar.  

6.4 Bortfall 
Enligt Winter (1992, s. 37) innebär ett bortfall att det ursprungliga urvalet blir 

ofullständigt till följd att individer, vilka funnits med i den ursprungliga urvalsramen av 

någon anledning inte kommit med i det genomförda urvalet. Dessa variabler bör 
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följaktligen vidare undersökas för att se ifall dessa bolag karaktäriseras av specifika 

egenskaper eller ifall bortfallet är slumpmässigt. Lantz (2014, s. 173) förklarar vidare att 

det är av vikt att genomföra en bortfallsanalys genom att beakta bortfallets storlek och 

diskutera eventuella konsekvenser, vilka kan komma att påverka det slutliga resultatet 

och därmed även analysen. 

 

Enligt Bell (2006, s. 152) är ett litet bortfall strävansvärt då stora bortfall kan snedvrida 

resultatet. Tidigare studier inom området som Chou et al., (2009, s. 195) har tillåtit 

avsaknad data upp till 75 % innan observationen klassificeras som ett bortfall. Deras 

studie har dock studerat en tidperiod över 20 års tid medan den aktuella studien likt 

nämnt är uppdelat i två perioder om fem år respektive fyra år. Med hänsyn till studiens 

ringa tidsperiod till följd av tidsuppdelningen har vi valt att helt exkludera bolag för 

vilka data saknas för mer än ett år. 

 

I detta steg kontrollerades att företagens avkastning på totalt kapital samt data över 

bolagens omsättning fanns tillgängligt för åtminstone åtta år av den studerade 

tidperioden mellan 2006-2014. Detta resulterade i att 13 privata bolag exkluderades. 

Anledningen till att dessa bolag exkluderades, var att data för avkastning på totalt 

kapital saknades för mer än ett år. Vidare exkluderades totalt fem kommunala bolag 

även de till följd av att data för totalt kapital saknades för mer än ett år. Vid 

framställning av korstabeller samt beräkning av den negativa sambandskvoten indelades 

bolagen i två kategorier, över referenspunkten samt under referenspunkten. Då vi låtit 

medianen definiera referenspunkten exkluderades följaktligen de bolag, vilka statuerade 

medianvärdet. Detta resulterade i att ytterligare två kommunala bolag exkluderades. 

Gällande privata bolag erhöll vi ett jämt sampel, varvid referenspunkten hamnade 

mellan två värden, varför exkludering inte bedömdes vara nödvändig. Lantz (2014, s. 

63) förklarar att när datamaterialet består av ett jämt antal observationer, ligger 

medianvärdet mitt emellan de två mittersta observationerna i datamaterialet. Vi anser 

dock inte exkludering av bolag till följd av representation av medianvärdet i 

korstabellen utgöra bortfall. Detta då dessa bolag omfattas av studiens 

korrelationsmatriser. Således erhöll studien ett totalt bortfall bestående av 13 privata 

bolag respektive fem kommunala bolag. Procentuellt uttryckt ett bortfall om cirka 8,7 % 

för privata bolag, 2,8 % bortfall för de kommunala bolagen och ett sammanlagt bortfall 

på cirka 4,5 %. Enligt Jacobsen et al., (2002, s. 356) anses ett bortfall om 50 % vara 

tillfredställande, ett bortfall på 40 % anses vara bra medan ett bortfall på 30 % anses 

vara mycket bra. Winters (1992, s. 38) menar vidare att ett bortfall på 10 % kan vara 

acceptabelt om inte resultatet påverkas avsevärt. Enligt Lantz (2014, s. 177) bör hänsyn 

även tas till hur tidigare studier inom området behandlat bortfall. Då Chou et al., (2009, 

s. 195) samt Jegers (1991, s. 217-218) i sina respektive studier tillåtit ett betydlig högre 

bortfall än denna studie samt med hänsyn till ovan nämnda procentuella nivåer anser vi 

den aktuella studiens bortfall vara mycket bra, varvid vi bedömer att bortfallet inte 

påverkar resultatet i någon större utsträckning. 

 

6.5 Sammanställning av orsak till exkludering av bolag 
I syfte att erhålla god transparens redovisas i nedanstående tabell tillvägagångssättet vid 

uteslutande av de svenska bostadsaktiebolag, vilka bedömts vara av avvikande karaktär. 
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Tabell 4. Sammanställning exkludering av bolag 

Exkludering av bolag Steg 1. Steg 2. Steg 3. 

Orsak till  

exkludering 

Avvikande  

verksamhetsändamål 

Omsättning 

< 30MSEK 

Bortfall 

Inledande urval 1401 412 393 

Antal uteslutna bolag -989 -19 -18 

Antal privata bolag 166 149 (-17) 136 (-13) 

Antal kommunala bolag 246 244 (-2) 239 (-5) 

Slutgiltigt urval 412 393 375 

 

Vid exkludering har studien följt tre olika steg. Steg 1-2 involverade exkludering av 

bolag, vilka inte omfattats av studiens avgränsningar, varför dessa inte är att betrakta 

som bortfall. Under steg 3 exkluderades bolag inom studiens avgränsningar för vilka 

data saknats för mer än ett år, varvid dessa bolag klassificeras som bortfall. Totalt erhöll 

studien ett urval om 375 svenska bostadsaktiebolag, varav 136 privata respektive 239 

kommunala bostadsaktiebolag.  

6.6 Databearbetning  
Enligt Winter (1992, s. 53) benämns det insamlade datat rådata, vilket vidare måste 

bearbetas i syfte att sortera ut relevant data. Databearbetningsprocessen har två 

huvudsakliga syften. Att skapa en överskådlig bild över datat för att veta vilken 

information som finns att tillgå, samt för att i den grad det är möjligt tillåta bedömning 

av det insamlade materialets reliabilitet, validitet och relevans. Detta för att säkerställa 

att insamlad data inte riskerar att snedvrida resultatet. Det inhämtade materialet bör 

vidare analyseras noggrant, varvid endast information vilken upplevs nödvändig i syfte 

att besvara studiens problemformulering ska sorteras ut inför slutlig databearbetning. 

Winter (1992, s. 53) förklarar även att invecklade metoder samt avancerade beräkningar 

ökar risken för ett felande resultat.  

 

Vid bearbetning av insamlad data användes kalkylprogrammet Microsoft Excel för 

beräkning av medelvärde, varians, referenspunkt samt framställning av korstabeller och 

beräkning av den negativa sambandskvoten. Efter bearbetning av datat i Excel 

tillämpades statistik bearbetning via, SPSS. Detta för att genomföra passande statistiska 

tester i syfte att besvara studiens frågeställning.  

6.7 Antaganden kring beräkning och val av variabler 
I syfte att besvara studiens problemformulering samt för att möjliggöra prövning av 

studiens hypoteser krävdes att avkastning och risk definieras i kvantitativa variabler. 

Val av variabler och antaganden grundas till stor del i tidigare studier men även med 

hänsyn till fastighetsbranschen. Detta avsnitt avser således redogöra för beräkning och 

bakomliggande antaganden kring studiens variabler. 

6.7.1 Avkastningsmått 

Denna studie avser att i linje med Jegers (1991, s. 216), Fiegenbaum (1990, s. 192), 

Sina (1994, s. 229), Chou et al., (2009, s. 195-196), Zribi och Boujelbéne (2012, s. 21) 

samt Alam och Tang (2012, s. 159) använda avkastning på totalt kapital som 

avkastningsmått. Detta i syfte att mäta den strategiska företagsledningens prestation och 

riskbeteende. Valet av avkastningsmått grundas i såväl tidigare studier samt 

avkastningsmått, vilka upplevs relevanta för fastighetsbranschen. Tidigare forskare 

vilka studerat risk och avkastningssambandet enligt prospektteorins värdefunktion, har 

generellt definierat avkastning som företagens redovisningsgrundade avkastning på eget 
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kapital samt företagens redovisningsgrundade avkastning på totalt kapital. Bowman 

(1980, s. 5) använde avkastning på eget kapital då han ansåg att detta mått utgör det 

mest intressanta måttet för strategisk företagsledning samt då det är det historisk mest 

använda avkastningsmåttet. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91) var likt nämnt i 

kapitel 4, de första att kombinera prospektteorin med risk/avkastningsparadoxen och lät 

enhetligt med Bowman (1980, s. 5) avkastning på eget kapital definiera måttet på 

avkastning.  

 

Fiegenbaum (1990, s. 193) genomförde två år senare ytterligare en studie, då han istället 

använde avkastning på totalt kapital som avkastningsmått. Enligt Jegers (1991, s. 216) 

skiljer sig studiens perspektiv åt beroende på om avkastning definieras som avkastning 

på eget kapital eller avkastning på totalt kapital. Jegers (1991, s. 216) menar att 

avkastning på eget kapital främst återger aktieägarnas synvinkel medan avkastning på 

totalt kapital istället ger en bättre skildring av den strategiska företagsledningen 

perspektiv. Detta då avkastning på eget kapital ställer företagets prestation i relation till 

det egna kapitalet, det vill säga aktieägarnas investerade kapital. Avkastning på totalt 

kapital relaterar istället företaget prestation till det totala kapitalet, det vill säga 

prestationen i förhållande till företagets övergripande tillgångar. Fiegenbaum och 

Thomas (1988, s. 100) påpekar vidare att det är av stor vikt att beakta vilket 

avkastningsmått som bäst reflekterar den aktuella urvalsramens riskbeteende. Detta då 

olika avkastningsmåtts innebörd kan variera mellan olika branscher och företags-

grupper. 

 

Den aktuella studien avser studera svenska bostadsaktiebolag. Enligt Feng et al., (2011, 

s. 322) utgör avkastning på eget kapital samt avkastning på totalt kapital två av de 

vanligaste redovisningsgrundade avkastningsmåtten vid finansiell fastighetsanalys. 

Selling och Stickney (1989, s. 43 & 49) studerade förhållande mellan risk och 

avkastning inom 22 olika branscher. Studien visade att kapitalintensiva branscher med 

hög hävstång såsom fastighetsbranschen generellt tenderar att generera lägre avkastning 

på totalt kapital respektive högre avkastning på eget kapital. Huffman (2002, s. 36) 

menar vidare att den typiska kapitalstrukturen i fastighetsbolag medför att förändringar i 

tillgångsstrukturen kan skapa stora effekter på avkastningen och därmed vilseleda 

resultatet samt avkastningen på eget kapital. Detta resonemang stärks ytterligare av 

Bodie et al., (2014, s. 642-643) som beskriver att hög hävstångseffekt ofta föranleder 

hög volatilitet i det egna kapitalet, medan avkastning på totalt kapital generellt är mer 

stabilt över tid. Detta diskuteras även av Bauer et al., (2010, s. 10), vilka menar att 

avkastning på totalt kapital att föredra framför avkastning på eget kapital vid studier av 

fastighetsbolag. Detta då avkastning på totalt kapital återger en bredare fördelning av 

företagets avkastning relaterat till dess övergripande tillgångsposition samt då detta 

avkastningsmått inte påverkas av hävstångseffekten.   

 

Avkastning på totalt kapital avspeglar även förändringar i värdet på fastighetsbestånden 

samt förändringar i bolagens övergripande verksamhet, vilket vi finner vara av stor vikt 

i syfte att kartlägga risk och avkastningssambandet inom svenska bostadsaktiebolag. Vi 

har därför valt att i den aktuella studien använda bostadsaktiebolagens 

redovisningsgrundade avkastning på totalt kapital som mått på bolagens avkastning. 

Detta då vi med argumentation i ovanstående finner detta mått vara det mest lämpade 

måttet i syfte att förklara den strategiska företagsledningens riskbeteende inom svenska 

bostadsaktiebolag. 
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6.7.2 Riskmått 

I denna studie har vi valt att likt Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91) samt Jegers 

(1991, s. 216) definiera risk i termer om den genomsnittliga variansen i företagens 

årliga avkastning på totalt kapital. Andra forskare som exempelvis Chou et al., (2009, s. 

195) samt Sinha (1994, s. 229) har istället definierat risk som standardavvikelsen för 

avkastningsmåttet. Lantz (2014, s. 65) beskriver vidare att standardavvikelsen (σ) 

förklarar spridningen i datat och ger således risken definierat i spridningen i årlig 

avkastning på totalt kapital. Vidare påpekas att variansen (σ2) vilken beräknas genom att 

multiplicera standardavvikelsen med sig själv, innefattar exakt samma information som 

standardavvikelsen. Detta medför att valet mellan att definiera risk som variansen eller 

standardavvikelsen inte kommer att påverka resultatet, i benämning av skild risk. Vi 

anser vidare att valet av riskmått inte kommer att påverka jämförelse mot tidigare 

studier. Vi har därför valt att definiera risk som variansen i årlig avkastning på totalt 

kapital. Vid beräkning av variansen användes funktionen ”Varians (p)” i Microsoft 

Excel, vilken utför beräkningen på hela populationen. Variansen beräknades enligt ett 

tvärsnitt baserat på årlig avkastning på totalt kapital för varje enskilt företag. Enligt 

detta tillvägagångssätt erhölls ett genomsnittligt riskmått för varje företag under 

respektive studieperiod.   

6.7.3 Definition av referenspunkt 

Beräkning samt definition av referenspunkt har i denna studie anammat det 

tillvägagångssätt, vilket tillämpades av Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91) samt 

Jegers (1991, s. 218). Enhetligt definieras därmed referenspunkten som medianen för 

medelvärdet för avkastning på totalt kapital respektive medianen för medelvärdet av 

variansen för avkastning på totalt kapital. Lantz (2014, s. 63) förklarar att medianvärdet 

samt medelvärdet utgör de vanligaste måtten vid bedömning av datamaterialets 

tyngdpunkt, vilken benämns centraltendens. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91) 

samt Lantz (2014, s. 63) beskriver att medianen utgör ett bra mått på centraltendens. 

Detta då medianen delar datamaterialets alla observationer på mitten och därmed kan 

användas för att beskriva centraltendens för variabler på både ordinal skala samt 

kvantitativ skala.  Det spelar heller ingen roll om variabeln är diskret eller kontinuerlig. 

Därmed påverkas inte medianvärdet av extrema värden till skillnad från exempelvis det 

genomsnittliga branschmedelvärdet, vilket användes av Miller och Bromiley (1990, s. 

765).  

Vid beräkning av referenspunkt delades inledningsvis urvalet upp i två grupper om 

privata respektive kommunala bostadsaktiebolag, varefter dessa delades upp efter 

tidsperioder om år 2006-2010 samt år 2011-2014. Detta i syfte att möjliggöra jämförelse 

av sambandet mellan risk och avkastning mellan dessa två grupper före och efter 

införandet av lagen. Därefter tillämpades en tvärsnittsbaserad medelvärdesberäkning av 

avkastning på totalt kapital, varefter medelvärdet för avkastning på totalt kapital för 

respektive företag rangordnades från högsta till lägsta medelvärde. Efter detta 

beräknades medianvärdet för respektive företagsgrupp och tidsperiod, varefter företag 

vilka låg ovan medianen delades in ovan referenspunkten och företag vilka låg under 

medianen delades in under referenspunkten. 

6.8 Statistiska verktyg och metodik 
Tidigare forskning inom risk och avkastningssambandet enligt prospektteorins 

värdefunktion har tillämpat antingen ett longitudinellt angrepp eller ett tvärsnitts-

angrepp. Denna studie avser beräkna medelavkastning för hela perioden och tillämpar 
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därmed ett tvärsnittsangrepp. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 92) samt Jegers (1991, 

s. 218) använde en tvärsnittsdesign i sina respektive studier. Följaktligen tillämpades två 

grundläggande icke-parametriska statistiska metoder för att studera risk och 

avkastningssambandet. De metoder som använts är korstabeller samt Spearmans 

rangkorrelationstest. Valet att tillämpa dessa två tester grundas dels i att erhålla en god 

jämförelse av resultatet mot tidigare studier vid senare analysavsnitt samt då det via 

statistiska tester visats att datat inte är normalfördelat. Enligt Saunders et al., (2016, s. 

533) samt Conover (1999, s. 115-116) skiljer statistiken mellan parametriska samt icke-

parametriska tester, varvid parametriska tester förutsätter normalfördelning i 

populationen medan icke-parametriska tester är framställda i syfte att bearbeta icke-

normalfördelat data. Vi finner det således relevant att i linje med Fiegenbaum och 

Thomas (1988) samt Jegers (1991) använda icke-parametrisk statistik vid analys av risk 

och avkastningssambandet inom svenska bostadsaktiebolag, varvid djupare redogörelse 

av studiens statistiska tillvägagångssätt nu följer.   

6.8.1 Grundläggande deskriptiv statistik 

Inledningsvis framställdes deskriptiv statistik i form av intervall, maxvärde, 

minimumvärde, medelvärde samt standardavvikelse. Saunders et al., (2016, s. 528-529) 

beskriver detta som ett viktigt steg i syfte att åskådliggöra materialets centraltendens, 

det vill säga identifiera tyngdpunkten i materialet.  Detta för att underlätta valet av 

vidare statistiska tester. Den deskriptiva statistiken beräknades separat för kommunala 

respektive privata bostadsaktiebolag, dock inkluderas respektive tidsperiod i båda 

tabellerna. Detta för att underlätta bedömning av de förändringar vilka ägt rum under 

studieperioden. Vidare tillämpades linjediagram i syfte att belysa skillnader mellan de 

två företagsgrupperna.  

6.8.2 Datamaterialets fördelning 

Saunders et al., (2016, s. 533) samt Conover (1999, s. 115-116) beskriver att det finns 

två huvudsakliga typer av statistiska tester, parametriska tester samt icke-parametriska 

tester. Vidare förklaras att parametriska tester lämpar sig då datat är normalfördelat 

medan icke-parametriska tester lämpar sig då datat inte är normalfördelat. För att avgöra 

vilken typ av statistiska tester vilka bäst passar in på denna studie har vi därför 

kontrollerat fördelningen i det insamlade datamaterialet.  Enligt Conover (1999, s. 115) 

går det inte att helt säkert avgöra om en population är normalfördelad eller inte.  Det går 

dock att approximativt uppskatta fördelningen i populationen genom att illustrera 

fördelningen i tabeller eller genom diverse hypotestester. I syfte att kontrollera 

distributionen av det insamlade datamaterialet har vi tillämpat två metoder 

rekommenderade av Saunders et al., (2016, s. 533-535), histogram med integrerad 

normalfördelningskurva samt ett hypotesprövande Kolmogorov-Smirnov test. Enligt 

Saunders et al., (2016, s. 535- 541) kan datats fördelning testas via Kolmogorov-

Smirnov test samt Shapiro-Wilks test. Vidare beskrivs att ett Kolmogorov-Smirnov test 

lämpar sig då datat är rankat, varför vi beslutat att tillämpa ett Kolmogorov-Smirnov 

test och inte ett Shapiro-Wilks test.  

Vid bedömning av datamaterialets fördelning illustrerat i beteckning av histogram 

förklarar Saunders et al., (2016, s. 533-535) att ett normalfördelat material 

karaktäriseras genom att varje enskild kvantitativ variabel centreras i ett kluster kring 

medelvärdet, vilket skapar ett symmetriskt klockformat mönster kring staplarna. Vidare 

har vi integrerat en normalfördelningskurva i syfte att underlätta bedömning av datats 

fördelning vilket åskådliggörs i appendix 1. Enligt Saunders et al., (2016, s. 518-519) 

ger en fördelning av datat markant till höger om medelvärdet indikationer av att 
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materialet är positivt snedfördelat medan en markant fördelning av datat till vänster om 

medelvärdet ger indikation av att datat är negativt snedfördelat och således inte 

normalfördelat. 

Vidare genomfördes ett två-sidigt hypotesprövande Kolmogorov-Smirnov test vilket 

testar om den valda distributionen är signifikant skild från en standardiserad 

normalfördelning. Detta test beskrivs även generera starkare signifikans motsvarande 

alternativ i form av exempelvis ett chi-två test (Saunders et al.,, 2016, s. 541; Conover, 

1999, s. 428-430). Testet prövar den största absoluta skillnaden mellan den observerade 

samt den teoretiskt kumulerade proportionen genom följande hypoteser, H0: F(x) = 

F*(x) samt H1: F(x) ≠ (x). Vidare förklarar Saunders et al., (2016, s. 535 & 537) att 

hypoteserna testas på en signifikansnivå om 0.05. Därmed innebär ett p-värde 

överstigande 0.05 att noll hypotesen accepteras, varvid populationen är att betrakta som 

approximativt normalfördelad. I motsats innebär ett p-värde understigande 0.05 att noll 

hypotesen förkastas, varvid populationen är att betrakta som icke-normalfördelad. Stora 

datamaterial kan ibland medföra att hypotestester ger ett missvisande resultat, varför det 

att viktigt att även grafiskt illustrera datamaterialet för att göra en slutgiltig bedömning 

(Saunders et al., 2016, s. 537). 

Saunders et al., (2016, s. 533) samt Conover (1999, s. 116) förklarar att parametriska 

tester generellt är att föredra över icke-parametriska tester. Detta då parametriska tester 

medför större styrka i resultaten då dessa test använder numerisk data. För att erhålla 

styrka i resultaten vid icke- parametriska tester krävs ett större datamaterial. Detta anser 

vi inte vara något problem i denna studie då vi likt nämnt i avsnitt 6.2 genomfört ett 

totalurval.  

6.8.3 Korstabeller och den negativa sambandskvoten 

Enligt Lantz (2014, s. 55) är steget efter insamling av data, att bearbeta och presentera 

det insamlade materialet. I detta steg är det viktigt att beakta vilken typ av information 

som studien ämnar redogöra för. Saunders et al., (2016, s. 519-520) samt Dahmström 

(2005, s. 204) beskriver att korstabeller är ett bra verktyg att använda vid studier av 

sambandet mellan två eller flera kvalitativa eller kvantitativa variabler. Bowman (1980, 

s. 6), Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 92) samt Jegers (1991, s. 218) genomförde 

samtliga, korstabeller vid undersökning av sambandet mellan avkastning och risk. 

Enhetligt har således vi inför denna studie också valt att tillämpa korstabeller då vi 

anser denna metod vara väl beprövad i tidigare studier inom området.  

Vidare beskriver Lantz (2014, s. 55-56) att data kan presenteras i två olika frekvenser, 

absoluta frekvenser samt relativa frekvenser. Då den aktuella studien ämnar presentera 

antalet företag i absoluta tal illustreras resultatet i absoluta frekvenser. Inför denna 

studie har totalt åtta stycken korstabeller framställts i syfte att redogöra för risk och 

avkastningssambandet inom privata respektive kommunala bostadsaktiebolag, mellan 

tidsperiod 2006-2010 samt 2011-2014. Korstabellerna har baserats på två kvantitativa 

variabler, genomsnittlig avkastning på totaltkapital samt variansen i genomsnittlig 

avkastning på totalt kapital. Dessa två variabler karakteriserar företagens avkastning och 

risk varvid korstabellen ämnar redogöra för sambandet mellan dessa två variabler. 

Totalt omfattar studien 136 privata bostadsaktiebolag samt 239 kommunala 

bostadsaktiebolag för respektive tidsperiod. De studerade företagen är desamma för 

vardera tidsperioden. Detta för att erhålla en god jämförelse över tid.  
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Tabell 5. Kategorisering av företag via korstabell 

Risk 

 

 

Avkastning 

 

Ovanstående 

korstabell är framställd i syfte att kategorisera företagen i fyra olika kategorier. HH = 

hög avkastning och hög risk, HL, = hög avkastning och låg risk, LH = låg avkastning 

och hög risk samt LL = Låg avkastning och låg risk. Vid klassificering av 

företagskategori indelades först samtliga företag vid medianen av avkastning på totalt 

kapital, varvid företagen delades in ovanför respektive under referenspunkten. Därefter 

kodades varje företag med en siffra varpå företagen rangordnades efter avkastning på 

totalt kapital samt varians i avkastning på totalt kapital. Således erhöll varje företag 

samma sifferkod för avkastning som för risk. Därefter delades avkastning respektive 

risken vid medianen varvid företagen delades in i kolumner om hög avkastning, låg 

avkastning, hög risk, låg risk. Därefter parades företagen mot varandra i respektive 

kolumn varvid kategorisering i HH, HL, LH samt LL kunde genomföras. Efter 

kategorisering kunde de slutliga värdena instansas i korstabellen för vidare bearbetning.  

 

I syfte att belysa den aktuella studiens hypoteser i kapitel 5, beräknades vidare den 

negativa sambandskvoten, vilken ger en indikation av sambandet mellan variablerna 

avkastning och risk. Den negativa sambandskvoten definierades först av Bowman 

(1980, s. 6) och har vidare tillämpats av Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 92) samt 

Jegers (1991, s. 218), varvid vi anser denna metod vara väl beprövad och således 

tillämplig även i denna studie. Den negativa sambandskvoten beräknas enligt följande 

formel, Den negativa sambandskvoten = (HL+LH)/(HH+LL). Sammantaget bygger 

formeln på att kolumnerna HL och LH divideras med kolumnerna HH och LL. Vidare 

antyder en negativ sambandskvot mindre än ett (x < 1) att ett positivt samband mellan 

avkastning och risk föreligger medan en negativ sambandskvot större än ett (x > 1) 

antyder att ett negativt samband mellan avkastning och risk föreligger. Ett värde på ett 

(x = 1) antyder att inget samband mellan avkastning och risk föreligger. Vidare stärks 

sambandet exponentiellt i förhållande till värdets avvikelse från ett, det vill säga att en 

negativ sambandskvot till ett värde av 2 indikerar ett starkare positivt samband jämte ett 

värde av 1,5. Omvänt gäller detsamma vid ett negativt samband. Korstabellerna 

föranleder inga statistiskt signifikanta bevis för att ett samband föreligger, men vi anser 

ändå att korstabellerna ger en god indikation om hur sambandet kan se ut. För att 

statistiskt kontrollera de observerade indikationerna i korstabellerna har vi vidare 

tillämpat Spearmans rangkorrelation. 

6.8.4 Spearmans rangkorrelationstest 

I syfte att statistiskt undersöka huruvida ett samband föreligger mellan risk och 

avkastning inom svenska bostadsaktiebolag tillämpas Spearmans rangkorrelation. Detta 

i enlighet med Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 92) samt Jegers (1991, s. 218) Enligt 

Conover (1999, s. 313) är Pearsons produktmomentkorrelatonskoefficient det vanligaste 

korrelationstestet att använda. Pearsons rangkorrelationstest förutsätter dock att datat är 

normalfördelat samt parametrisk, vilket inte överensstämmer med den aktuella studiens 

insamlade data. Enligt Saunders et al., (2016, s. 545-546) samt Conover (1999, s. 314) 

lämpar sig istället Spearmans rangkorrelationskoefficient bättre för icke-parametriskt, 

icke-normalfördelat samt rangordnat data och är ett väl använt test för detta ändamål. 

Spearmans rangkorrelationstest kräver rangordnat data och beräknar en 

 Hög Låg Summa 

Hög HH HL HH+HL 

Låg LH LL LH+LL 

Summa HH+LH HL+LL N = (X) 
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rangkorrelationskoefficient mellan två fristående variabler. Rangkorrelations-

koefficienten kan anta ett värde mellan 1 och -1, där värdet 1 indikerar ett perfekt 

positivt samband medan värdet -1 indikerar ett perfekt negativt samband och värdet 0 

indikerar ett perfekt neutralt samband. Vidare förklarar Lantz (2014, s. 70) samt Körner 

och Wahlgren (2015, s. 77) att ett positivt samband mellan två variabler innebär att då 

den ena variabeln ökar, ökar även den andra medan ett negativt samband innebär att då 

den ena variabeln ökar, minskar den andra.  

I denna studie framställdes åtta stycken korstabeller i syfte att uppskatta risk och 

avkastningssambandet för privata respektive kommunala bostadsaktiebolag mellan år 

2006-2010 samt år 2011-2014. Följaktligen har vi genomfört åtta Spearmans 

rangkorrelationstester, via SPSS. Vid genomförandet rangordnades inledningsvis datat, 

varpå företagen delades in ovan respektive under medianen, referenspunkten. Efter detta 

genomfördes Spearmans rangkorrelation för privata respektive kommunala 

bostadsaktiebolag ovan och under referenspunkten under varje tidsperiod. Då 

prospektteorins värdefunktion antar ett positivt samband ovan referenspunkten 

respektive ett negativt samband under referenspunkten, valde vi att genomföra ett 

enkelsidigt test, det vill säga att testet undersöker sambandet i en specifik riktning. Ett 

tvåsidigt test hade istället undersökt sambandet i både positiv respektive negativ 

riktning, både ovan och under referenspunkten. (Körner & Wahlgren, 2015, s. 132-133) 

Testerna utfördes enligt två olika signifikansnivåer, 5 % respektive 1 %. Enligt Körner 

och Wahlgren (2015, s. 131) benämns en signifikansnivå om 1 % som tvåstjärnig 

signifikans och indikerar att det finns ett mycket starkt stöd för mothypotesen. En 

signifikansnivå om 5 % benämns enstjärnig signifikans och indikerar stöd för 

mothypotesen, ett p-värde över 5 % betyder att inget signifikant stöd för mothypotesen 

existerar. Signifikansnivån visar sammantaget hur stor tillit som kan läggas vid det 

observerade resultatet. Ytterligare en fördel med Spearmans rangkorrelation är att testet 

är väldigt okänslig mot outliers, vilket innebär att testet producerar tillförlitliga resultat 

trots att extrema värden inkluderas (LAERD Statistics, 2016). Enligt Körner och 

Wahlgren (2015, s. 78) är korrelationskoefficienten vid parametriska tester såsom 

Pearsons rangkorrelation känsliga mot extrema värden samt trimning. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient är ett icke-parametriskt, robust test, vilket baseras i 

rangordnat data indelat efter medianvärdet, vilket medför att detta test blir betydligt mer 

okänsligt för extrema värden. Vid bedömning av styrkan i korrelationskoefficienten 

tillämpas en skala definierad av Saunders et al., (2016, s. 545). Detta är bred definition, 

vilken ger en generell tolkning av styrkan i sambandet mellan de två variablerna. 

Författarna vill belysa att vi är medvetna om detta men vi anser att detta ger en 

indikation om styrkan i sambandet, varför vi valt att tolka korrelationskoefficienten 

efter denna skala. 

6.8.5 Spridningsdiagram 

För att ytterligare underlätta analys och ställningstaganden till prospektteorins 

värdefunktion har vi framställt åtta spridningsdiagram för sambandet mellan avkastning 

och risk för privata och kommunala bostadsaktiebolag, för respektive tidsperiod. Vidare 

integrerades en regressionslinje i syfte att visa lutningen. Kahneman och Tversky 

(1979) beskriver likt nämnt i kapitel 4 att värdefunktionen är konkav för företag ovan 

referenspunkten och konvex för företag under referenspunkten. Lantz (2014, s. 61) 

beskriver vidare att spridningsdiagram är ett bra verktyg i syfte att visuellt illustrera 

sambandet mellan två variabler. Enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 65-66) illustreras 

ett positivt samband genom att höga värden på den ena axeln motsvaras av höga värden 
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på den andra axeln. Tvärtemot illustreras ett negativt samband av att höga värden på den 

ena axeln motsvaras av låga värden på den andra axeln och vice versa.  Vid 

framställning av spridningsdiagrammen har vi låtit risk för avkastning på totalt kapital 

definiera den beroende variabeln på y-axeln medan avkastning på totalt kapital agerar 

oberoende variabel på x-axeln.  

6.8.6 Extrema värden 

Efter granskning av den deskriptiva statistiken observerades relativt stora skillnader i 

maximum samt minimumvärden för avkastning på totalt kapital. Körner (1993, s. 63) 

beskriver att datamaterialet ibland kan inkludera extrema värden, det vill säga värden 

som kraftigt avviker från den normala nivån av variabelvärden. Dessa värden kan 

medföra att medelvärdet blir missvisande varför datamaterialet kan trimmas i syfte att 

erhålla ett jämnare resultat (Körner, 1993, s. 93; Lantz, 2014, s. 130). Chou et al., (2009, 

s. 198) valde att exkludera de värden vilka avvek tre standardavvikelser från 

medelvärdet för avkastningsmåttet. Deras metod skiljer sig dock från denna studie då de 

tillämpat ett longitudinellt angrepp i kombination med regressionsanalys. Vi finner trots 

skilda metodval ett gränsvärde om tre standardavvikelser ovan respektive under 

medelvärdet, vara ett rimligt antagande även i denna studie. Detta stärks ytterligare av 

Körner och Wahlgren (2015, s. 56), vilka menar att tre standardavvikelser är ett 

vedertaget antagande vid exkludering av extrema värden. Vidare förklarar Körner 

(1993, s. 63) samt Lantz (2014, s. 132) att observationer vilka utesluts som extrema 

värden kan innehålla information väsentlig för analysen. Därför är det viktigt att 

redovisa studiens mätningar både med och utan extrema värden i syfte visa den skillnad 

som kan uppstå. 

 

Vid exkludering av extrema värden beräknades deskriptiv statistik för privata respektive 

kommunala bostadsaktiebolag över hela tidsperioden, 2006-2014, se appendix 4. Detta 

för att erhålla en konsekvent standardavvikelse för avkastning på totalt kapital vid 

gallring av urvalet. Gränsen för extrema värden definieras tre standardavvikelser över 

medelvärdet respektive tre standardavvikelser under medelvärdet.  Vid bearbetning 

exkluderades ett privat bolag i den undre kvartilen medan vi exkluderade sex 

kommunala bostadsaktiebolag i den övre kvartilen. Därefter framställdes med justering 

för extrema värden, åtta stycken Spearmans rangkorrelationstest, åtta stycken 

spridningsdiagram samt deskriptiv statistik för privata samt kommunala 

bostadsaktiebolag för respektive period. Vidare gjordes bedömningen att exkludering av 

extrema värden i korstabellerna förefaller irrelevant, motiverat i att datat rangordnas 

efter medianvärdet och således inte påverkas av extrema värden (Lantz, 2014, s. 63). 

6.8.7 Metoddiskussion 

I detta avsnitt avser vi redogöra för hur valen i den praktiska metoden kommit att 

påverka studien. Vi vill även belysa hur vi tänkt och funderat kring de problem vi stött 

på, varvid vi valt att agera efter ett visst tillvägagångsätt.  Dahmström (2005, s. 290) 

förklarar att ett problem som kan uppstå vid datainsamling är felklassificering. Vidare 

beskrivs att felklassificering innebär att variabler erhåller en felaktig klassificering, 

vilket kan snedvrida resultatet. Därför att det är viktigt att insamlade data verkligen 

tillhör till den valda populationen, detta anser vi dock inte utgöra ett problem i denna 

studie då författarna bedrivit noggrann eftersökning av valda variabler samt granskning 

av inhämtad data.   

 

Saunders et al., (2016, s. 538) menar att två olika fel kan inträffa när slutsatser dras från 

de statistiska hypotestesterna. Dessa benämns som Typ-I respektive Typ-II fel och 
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inträffar när hypoteser felaktigt förkastas. Enligt Dahmström (2005, s. 291) innebär ett 

Typ-I fel att forskaren gör fel av det första slaget. Detta genom att förkasta en sann 

nollhypotes, medan Typ-II fel innebär att forskaren gör fel av det andra slaget. Detta 

genom att inte förkasta en felaktig nollhypotes. Lantz (2014, s. 89) samt Dahmström 

(2005, s. 291) beskriver vidare att risken av att begå fel anges av den förutbestämda 

signifikansnivån i de statistiska hypotestesterna. Vi anser risken för typ-I respektive typ-

II fel vara låg, då vi vid samtliga korrelationstester utom ett, valt att förkasta 

nollhypotesen till en signifikansnivå mindre än 1 % (P < 0.01). I fallet då nollhypotesen 

förkastades trots ett p-värde överstigande 1 % låg signifikansnivån på 5 % (P < 0.05). 

Banarejee et al., (2009, s. 129) förklarar dessutom att risk för bias är möjlig vid 

hypotesprövningar och kan också komma att påverka huruvida en nollhypotes ska 

accepteras eller förkastas. Risken beskrivs dessvärre som svår att upptäcka och 

kvantifiera. Vi anser sammantaget risken för bias vara låg då författarna tillsammans 

analyserat utfallet i de statistiska testerna för att hålla god objektivitet.  

 

Vidare har datat bearbetats i Excel där uppställningar och beräkningar av nyckeltal 

utförts manuellt. Vi är medvetna om att risker för eventuella felberäkningar kan ha 

påverkat studiens resultat, varvid vi tillsammans granskat och kontrollerat varandras 

arbete för att minimera denna risk. Testerna har även replikerats minst en gång i syfte 

att minimera risken för fel. Ytterligare en risk vilken kan utgöra en viss inverkan på 

resultatet, är vårt uteslutande av bolag som saknat data i fler än ett år i rad. Bolag har 

alltså exkluderats eftersom dessa inte erhöll tillräcklig mängd data, då dessa bedömdes 

dessa kunna snedvrida resultatet. Att ett icke-parametriskt test, Spearmans 

rangkorrelation tillämpats i denna studie grundar sig i att varken samplet behöver följa 

en normalfördelning eller att extrema värden behöver tas i särskilt stor beaktning. Lantz 

(2014, s.143) menar därmed att icke-parametriska tester kan förklaras som mer robusta 

än de parametriska, vilka istället kännetecknas av högre känslighet vid statistiska tester. 

Däremot är vi införstådda att parametriska tester följs av högre grad av precision och 

mindre risk för Typ-I eller Typ-II fel. Eftersom vi i enlighet med tidigare studier utgått 

från att undersöka styrkan i risk och avkastningssambandet, vilka valt att tillämpa 

Spearmans rangkorrelation ser vi det därför också mest passande att tillämpa denna 

metod till vår studie för att öka jämförbarheten mellan resultaten från tidigare studier. 
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7 Empiri 
Detta kapitel ämnar redogöra för samt presentera resultatet av studiens statistiska 

tester. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik samt fördelning av datat. Vidare 

följer redogörelse av resultat vid undersökning av risk och avkastningssambandet samt 

sammanställning över huruvida studiens aktuella hypoteser förkastas eller accepteras. 

7.1 Deskriptiv statistik 
Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik över datamaterialet inkluderande 

medelvärden, intervall, standardavvikelse samt högsta respektive lägsta värde för 

avkastning och risk för respektive företagsgrupp och period. Detta i syfte att tydliggöra 

samt belysa skillnader i avkastning och risktagande mellan privata och kommunala 

bostadsaktiebolag och därmed underbygga argumentation inför senare analysavsnitt i ett 

praktiskt perspektiv. Resultatet som presenteras nedan är justerat för extrema värden 

med grund i att tidigare granskning av materialet påvisat starkt påverkan från 

uteliggande värden i både positiv och negativ riktning. Deskriptiv statistik före 

exkludering av extrema värden återfinns i appendix 4 och kommer inte att kommenteras 

vidare i detta avsnitt. Med reservation för att eventuell information kan komma att 

förbises följer nu redogörelse för diskrepanser mellan privata respektive kommunala 

bostadsaktiebolag i deskriptiv statistik. 

 
Tabell 6. Deskriptiv statistik år 2006-2010, redovisas procentuellt 

Deskriptiv statistik, 

Period 1. (2006 – 2010) 

N 

 

Intervall Min- 

värde 

Max - 

värde 

Medel - 

värde 

Std. 

Avkastning på totalt kapital, 

Privata bolag 
135 15,99 -2,14 13,85 5,40 2,64 

Avkastning på totalt kapital, 

Kommunala bolag 
233 14,12 -0,76 13,36 3,51 1,29 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Privata bolag 
135 253,01 0,03 253,04 11,91 31,08 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Kommunala bolag 
233 93,93 0,03 93,96 3,50 10,00 

 

Ur tabell 6, ovan kan utläsas att privata bostadsaktiebolag under period ett erhåller en 

högre genomsnittlig medelavkastning på totalt kapital i jämförelse mot kommunala 

bostadsaktiebolag vilka erhåller 1,89 % lägre genomsnittlig avkastning på totalt kapital. 

Vidare observeras att standardavvikelsen för avkastning på totalt kapital, likt 

medelvärdet är större för privata jämte kommunala bostadsaktiebolag. Standard-

avvikelsen beskriver spridningen i medelvärdet, vilket innebär att privata bostads-

aktiebolag erhåller en högre volatilitet i avkastning på totalt kapital jämte kommunala 

bostadsaktiebolag, vars standardavvikelse är 1,35 % lägre. Detta kan förklaras genom 

att beakta intervallet mellan högsta respektive lägsta värde, vilket är bredare för privata 

jämte kommunala bostadsaktiebolag. Detta ger indikationer om att kommunala 

bostadsaktiebolag omfattas av ett jämnare branschmedelvärde för avkastning på totalt 

kapital.  Vidare kan observeras att privata bostadsaktiebolag under period ett omfattas 

av ett betydligt högre medelvärde för risk förknippad med avkastning på totalt kapital 

jämte kommunala bostadsaktiebolag. Detta indikerar ett större genomsnittligt 

risktagande inom privata bostadsaktiebolag. Även standardavvikelsen associerad med 

risk för avkastning på totalt kapital är betydligt större för privata bostadsaktiebolag, 
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vilket indikerar ett jämnare genomsnittligt risktagande inom kommunala bostadsaktie-

bolag jämte privata.  

 
Tabell 7. Deskriptiv statistik år 2011-2014, redovisas procentuellt 

Deskriptiv statistik, 

Period 2. (2011-2014) 

N 

 

Intervall 

 

Min -

värde 

Max-

värde 

Medel - 

värde 

Std. 

Avkastning på totalt kapital, 

Privata bolag 
135 16,32 -2,06 14,26 5,12 2,36 

Avkastning på totalt kapital, 

Kommunala bolag 
233 15,12 -2,53 12,59 3,75 1,51 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Privata bolag 
135 120,07 0,00 120,08 6,92 17,84 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Kommunala bolag 
233 209,44 0,00 209,44 4,63 17,83 

 

Under period två kan konstateras att privata bostadsaktiebolag likt under period ett 

erhåller en högre genomsnittlig avkastning på totalt kapital jämte privata bostadsaktie-

bolag. Vidare observeras att medelvärdet för privata bostadsaktiebolag minskat medan 

medelvärdet för kommunala bostadsaktiebolag ökat. Således har spannet i medelvärdet 

mellan privata respektive kommunala bostadsaktiebolag under period två reducerats i 

förhållande till period ett. Likt för medelvärdet för avkastning på totalt kapital kan 

urskiljas en minskning i standardavvikelsen för privata bostadsaktiebolag och en ökning 

bland kommunala. Detta innebär att spridningen i genomsnittlig avkastning på totalt 

kapital minskat inom privata bostadsaktiebolag medan motsatt effekt observeras inom 

kommunala bostadsaktiebolag. Värt att nämna är att en starkare negativ effekt på 

medelvärde samt standardavvikelse observeras för privata jämte den positiva effekten 

uppmärksammad inom kommunala bostadsaktiebolag. Vidare kan observeras att 

intervallet mellan högsta respektive lägsta värde under period två har ökat för både 

privata och kommunala bostadsaktiebolag.   

 

Vidare observeras att privata bostadsaktiebolag likt under period ett omfattas av ett 

större medelvärde för risk förknippad med avkastning på totalt kapital jämte 

kommunala bostadsaktiebolag. Anmärkningsvärt är att privata bostadsaktiebolag under 

period två i förhållande till period ett erhåller ett betydligt lägre medelvärde för risk 

associerat med avkastning på totalt kapital medan kommunala bostadsaktiebolag 

tvärtom erhåller ett högre medelvärde för risk förknippat med avkastning på totalt 

kapital. Även här kan observeras att den negativa effekten för privata bolag är större i 

förhållande till den positiva effekten för kommunala bostadsaktiebolag. Detta innebär 

att privata bostadsaktiebolag under period två, åtar ett mindre risktagande medan 

kommunala åtar ett högre risktagande jämte under period ett. Vidare observeras att 

standardavvikelsen för risk förknippad med avkastning på totalt kapital minskat för 

privata och ökat för kommunala, vilket resulterat i att standardavvikelsen för risk 

numera ligger på samma nivå för privata respektive kommunala bostadsaktiebolag. 

Därmed förefaller den observerade diskrepansen under period ett vara utjämnad.  

 

Den deskriptiva statistiken påvisar sammantaget en högre genomsnittlig avkastning 

respektive risk på totalt kapital för privata jämte kommunala bostadsaktiebolag, under 

både period ett och period två. Vidare påvisas att förhållandet mellan avkastning och 

risk mellan privata respektive kommunala bostadsaktiebolag, mellan period ett och 
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period två, förändrats från att påvisa stora skillnader till att numera påvisa en allt mer 

likartat karaktär. 

7.2 Deskriptiv statistik, linjediagram 2006-2014 
Den deskriptiva statistiken i avsnitt 7.1 påvisar under både period ett och period två en 

tydlig skillnad i medelvärde, standardavvikelse och intervall mellan privata och 

kommunala bostadsaktiebolag. Detta avsnitt ämnar djupare undersöka eventuella 

skillnader mellan risk och avkastning inom privata respektive kommunala bostads-

aktiebolag. Detta åskådliggörs genom att i linjediagram presentera det årliga 

branschmedelvärdet för både risk och avkastning inom respektive sektor under hela 

studieperioden, 2006-2014. 

7.2.1 Avkastning på totalt kapital 

Figur 4, nedan visar en sammanställning över årlig medelavkastning för privata samt 

kommunala bostadsaktiebolag mellan år 2006-2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital 

 

Ur figur 4, kan utläsas att privata bostadsaktiebolag under tidsperioden 2006-2014 

erhållit högre genomsnittlig avkastning på totalt kapital jämte kommunala 

bostadsaktiebolag. Vidare kan observeras att medelavkastningen under period ett rört 

sig i ett motsatt mönster mellan privata respektive kommunala bostadsaktiebolag. För 

privata bostadsaktiebolag kan mellan år 2006-2008, urskiljas en markant nedgång i 

medelvärdet för avkastning på totalt kapital medan kommunala bostadsaktiebolag under 

samma period, tvärtom påvisar en uppgång i medelvärdet för avkastning på totalt 

kapital. Vidare kan mellan år 2008-2010 observeras att privata bostadsaktiebolag 

erhåller en ökning i medelvärdet medan kommunala tvärtom står inför en sänkning i 

medelvärdet. Under period två, år 2011-2014 kan olikt under period ett observeras att 

regressionslinjen för respektive sektor numera följer ett relativt jämlikt mönster. Mellan 

år 2011-2013 kan observeras en svag uppgång i genomsnittlig medelavkastning för 

privata bostadsaktiebolag medan en svag nedgång i genomsnittlig medelavkastning på 

totalt kapital kan observeras för kommunala bostadsaktiebolag. Mellan år 2013-2014 

kan tydas en markant ökning i medelvärdet för avkastning på totalt kapital för både 

privata respektive kommunala bostadsaktiebolag.  
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I diagrammet kan observeras två stycken streckade trendlinjer, en för privata och en för 

kommunala bostadsaktiebolag. Trendlinjen påvisar den generella genomsnittliga 

lutningen i regressionslinjen. För privata bostadsaktiebolag kan observeras en negativ 

trendlinje medan en positiv trendlinje visas för kommunala bostadsaktiebolag. Detta 

innebär att privata bostadsaktiebolag mellan år 2006-2012, uppvisar en nedåtgående 

trend för avkastning på totalt kapital medan kommunala bostadsaktiebolag under 

perioden påvisar en uppåtgående trend för avkastning på totalt kapital. Vidare kan 

utläsas att den negativa trendlinjen för privata bostadsaktiebolag är brantare jämte den 

positiva trendlinjen för kommunala bostadsaktiebolag, vilket antyder att den negativa 

trenden för privata bostadsaktiebolag är starkare jämte den positiva trenden för 

kommunala bostadsaktiebolag. Avslutningsvis innebär det sektoriella trendmönstret att 

respektive företagsgrupp närmar sig jämlika nivåer om avkastning på totalt kapital. 

7.2.2 Risk avkastning på totalt kapital 

I figur 5, nedan illustreras den genomsnittliga variansen i årlig avkastning på totalt 

kapital mellan år 2006-2014 för privata samt kommunala bostadsaktiebolag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Genomsnittlig risk, avkastning på totalt kapital 

 

Ur figur 5, kan utläsas att privata bostadsaktiebolag under tidsperioden 2006-2014 

erhåller ett betydligt högre genomsnittligt medelvärde för risk förknippad med 

avkastning på totalt kapital jämte kommunala bostadsaktiebolag. Vidare kan observeras 

en hög volatilitet i risken för privata bostadsaktiebolag medan kommunala bostads-

aktiebolag istället karaktäriseras av en relativt jämn linje under hela tidsperioden. Detta 

antyder att privata bolag omfamnar ett större risktagande jämte kommunala 

bostadsaktiebolag. Under period ett kan observeras särskilt stor volatilitet för risken 

inom privata bostadsaktiebolag. Mellan år 2007-2008 kan observeras en markant ökning 

i risken för avkastning på totalt kapital medan en ordentlig sänkning i risken kan 

observeras mellan år 2008-2009. Detta för att återigen öka risken mellan år 2009-2010. 

Tvärtom påvisar kommunala bostadsaktiebolag mellan år 2006-2008 en svag ökning i 

risk, för att mellan år 2008-2010 påvisa en svag reducering. I övrigt påvisar kommunala 

bostadsaktiebolag en stabil linje utan anmärkningsvärda fluktuationer. Under period två, 

kan mellan år 2010-2013 observeras en markant reducering i risken för avkastning på 

totalt kapital inom privata bostadsaktiebolag, för att mellan år 2013-2014 påvisa en 

relativt brant ökning i risktagande. Till skillnad från privata påvisar kommunala 

bostadsaktiebolag under samma tidsperiod först en svag ökning i risk mellan år 2010-
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2011, för att mellan år 2011-2012 uppvisa en svag reducering i risken, för att slutligen 

mellan år 2012-2014 påvisa en relativt brant positiv linje, mer lik karaktären av de 

privata bostadsaktiebolagen.  

 

Vidare kan likt för avkastning observeras en negativ trendlinje för risk bland privata 

bostadsaktiebolag respektive en positiv trendlinje för kommunala bostadsaktiebolag. 

Figur 5, visar att förhållandet mellan privata och kommunala bostadsaktiebolag i termer 

om risk smalnas av och går mot allt jämlikare nivåer. Detta innebär att privata 

bostadsaktiebolag erhåller lägre risk associerat till avkastning på totalt kapital medan 

kommunala bostadsaktiebolag erhåller högre risk associerad med avkastning på totalt 

kapital. Anmärkningsvärt är att den negativa trendlinjen för privata bostadsaktiebolag är 

betydligt brantare än den positiva trendlinjen för kommunala bostadsaktiebolag, vilket 

indikerar att den negativa trenden för privata bostadsaktiebolag är starkare jämte den 

positiva trenden bland kommunala bostadsaktiebolag. 

7.3 Fördelning av data 
Detta avsnitt ämnar redogöra för datats fördelning i syfte att klargöra valet av vidare 

statistiska tester och processer. Fördelning av data har kontrollerats separat för privata 

respektive kommunala bostadsaktiebolag samt för respektive tidsperiod. Testerna vilka 

tillämpats för att kontrollera datats fördelning är Kolmogorov-Smirnovtest samt 

histogram med integrerad normalfördelningskurva.  

7.3.1 Privata bostadsaktiebolag 

I tabell 8, nedan presenteras resultatet av Kolmogorov-Smirnov testet för privata 

bostadsaktiebolag. Testet inkluderar samtliga variabler för risk samt avkastning under 

respektive tidsperiod. Ur tabellen kan utläsas värden för populationens teststatistika, 

vilket visar den största absoluta skillnaden mellan den observerade och den teoretiskt 

framställda populationen. 

 
Tabell 8. Fördelning av data privata bostadsaktiebolag 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Privata bostadsaktiebolag 

Avkastning 

på totalt 

kapital, period 

1 

Risk, 

avkastning på 

totalt kapital, 

period 1 

Avkastning 

på totalt 

kapital, period 

2 

Risk, 

avkastning på 

totalt kapital, 

period 2 

N 136 136 136 136 

Normal 

Parametersa,b 

Mean (%) 5,204 18,085 5,042 8,634 

Std.dev.(%) 3,510 78,348 2,524 26,774 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,133 0,409 0,060 0,374 

Positive 0,079 0,361 0,060 0,344 

Negative -0,133 -0,409 -0,059 -0,374 

Test Statistic 0,133 0,409 0,060 0,374 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,000c ,200c,d ,000c 

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Observeras kan att teststatistikan för avkastning på totalt kapital är högre under period 

ett jämte under period två, vilket innebär att den största skillnaden mellan den 

observerade och den teoretiska populationen är större under period ett jämte period två. 

Detsamma gäller även för risk associerad med avkastning på totalt kapital. 

Sammantaget kan observeras att den observerade populationen för både avkastning och 
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risk, under respektive tidsperiod avviker från den teoretiskt framställda populationen. 

Vilket nämnts i avsnitt 6.7.2 indikerar ett signifikansvärde (Asymp. Sig. (2-tailed)) 

större än 0,05 att datat är normalfördelat medan ett värde under 0,05 indikerar icke-

normalfördelat data. Vilket kan utläsas i tabell 8, ligger signifikansvärdet om 0,000 för 

alla perioder och variabler utom avkastning på totalt kapital under period två då värdet 

uppgår till 0,200. Detta innebär att datat i majoritet är att betrakta som icke-

normalfördelat för privata bostadsaktiebolag.  

 

I appendix 1, illustreras fördelningen av data visuellt genom histogram med integrerad 

normalfördelningskurva. Histogram har framställts separat för både avkastning och risk 

under respektive tidsperiod. Likt förklarat i avsnitt 6.8.2, karaktäriseras ett 

normalfördelat data av ett symmetriskt klockformat mönster kring staplarna. Vidare kan 

observeras att histogrammet för avkastning under period ett visar en svagt vänstervriden 

normalfördelningskurva medan histogrammet för risk, visar starkt skevhet till höger om 

medelvärdet, vilket indikerar att datat inte är normalfördelat. Under period två kan för 

avkastning observeras en relativt symmetrisk klockformad kurva kring staplarna, vilket 

indikerar normalfördelat data. Likt under period ett påvisar histogrammet för risk en 

stark skevhet till höger om medelvärdet. Sammantaget påvisar histogrammen likt 

Kolmogorov-Smirnov testet att population i majoritet inte är normalfördelad för privata 

bostadsaktiebolag.  

7.3.2 Kommunala bostadsaktiebolag 

I tabell 9, nedan presenteras resultatet av Kolmogorov-Smirnov testet för kommunala 

bostadsaktiebolag. Testet inkluderar samtliga variabler för risk samt avkastning under 

respektive tidsperiod. 

 
Tabell 9. Fördelning av data kommunala bostadsaktiebolag 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kommunala 

bostadsaktiebolag 

Avkastning 

på totalt 

kapital, period 

1 

Risk, 

avkastning på 

totalt kapital, 

period 1 

Avkastning 

på totalt 

kapital, period 

2 

Risk, 

avkastning på 

totalt kapital, 

period 2 

N 239 239 239 239 

Normal 

Parametersa,b 

Mean (%) 3,771 7,573 3,913 6,271 

Std.dev.(%) 2,113 41,042 2,290 30,010 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,225 0,427 0,205 0,417 

Positive 0,225 0,390 0,205 0,395 

Negative -0,146 -0,427 -0,162 -0,417 

Test Statistic 0,225 0,427 0,205 0,417 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Observeras kan att teststatistikan för avkastning på totalt kapital är högre under period 

ett jämte under period två. Detta innebär att den största skillnaden mellan den 

observerade och den teoretiska populationen likt för privata är större under period ett 

jämte period två. Detsamma gäller även för risk associerad med avkastning på totalt 

kapital. Sammantaget kan observeras att den observerade populationen för både 

avkastning och risk, under respektive tidsperiod avviker från den teoretiskt framställda 

populationen. Vidare kan utläsas ett signifikansvärde om 0,000 för respektive tids-
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period, vilket då värdet understiger 0,05 innebär att datat inte är normalfördelat för 

kommunala bostadsaktiebolag. 

 

Likt för privata bostadsaktiebolag illustreras i appendix 1, fördelningen av data för 

kommunala bostadsaktiebolag visuellt genom histogram med integrerad normal-

fördelningskurva. Under period ett kan för både avkastning och risk observeras en 

skevhet till höger om medelvärdet, varvid histogrammet för risk påvisar en starkare 

snedfördelning i datat jämte avkastning. Detsamma kan observeras under period två, 

varvid vi tillsammans med resultatet från Kolmogorov-Smirnov testet finner starkt stöd 

för att datat inte är normalfördelat. Enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 131) är en 

signifikansnivå under 0,001 att betrakta som den högsta graden av signifikans, benämnd 

trestjärnig signifikans. Vi finner det således förfogat att betrakta resultatet som 

trovärdigt, varvid datat är att tolka som icke-normalfördelat och därmed tillämpas icke-

parametriska tester i syfte att undersöka sambandet mellan risk och avkastning för 

privata respektive kommunala bostadsaktiebolag. 

7.4 Risk – Avkastningssambandet, Privata bostadsaktiebolag 
Sambandet mellan risk och avkastning inom privata bostadsaktiebolag har undersökts 

via observationer av företagens årliga avkastning på totalt kapital samt variansen i 

avkastning på totalt kapital. I syfte att utröna effekten av implementeringen av Lag 

(2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag har sambandet undersökts för två 

tidsperioder. Period ett, 2006 – 2010 ämnar studera sambandet före införandet av lagen 

medan period två, 2011 – 2014 ämnar studera sambandet efter införandet av lagen. De 

statistiska tester som genomförts ämnar pröva följande hypoteser: 

 

 H0A/H0B: Det existerar inte ett negativt samband mellan risk och avkastning för 

privata bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 H1A/H1B: Det existerar ett negativ samband mellan risk och avkastning för 

privata bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 H0C/H0D: Det existerar inte ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten  

 

 H1C/H1D: Det existerar ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

 

Nedan kommer resultatet samt prövningen för ovanstående hypoteser att presenteras 

och redogöras för, varvid avsnitt 7.4.1 ämnar redogöra för hypoteserna H0A/H0B/ 

H1A/H1B medan avsnitt 7.4.2 ämnar redogöra för hypoteserna H0C/H0D/H1C/H1D. 

 

7.4.1 Privata bostadsaktiebolag under referenspunkten 

I tabell 10, illustreras kategorisering av de 68 privata bostadsaktiebolag, vilka ligger 

under referenspunkten, för period ett respektive period två. Det totala urvalet består av 

136 privata bostadsaktiebolag under varje period, varvid hälften av bolagen 

kategoriserats över referenspunkten. Under period ett, representerar kategorierna HL 

samt LH totalt 64,70 % av den totala andelen bolag under referenspunkten medan 

kategorierna HL samt LH, under period två representerar totalt 55,88 % av bolagen 

under referenspunkten. Detta innebär att kvoten av företag associerade med ett negativt 

samband mellan risk och avkastning reducerats, vilket indikerar att det negativa 
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sambandet mellan risk och avkastning under referenspunkten, försvagats under period 

två. Vidare beräknades den negativa sambandskvoten vilken antog ett värde om 1,833 

under period ett och ett värde om 1,267 under period två. Likt förändringen av företags-

kategoriseringen i korstabellerna indikerar förändringen i den negativa sambandskvoten 

på ett svagare negativt samband mellan risk och avkastning under period två. 

 
Tabell 10. Sammanställning av korstabell, privata bostadsaktiebolag under referenspunkten 

Privata bostadsaktiebolag HH HL LH LL N Negativ sambandskvot 

Period 1. (2006-2010) 12 22 22 12 68 1,833 

Period 2. (2011-2014) 15 19 19 15 68 1,267 

 

I tabell 11, nedan visas en sammanställning över Spearmans rangkorrelationstest för 

privata bostadsaktiebolag under referenspunkten, för period ett respektive period två. 

Under period ett kan utläsas en negativ korrelationskoefficient om -0,389 medan 

korrelationskoefficienten under period två uppgår till -0,252. Enligt Saunders et al., 

(2016, s. 545) indikerar korrelationskoefficienten under period ett, att det föreligger ett 

måttligt starkt negativt samband mellan risk och avkastning medan 

korrelationskoefficienten under period två indikerar på ett svagt negativt samband 

mellan risk och avkastning. Korrelationskoefficienten indikerar till en signifikansnivå 

om 1 % under period ett respektive 5 % under period två att ett negativt samband 

föreligger mellan risk och avkastning. Detta innebär att resultatet till 99 % respektive 95 

% inte beror på slumpen, varvid vi finner styrka i testet.  

 

Vidare illustreras korrelationen genom spridningsdiagram med integrerad regressions-

linje i appendix 2. Spridningsdiagrammen påvisar en negativt lutande regressionslinje 

för respektive period, vilket indikerar på en negativ riktningskoefficient, vilket stärker 

övriga testers indikationer om att ett negativt samband föreligger mellan variablerna. 

Värt att påpeka är att regressionslinjen påvisar en svagare negativ riktningskoefficient 

för period två jämte period ett, vilket likt övriga tester antyder att det negativa 

sambandet mellan risk och avkastning försvagats mellan period ett och period två. 

 
Tabell 11. Spearmans rangkorrelation, privata bostadsaktiebolag under referenspunkten 

Privata bostadsaktiebolag Spearmans rangkorrelationskoefficient N Sign 

Period 1. (2006-2010) - 0,389 68 1 % 

Period 2. (2011-2014) - 0,252 68 5 % 
 

Vilket lyfts fram i avsnitt 6.8.6 involverade den statistiska bearbetningsprocessen 

granskning samt exkludering av extrema värden. Granskningen genomfördes över hela 

tidsperioden 2006-2014. Detta i syfte att erhålla ett konsekvent tillvägagångsätt vid 

exkludering synonymt för respektive tidsperiod. Exkludering genomfördes inte för 

korstabellen, varvid motivering för detta återfinns i avsnitt 6.8.6. Efter granskning av 

datamaterialet exkluderades ett privat bostadsaktiebolag, vilket reducerar den totala 

populationen till 135 privata bostadsaktiebolag.  

 

Efter justering för extrema värden observerades en rangkorrelationskoefficient om -

0,362 under period ett och en rangkorrelationskoefficient om -0,218 under period två, se 

appendix 2. Korrelationskoefficienten efter exkludering av extrema värden indikerar likt 

tidigare att ett måttligt starkt negativ samband existerar under period ett respektive ett 

svagt negativt samband under period två (Saunders et al., 2016, s. 545). I appendix 2, 

visas spridningsdiagram före och efter exkludering av extrema värden. I spridnings-
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diagrammen kan observeras att justering för extrema värden påverkat korrelationen, då 

regressionslinjen efter exkludering av extrema värden blivit betydlig svagare för både 

period ett och period två. Dock påverkas inte styrkan i korrelationskoefficienten 

nämnvärt efter justering av extrema värden, varvid vi finner styrka i testerna.  

 

Sammantaget påvisar empirin för både period ett och period två, starkt stöd för att ett 

negativt samband existerar mellan risk och avkastning för privata bostadsaktiebolag 

under referenspunkten. Med grund i ovanstående empiriska observationer väljer vi 

således att förkasta nollhypotesen H0A/H0B: Det existerar inte ett negativt samband 

mellan risk och avkastning för privata bostadsaktiebolag under referenspunkten. Således 

accepteras alternativhypotesen H1A/H1B: Det existerar ett negativt samband mellan risk 

och avkastning för privata bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

7.4.2 Privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten 

I tabell 12, nedan, illustreras kategorisering av de 68 privata bostadsaktiebolag, vilka 

ligger ovan referenspunkten, för period ett respektive period två. Under period ett 

representerar kategorierna HH samt LL 67,65 % av den totala andelen bolag över 

referenspunkten medan kategorierna HH och LL under period två representerar 58,82 % 

av andelen bolag ovan referenspunkten. Detta innebär att andelen företag associerade 

med ett positivt samband mellan risk och avkastning minskat, vilket antyder att det 

positiva sambandet mellan risk och avkastning blivit svagare under period två. Vidare 

beräknades den negativa sambandskvoten, vilken antog ett värde om 0,487 under period 

ett och ett värde om 0,700 under period två. Likt förändringen av företags-

kategoriseringen i korstabellerna indikerar förändringen i den negativa sambandskvoten 

på ett svagare positivt samband mellan risk och avkastning period två. 

 
Tabell 12. Korstabell, privata bostadsaktiebolag ovan referenspunkten 

Privata bostadsaktiebolag HH HL LH LL N Negativ sambandskvot 

Period 1. (2006-2010) 23 11 11 23 68 0,478 

Period 2. (2011-2014) 20 14 14 20 68 0,700  

 

I tabell 13, visas en sammanställning över Spearmans rangkorrelationstest för privata 

bostadsaktiebolag ovan referenspunkten, för period ett respektive period två. Under 

period ett kan utläsas en positiv korrelationskoefficient om 0,413 medan den positiva 

korrelationskoefficienten under period två uppgår till 0,336. Enligt Saunders et al., 

(2016, s. 545) indikerar korrelationskoefficienten under period ett, att det föreligger ett 

måttligt starkt positivt samband mellan risk och avkastning medan korrelations-

koefficienten under period två indikerar på ett svagt positivt samband mellan avkastning 

och risk. Spearmans rangkorrelationstest indikerar till en signifikansnivå om 1 % under 

period ett respektive 1 % under period två, att ett negativt samband föreligger mellan 

risk och avkastning, vilket innebär att resultatet till 99 % inte beror på slumpen, varvid 

vi finner styrka i testet. 

 

Vidare illustreras korrelationen i spridningsdiagram med integrerad regressionslinje i 

appendix 2. Spridningsdiagrammen påvisar en positivt lutande regressionslinje för 

respektive period, vilket indikerar på en positiv riktningskoefficient som därmed stärker 

övriga testers indikationer om att ett positivt samband föreligger mellan variablerna. 

Vidare kan observeras att regressionslinjen påvisar en marginellt svagare lutning under 

period två jämte period ett, vilket likt kategoriseringen av företag samt Spearmans 

rangkorrelationstest indikerar att det positiva sambandet mellan risk och avkastning 

försvagats mellan period ett och period två. 



 
60 

 

Tabell 13. Spearmans rangkorrelationstest, privata bostadsaktiebolag ovan referenspunkten 

Privata bostadsaktiebolag Spearmans rangkorrelationskoefficient N Sign 

Period 1. (2006-2010) 0,413 68 1 % 

Period 2. (2011-2014) 0,336 68 1 % 

 

Efter justering för outliers observerades en rangkorrelationskoefficient om 0,415 under 

period ett och en rangkorrelationskoefficient om 0,323 under period två, se appendix 2. 

Korrelations-koefficienten efter exkludering av extrema värden indikerar likt tidigare att 

ett måttligt starkt positivt samband existerar under period ett respektive ett svagt positivt 

samband under period två (Saunders et al., 2016, s. 545). I appendix 2, visas 

spridningsdiagram före och efter justering av extrema värden. I spridningsdiagrammen 

kan observeras att justering för extrema värden inte påverkat korrelationen 

anmärkningsvärt. Detta då regressionslinjen efter exkludering av extrema värden 

erhåller en relativt oförändrad styrka i riktningskoefficienten. Detta beror på att det 

exkluderade bolaget låg tre standardavvikelser under branschmedelvärdet, vilket 

innebär att effekten endast blir påtaglig i den undre kvartilen, då referenspunkten 

definieras som branschmedianen för avkastning på totalt kapital. 

 

Sammantaget påvisar empirin för både period ett och period två starkt stöd för att ett 

positivt samband mellan risk och avkastning existerar för privata bostadsaktiebolag 

ovan referenspunkten. Med grund i ovanstående empiriska observationer väljer vi 

således att förkasta nollhypotesen H0C/H0D: Det existerar inte ett positivt samband 

mellan risk och avkastning för privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

Således accepteras alternativhypotesen H1C/H1D: Det existerar ett positivt samband 

mellan risk och avkastning för privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

7.5 Risk – Avkastningssambandet, Kommunala bostadsaktiebolag 
Sambandet mellan risk och avkastning inom kommunala bostadsaktiebolag har likt 

privata undersökts via observationer av företagens årliga avkastning på totalt kapital 

samt variansen i avkastning på totalt kapital. I syfte att utröna effekten av 

implementeringen av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag har sam-

bandet undersökts för två tidsperioder. Period ett, 2006 – 2010 ämnar studera 

sambandet före införandet av lagen medan period två, 2011 – 2014 ämnar studera 

sambandet efter införandet av lagen. De statistiska tester som genomförts ämnar pröva 

följande hypoteser: 

 

 H0E/H0F: Det existerar inte ett negativt samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 H1E/H1F: Det existerar ett negativ samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 H0G/H0H: Det existerar inte ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten  

 

 H1G/H1H: Det existerar ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 
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Nedan kommer resultatet samt prövningen för ovanstående hypoteser att presenteras 

och redogöras för varvid avsnitt 7.5.1 ämnar redogöra för hypoteserna H0E/H0F/H1E/H1F, 

medan avsnitt 7.5.2 ämnar redogöra för hypoteserna H0G/H0H/H1G/H1H. 

7.5.1 Kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten 

I tabell 14 nedan, illustreras kategorisering av de 118 kommunala bostadsaktiebolag, 

vilka ligger under referenspunkten, för period ett respektive period två. Det totala 

urvalet består av 236 kommunala bostadsaktiebolag under varje period, varvid hälften 

av bolagen kategoriserats ovan referenspunkten. Under period ett representerar 

kategorierna HL samt LH 64,40 % av den totala andelen bolag under referenspunkten 

medan kategorierna HL samt LH representerar 61,01 % av den totala andelen bolag 

under referenspunkten. Detta innebär att kvoten av företag associerade med ett negativt 

samband mellan avkastning och risk reducerats, vilket antyder att det negativa 

sambandet mellan avkastning och risk försvagats under period två. Vidare beräknades 

den negativa sambandskvoten, vilken antog ett värde om 1,809 under period ett och ett 

värde om 1,565 under period två. Likt förändringen av företagskategoriseringen i 

korstabellerna indikerar förändringen i den negativa sambandskvoten på ett svagare 

negativt samband mellan avkastning och risk under period två. 
 

Tabell 14. Korstabell, kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten 

Kommunala 

bostadsaktiebolag 

HH HL LH LL N Negativ sambandskvot 

Period 1. (2006-2010) 21 38 38 21 118 1,809 

Period 2. (2011-2014) 23 36 36 23 118 1,565 

 

I tabell 15, visas en sammanställning över Spearmans rangkorrelationstest för 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten, för period ett respektive period 

två. Under period ett kan utläsas en negativ korrelationskoefficient om -0,496 medan 

korrelationskoefficienten under period två uppgår till -0,422. Enligt Saunders et al., 

(2016, s. 545) indikerar korrelationskoefficienten för både period ett och period två att 

det föreligger ett måttligt starkt negativt samband mellan risk och avkastning. 

Spearmans rangkorrelationstest indikerar till en signifikansnivå om 1 % att ett negativt 

samband föreligger mellan risk och avkastning under både period ett och period två 

vilket innebär att resultatet till 99 % inte genererats av slumpen, varvid vi finner styrka i 

testet.  

 

Vidare illustreras korrelationen via spridningsdiagram med integrerad regressionslinje i 

appendix 3. Spridningsdiagrammen påvisar för respektive tidsperiod en negativt lutande 

regressionslinje, vilket antyder en negativ riktningskoefficient, vilket stärker övriga 

testers indikationer om att ett negativt samband föreligger mellan variablerna. Värt att 

påpeka är att regressionslinjen påvisar en svagare negativ riktningskoefficient för period 

två jämte period ett, vilket likt övriga tester antyder att det negativa sambandet mellan 

risk och avkastning försvagats mellan period ett och period två. Vidare kan observeras 

att tabell 15, inkluderar ett bolag mer än tabell 14, vilket beror på att det bolag, vilket 

vid framställande av korstabellen utgjorde referenspunkten har exkluderats. Detta med 

grund i att referenspunkten definieras som medianvärdet för branschens genomsnittliga 

avkastning på total kapital, varefter företaget varken hamnar ovan eller under referens-

punkten och därmed utesluts ur korstabellen. 
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Tabell 15. Spearmans rangkorrelationstest, kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten 

Kommunala 

bostadsaktiebolag 

Spearmans rangkorrelationskoefficient N Sign 

Period 1. (2006-2010) -0,496 119 1 % 

Period 2. (2011-2014) -0,422 119 1 % 

 

Likt för privata bostadsaktiebolag involverade den statistiska bearbetningsprocessen 

granskning samt exkludering av extrema värden även för kommunala bostadsaktie-

bolag. Granskningen genomfördes över hela tidperioden 2006-2014 i syfte att erhålla ett 

konsekvent tillvägagångsätt vid exkludering synonymt för respektive tidsperiod. 

Exkludering genomfördes inte för korstabellen, varvid motivering för detta återfinns i 

avsnitt 6.8.6. Efter granskning av datamaterialet exkluderades sex kommunala bostads-

aktiebolag, vilket reducerar den totala populationen till 232 kommunala bostadsaktie-

bolag.  

 

Efter justering för extrema värden observerades en rangkorrelationskoefficient om -

0,485 under period ett och en rangkorrelationskoefficient om -0,404 under period två, se 

appendix 3. Korrelationskoefficienten efter exkludering av extrema värden antyder likt 

tidigare att ett måttligt starkt negativ samband existerar under period ett respektive ett 

svagt negativt samband under period två (Saunders et al., 2016, s. 545). I appendix 3, 

visas spridningsdiagram före och efter justering av extrema värden. I 

spridningsdiagrammen kan observeras att justering för extrema värden inte påverkat 

korrelationen anmärkningsvärt, då regressionslinjen efter exkludering av extrema 

värden erhåller en relativt oförändrad styrka i riktningskoefficienten. Detta beror på att 

de exkluderade bolagen låg tre standardavvikelser ovan branschmedelvärdet, vilket 

innebär att effekten endast blir påtaglig i den övre kvartilen, då referenspunkten 

definieras som bransch-medianen för avkastning på totalt kapital.  

 

Sammantaget påvisar empirin för både period ett och period två starkt stöd för att ett 

negativt samband mellan risk och avkastning existerar för kommunala bostadsaktie-

bolag under referenspunkten. Med grund i ovanstående empiriska observationer väljer 

vi således att förkasta nollhypotesen H0E/H0F: Det existerar inte ett negativt samband 

mellan risk och avkastning för kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

Således accepteras alternativhypotesen H1E/H1F: Det existerar ett negativt samband 

mellan risk och avkastning för kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

7.5.2 Kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten 

I tabell 16, nedan, illustreras kategorisering av de 118 kommunala bostadsaktiebolag 

vilka ligger ovan referenspunkten, för period ett respektive period två. Under period ett 

representerar kategorierna HH samt LL 66,10 % av den totala andelen bolag över 

referenspunkten medan kategorierna HH samt LL under period två representerar 67,79 

% av den totala andelen bolag över referenspunkten. Detta innebär att andelen företag 

förknippade med ett positivt samband mellan risk och avkastning ökat, vilket antyder att 

det positiva sambandet mellan risk och avkastning blivit starkare under period två. 

Vidare beräknades den negativa sambands-kvoten, vilken antog ett värde om 0,513 

under period ett och ett värde om 0,700 under period två. Likt förändringen av 

kategoriseringen av företag i korstabellerna indikerar förändringen i den negativa 

sambandskvoten att det positiva sambandet mellan risk och avkastning blivit starkare 

under period två.   
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Tabell 16. Korstabell, kommunala bostadsaktiebolag ovan referenspunkten  

Kommunala 

bostadsaktiebolag 

HH HL LH LL N Negativ sambandskvot 

Period 1. (2006-2010) 39 20 20 39 118 0,513 

Period 2. (2011-2014) 40 19 19 40 118 0,475 

 

I tabell 17, nedan visas en sammanställning över Spearmans rangkorrelationstest för 

kommunala bostadsaktiebolag ovan referenspunkten, för period ett respektive period 

två. Under period ett kan utläsas en positiv korrelationskoefficient om 0,495 medan den 

positiva korrelationskoefficienten under period två uppgår till 0,539. Enligt Saunders et 

al., (2016, s. 545) indikerar korrelationskoefficienten under både period ett och period 

två att det föreligger ett måttligt starkt positivt samband mellan risk och avkastning. 

Spearmans rangkorrelationstest indikerar till en signifikansnivå om 1 % under period ett 

respektive 1 % under period två att ett negativt samband föreligger mellan risk och 

avkastning, vilket innebär att resultatet till 99 % inte beror på slumpen, varvid vi finner 

styrka i testet. 

 

Vidare illustreras korrelationen i spridningsdiagram med integrerad regressionslinje i 

appendix 3. Spridningsdiagrammen påvisar en positivt lutande regressionslinje för 

respektive period, vilket indikerar en positiv riktningskoefficient och därmed stärker 

övriga testers indikationer om att ett positivt samband föreligger mellan variablerna. 

Vidare kan observeras att regressionslinjen påvisar en brantare lutning under period två 

jämte period ett, vilket likt kategoriseringen av företag samt Spearmans rang-

korrelationstest indikerar att det positiva sambandet mellan risk och avkastning stärkts 

mellan period ett och period två. 

 
Tabell 17. Spearmans rangkorrelationstest, kommunala bostadsaktiebolag ovan referenspunkten 

Kommunala 

bostadsaktiebolag 

Spearmans rangkorrelationskoefficient N Sign 

Period 1. (2006-2010) 0,495 119 1 % 

Period 2. (2011-2014) 0,539 119 1 % 

 

Efter justering för extrema värden observerades en rangkorrelationskoefficient om 

0,438 under period ett och en rangkorrelationskoefficient om 0,532 under period två, se 

appendix 3. Korrelationskoefficienten efter exkludering av extrema värden indikerar likt 

tidigare att ett måttligt starkt positivt samband existerar under både period ett och period 

två (Saunders et al., 2016, s. 545). I appendix 3, visas spridningsdiagram före och efter 

justering av extrema värden. I spridningsdiagrammen kan observeras att justering för 

extrema värden påverkat korrelationen då regressionslinjen efter exkludering av 

extrema värden blivit betydlig svagare för både period ett och period två. Dock 

påverkas inte styrkan i korrelationskoefficienten nämnvärt efter justering av extrema 

värden, varvid vi finner styrka i testerna.  

 

Sammantaget påvisar empirin för både period ett och period två starkt stöd för att ett 

positivt samband mellan risk och avkastning existerar för privata bostadsaktiebolag 

ovan referenspunkten. Med grund i ovanstående empiriska observationer väljer vi 

således att förkasta nollhypotesen H0G/H0H: Det existerar inte ett positivt samband 

mellan risk och avkastning för privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

Således accepteras alternativhypotesen H1G/H1H: Det existerar ett positivt samband 

mellan risk och avkastning för privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 
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7.6 Sammanställning av hypotesprövning 
För att tydliggöra resultatet av studiens hypotesprövning följer på nästkommande sida 

en sammanställning av studiens samtliga hypoteser. Tabell 18, skildrar hypoteserna 

gällande sambandet mellan risk och avkastning för privata respektive kommunala 

bostadsaktiebolag under både period ett och period två. Hypoteserna H0A-H0B ämnar 

redogöra för risk och avkastningssambandet för privata bostadsaktiebolag, under 

referenspunkten för period ett och period två medan hypoteserna H0C-H0D ämnar 

redogöra för sambandet över referenspunkten under period ett och period två. Vidare 

ämnar hypoteserna H0E - H0F redogöra för risk och avkastningssambandet under 

referenspunkten för kommunala bostadsaktiebolag, under period ett och period två 

medan hypoteserna H0G -H0H ämnar redogöra för sambandet ovan referenspunkten 

under period ett och period två. Ur tabell 18, kan utläsas att nollhypotesen förkastas, 

varvid alternativhypotesen accepteras för både privata respektive kommunala 

bostadsaktiebolag under både period ett och period två. Hypotesprövningen påvisar med 

statistisk signifikans att ett negativt samband existerar mellan risk och avkastning för 

privata och kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten för respektive 

tidsperiod. Vidare kan utläsas att ett positivt samband existerar mellan risk och 

avkastning för privata och kommunala bostadsaktiebolag ovan referenspunkten för 

respektive tidsperiod. 
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** = Tvåstjärning signifikans, * = Enstjärning signifikans

Hypotesprövning: Privata bostadsaktiebolag Period 

1. 

Accepteras

/förkastas 

Sign. 

% 

Period 

2. 

Accepteras

/förkastas 

Sign. 

% 
 

H0A/H0B: Det existerar inte ett negativt samband mellan risk och avkastning för 

privata bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 

2006-2010 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

H1A/H1B: Det existerar ett negativ samband mellan risk och avkastning för privata 

bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 

2006-2010 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 

H0C/H0D: Det existerar inte ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

privata bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten  

 

 

2006-2010 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

H1C/H1D: Det existerar ett positivt samband mellan risk och avkastning för privata 

bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

 

 

2006-2010 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Accepteras 

 

5 %  

(Ja*) 

Hypotesprövning: Kommunala bostadsaktiebolag Period 

1. 

Accepteras

/förkastas 

Sign. 

% 

Period 

2. 

Accepteras

/ förkastas 

Sign. 

% 

 

H0E/H0F: Det existerar inte ett negativt samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 

2006-2010 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

H1E/H1F: Det existerar ett negativ samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. 

 

 

2006-2010 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 

H0G/H0H: Det existerar inte ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten  

 

 

2006-2010 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Förkastas 

 

1 %  

(Ja **) 

 

H1G/H1H: Det existerar ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. 

 

 

2006-2010 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 

2011-2014 

 

Accepteras 

 

1 %  

(Ja **) 

 
Tabell 18. Sammanställning av hypotesprövning 
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8 Analys 

Detta kapitel ämnar analysera resultatet genom att återkoppla till studiens teoretiska 

referensram och praktiska problem. Inledningsvis analyseras resultatet för svenska 

bostadsaktiebolag under referenspunkten, efterföljt av analys resultatet ovanför 

referenspunkten. Slutligen ämnar den sista delen av analysen utifrån prospektteorin 

analysera riskbeteende inom svenska bostadsaktiebolag samt redogöra för huruvida 

riskbeteendet inom svenska bostadsaktiebolag förändrats efter införandet av Lag 

(2010:879) svenska allmännyttiga bostadsaktiebolag.  

8.1 Samband under referenspunkten, svenska bostadsaktiebolag 
Resultatet i denna undersökning visar att det föreligger ett negativt samband mellan risk 

och avkastning inom svenska privata bostadsaktiebolag, samt svenska kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag, under referenspunkten för både period ett och period 

två.  De tillämpade testerna påvisar god signifikans, varför beslutet med grund i utfallet 

tagits att förkasta nollhypotesen H0A/H0B/H0E/H0F och istället acceptera 

alternativhypotesen H1A/H1B/H1E/H1F. Det observerade resultatet ligger i linje med 

Fiegenbaums (1990), Jegers (1991), Sinhas (1994), Chou et al., (2009), Zribi och 

Boujelbenes (2012) samt Alam och Tangs (2012) studier, vilka samtliga funnit 

signifikant stöd för ett negativt samband mellan risk och avkastning på totalt kapital för 

företag under referenspunkten, inom och mellan olika branscher. Enligt Bromiley 

(2010, s. 1358), indikerar det empiriskt observerade resultatet i form av ett negativt 

samband mellan risk och avkastning att svenska privata och kommunala 

bostadsaktiebolag, under referenspunkten tenderar att agera risksökande i termer om 

beslutstagande och riskpreferenser till olika prospekt. Ett risksökande beteende 

definieras som att företaget åtar ett ökat risktagande motiverat i möjligheten till högre 

framtida avkastning (Miller & Bromiley, 1990, s. 766). 

 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) fann ett negativt samband mellan risk och 

avkastning på eget kapital inom och mellan olika branscher under referenspunkten, 

varvid de bland annat studerade den amerikanska fastighetsbranschen. De utgick från 

SIC-65, Real Estate, vilket kan liknas vid svenska SNI-kod 68, Fastighetsverksamhet. 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) fann likt denna studie att ett negativt samband 

existerar mellan risk och avkastning. De fann för företagen inom den amerikanska 

fastighetsbranschen en negativ sambandskvot om 1,600, varvid motsvarande negativa 

korrelationskoefficient uppgick till ett värde om -0,280 till en signifikansnivå på 5 %. 

Deras resultat indikerar på ett svagt negativt samband mellan risk och avkastning i den 

amerikanska fastighetsbranschen (Saunders et al., 2016, s. 545). Resultaten i 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) studie är relativt likartade resultaten genererade 

för privata bostadsaktiebolag i denna studie, varvid motsvarande negativa 

sambandskvot för privata bostadsaktiebolag under period ett uppgår till 1,833 med en 

negativ korrelationskoefficient om -0,389, till en signifikansnivå på 1 %, se tabell 10-

11. Under period två är motsvarande värden 1,565 respektive -0,252, till en 

signifikansnivå på 5 %, se tabell 10-11. Enligt Saunders et al., (2016, s. 545) indikerar 

våra resultat till skillnad från Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) att ett måttligt 

starkt negativ samband föreligger mellan variablerna under period ett medan ett svagt 

negativt samband föreligger under period två. Detta ger indikationer om att det negativa 

sambandet mellan risk och avkastning är starkare inom svenska privata 

bostadsaktiebolag jämte amerikanska fastighetsbolag inkluderade i SIC 65. 
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Resultatet för kommunala bostadsaktiebolag uppvisar till skillnad från privata 

bostadsaktiebolag allt större diskrepanser i förhållande till Fiegenbaum och Thomas 

(1988, s. 106) studie. Den negativa sambandskvoten beräknades för period ett, till ett 

värde om 1,809 med en negativ korrelationskoefficient om -0,496, se tabell 14-15, 

varvid motsvarande värden under period två uppgick till 1,565 samt -0,422, se tabell 14-

15. Korrelationskoefficienten påvisade under respektive tidperiod en signifikansnivå på 

1 %. Enligt Saunders et al., (2016, s. 545) är sambandet under båda perioderna att tolka 

som måttligt starkt negativt och visar därmed likt privata bostadsaktiebolag ett starkare 

negativt samband jämte Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) resultat. Då våra 

resultat både med och utan justering för extrema värden bekräftats till en lägre 

signifikansnivå jämte Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106), för både privata 

respektive kommunala bostadsaktiebolag anser vi sammantaget våra resultat vara 

säkrare och således mer trovärdiga.  Vidare genomförde Fiegenbaum (1990, s. 201) 

ytterligare en studie då han istället för avkastning på eget kapital använde avkastning på 

totalt kapital som mått på avkastning. Intressant är att han då fann ett negativt samband 

för företag under referenspunkten inom amerikanska fastighetsrelaterade företag under 

SIC 65. Dock kunde sambandet inte signifikant säkerställas, varför resultatet inte är att 

betrakta som statistiskt trovärdigt. Vi anser dock inte att detta påverkar tillförlitligheten 

i den aktuella studien då vi till skillnad från ovanstående studier valt att specifikt 

avgränsa undersökningen till att enbart studera risk och avkastningssambandet inom 

svensk fastighetsbransch och därmed erhåller ett betydlig större urval av fastighetsbolag 

jämte Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) samt Fiegenbaum (1990, s. 221), varför 

vi bedömer vårt resultat vara starkt. 

 

Vi ställer oss trots indikationer om viss samstämmighet mellan studierna, kritiska till att 

dra några definitiva slutsatser kring ett allmängiltigt samband mellan risk och 

avkastning, överensstämmande mellan den amerikanska respektive den svenska 

fastighetsbranschen. Detta grundas i att Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) samt 

Fiegenbaums (1990, s. 201) studier omfattar en betydligt lägre andel 

fastighetsrelaterade bolagsformer samt då de genomförde sina respektive studier inom 

ett stort avstånd i tid i förhållande till den aktuella studien, varvid en eventuell 

jämförelse skulle kunna influeras av bristande aktualitet samt samstämmighet i 

övergripande inriktning. Det råder även institutionella skillnader i nationellt 

marknadsklimat i termer om hyresreglering och övrig lagstiftning. Detta då den svenska 

bostadsmarknaden följer EU:s direktiv kring bostadsförvaltning, medan USA:s 

bostadspolitik regleras genom både federal samt statlig lagstiftning. Sammantaget finner 

vi således att en landsöverskridande jämförelse av risk och avkastningssambandet mot 

dessa studier skulle kunna resultera i en vilseledande bedömning, varvid vi väljer att 

reservera oss till att enbart bekräfta dessa studier styrkande av prospektteorins generella 

tillämpning. 

 

Jegers (1991, s. 216 & 220) studerade belgisk tillverkningsindustri och fann för 30 % av 

de undersökta industrierna till 1 % signifikansnivå, stöd för att ett negativt samband 

existerar mellan risk och avkastning på totalt kapital, för företag under referenspunkten. 

Jegers (1991, s. 217) studerade inte fastighetsbranschen specifikt, men vi anser dock 

trots utelämnande av fastighetsrelaterade bolagsformer, denna studie medföra god 

jämförbarhet i termer om prospektteorins generella tillämpningsområde. Värt att nämna 

är att Jegers (1991, s. 220) fann ett starkare negativt samband inom den belgiska 

tillverkningsindustrin jämte de resultat, vilka genererats för svenska bostadsaktiebolag, 
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vilket antyder att det kan föreligga olika styrka i risk och avkastningssambandet 

beroende på branschtillhörighet.   

 

Liknande samband även kunnat härledas av Sinha (1994, s. 227-229) samt Chou et al., 

(2009, s. 207), vilka fann ett negativ samband mellan risk och avkastning för företag 

under referenspunkten inom australiensiska respektive amerikanska branscher. Detta 

bidrar till ökat stöd för att ett negativt samband existerar för företag under 

referenspunkten, även över skilda geografiska områden och olika industrier. Sinha 

(1994, s. 227) påpekar vidare att det är av stor vikt att pröva sambandet i skilda 

geografiska områden i syfte att stärka tidigare studier, vilket skänker relevans till denna 

studie. Även Kliger och Tsur (2011, s. 36) hittade signifikanta samband 

överensstämmande med tidigare studier. Detta är intressant då de till skillnad från 

övriga tidigare studier valde att eliminera de högsta respektive lägsta observerade 

värdena för avkastning samt då de istället för det konventionella tvärsnittsangreppet, 

valde att tillämpa ett longitudinellt angreppsätt genom att använda årliga 

regressionsanalyser. Detta i syfte att undvika tidsinvariation, varvid deras resultat i 

sammanslagning med vårat samt tidigare studiers resultat, påvisar att det påstådda 

antagandet om att tidsinvariation skulle snedvrida resultatet, per faktum inte påverkar 

utfallet i någon större utsträckning. Varför vi sammantaget ser stor tilltro i det 

genererade resultatet i den aktuella studien. 

 

Zribi och Boujelbène (2012) samt Alam och Tang (2012) valde likt denna studie att 

specifikt studera en enskild bransch. Olikt denna studie valde de att studera 

banksektorn, vilken likt fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch med generellt 

hög grad av finansiell hävstång. Zribi och Boujelbène (2012, s. 26) fann en negativ 

korrelationskoefficient om -0,355 för avkastning på totalt kapital inom tunisiska banker. 

Intressant nog tyder den negativa korrelationskoefficienten på en relativt jämlik styrka i 

risk och avkastningssambandet jämte styrkan i sambandet för privata bostadsaktiebolag 

under respektive tidsperiod. I kontrast påvisar istället kommunala bostadsaktiebolag ett 

starkare negativt samband mellan risk och avkastning jämte resultaten uppvisade för 

banker i Zribi och Boujelbènes (2012, s. 26) studie. Dessa resultat påvisar att det 

negativa sambandet för företag under referenspunkten även existerar inom övriga 

hävstångstyngda branscher, vilket ökar trovärdigheten i den aktuella studien. Vi vill 

återigen belysa att inga slutsatser kring likheter i beslutstagande görs mellan bank 

respektive fastighetsbransch. Studien ämnar enbart belysa skillnader och likheter mellan 

två hävstångstunga branscher.  Vidare stärker denna jämförelse tidigare observationer 

om att sambandet kan skilja sig åt beroende på geografiska områden och branscher, 

samtidigt som resultatet indikerar att det negativa sambandet existerar oberoende av 

kapitalstrukturens sammansättning. 

 

Sammantaget ligger det observerade resultatet i linje med Fiegenbaums (1990), Jegers 

(1991), Sinhas (1994), Chou et al., (2009), Zribi och Boujelbenes (2012) samt Alam och 

Tangs (2012) studier, vilka samtliga funnit signifikant stöd för ett negativt samband 

mellan risk och avkastning på totalt kapital för företag under referenspunkten, inom och 

mellan olika branscher. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 97), Fiegenbaum (1990, s. 

198), Jegers (1988, s. 223), Kliger och Tsur (2011, s. 38) menar att deras resultat ger 

stöd åt prospektteorins förklarande modell av företags beslutstagande under risk. Då 

tidigare studier funnit liknande resultat samt då vi accepterat alternativhypotes 

H1A/H1B/H1E/H1F, bidrar vårt resultat till att stärka stöd för prospektteorins som 

förklarande modell vid beslutstagande under risk på företagsnivå. Sammanfattningsvis 
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påvisar resultatet i denna studie att prospektteorin utgör fullgod modell i syfte att 

förklara beslutstagande under risk inom svenska bostadsaktiebolag. Således besvaras 

studiens första delsyfte, att det existerar ett negativt samband mellan risk och avkastning 

för svenska bostadsaktiebolag under referenspunkten. Således kan vi enligt 

prospektteorin dra slutsatsen att svenska privata respektive kommunala 

bostadsaktiebolag under referenspunkten tenderar att agera risksökande.  

8.2 Samband ovanför referenspunkten, Svenska bostadsaktiebolag 
Resultatet i den aktuella studien visar att det existerar ett positivt samband mellan risk 

och avkastning inom svenska privata bostadsaktiebolag, samt svenska kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag, ovan referenspunkten för både period ett och period 

två. De statistiska testerna påvisar god signifikans, varför beslutet med grund i utfallet 

tagits att förkasta nollhypotesen H0C/H0D/H0G/H0H och istället acceptera 

alternativhypotesen H1C/H1D/H1G/H1H. Det observerade resultatet ligger i linje med 

Fiegenbaums (1990), Jegers (1991), Sinhas (1994), Chou et al., (2009), Zribi och 

Boujelbene (2012) samt Alam och Tang (2012) studier, vilka samtliga funnit stöd för att 

ett positivt samband existerar mellan risk och avkastning på totalt kapital för företag 

ovan referenspunkten, inom och mellan olika branscher. Enligt Bromiley (2010, s. 

1358) indikerar det empiriskt observerade resultatet i form av ett positivt samband 

mellan risk och avkastning att svenska privata och kommunala bostadsaktiebolag, ovan 

referenspunkten tenderar att agera riskaversivt i termer om beslutstagande och 

riskpreferenser till olika prospekt. Ett riskaversivt beteende definieras som att företaget 

enbart accepterar ett ökat risktagande förutsatt förväntningar om ökad avkastning 

(Miller & Bromiley, 1990, s. 766). 

 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) påvisade genom deras studie att ett positivt 

samband existerar mellan risk och avkastning på eget kapital inom och mellan olika 

amerikanska branscher, ovan referenspunkten. Som nämnts ovan inkluderade deras 

studie även fastighetsrelaterade bolagsformer inom SIC 65, vilket kan liknas vid 

svenska SNI kod 68. Till skillnad från denna studie fann inte Fiegenbaum och Thomas 

(1988 s. 106) ett positivt samband mellan risk och avkastning specifikt för 

fastighetsbranschen.  De fann istället en negativ korrelationskoefficient om -0,470 med 

motsvarande negativa sambandskvot om 2.00, vilket enligt Saunders et al., (2016, s. 

545) indikerar att ett måttligt starkt negativt samband existerar. Värt att nämna är att 

deras resultat inte visade signifikant stöd, varför resultatet inte är statistiskt säkerställt. 

Till skillnad från resultaten i Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) studie fann denna 

studie till en signifikansnivå om 1 %, stöd för att ett positivt samband existerar mellan 

risk och avkastning på totalt kapital inom svenska bostadsaktiebolag. De statistiska 

testerna visade för privata bostadsaktiebolag under period ett en positiv negativ 

sambandskvot om 0,487 med motsvarande positiva korrelationskoefficient till ett värde 

om 0,413, se tabell 12-13.  Under period två uppgick motsvarande värden till 0,700 

samt 0,336, se tabell 12-13. Enligt Saunders et al., (2016, s. 545) indikerar dessa 

resultat, till skillnad mot Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 106) studie att ett måttligt 

starkt positivt samband existerar mellan risk och avkastning under period ett respektive 

ett måttligt svagt positivt samband under period två.  

 

Resultatet för kommunala bostadsaktiebolag uppvisar likt privata bostadsaktiebolag 

stöd för att ett positivt samband existerar mellan risk och avkastning, till 1 % 

signifikansnivå. Under period ett beräknades den negativa sambandskvoten till ett värde 

om 0,513 med en positiv korrelationskoefficient om 0,495 se tabell 16-17, varvid 
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motsvarande värden under period två uppgick till 0,475 respektive 0,539, se tabell 16-

17. Observationen av ett positivt samband under respektive period är enligt Saunders et 

al., (2016, s. 545) att tolka som måttligt starkt positivt och visar därmed likt privata 

bostadsaktiebolag att ett positivt samband existerar mellan risk och avkastning för 

kommunala bostadsaktiebolag. Fiegenbaum (1990, s. 221) genomförde likt nämnt även 

ytterligare en studie då han istället för avkastning på eget kapital använde avkastning på 

totalt kapital som mått på avkastning. Intressant är att han fann att ett positivt samband 

mellan risk och avkastning på totalt kapital inom amerikanska fastighetsrelaterade 

branscher ovan referenspunkten. Dock kunde resultatet likt för företagen under referens-

punkten inte statiskt säkerställas, varför resultatet inte är att betrakta som statistiskt 

trovärdigt.  

 

Vi anser dock inte att detta påverkar tillförlitligheten i den aktuella studien då vi likt 

nämnt till skillnad från ovanstående studier valt att specifikt avgränsa undersökningen 

till att enbart studera risk och avkastningssambandet inom svenska bostadsaktiebolag. 

Därmed erhåller vi ett betydlig större urval av fastighetsbolag jämte Fiegenbaum och 

Thomas (1988, s. 106) samt Fiegenbaum (1990, s. 221), varför vi bedömer vårt resultat 

vara starkt. Vidare fann vi signifikanta resultat både med och utan justering för extrema 

värden, varför vi sammantaget finner vårt resultat vara starkare jämte dessa studier.  En 

möjlig anledning till att resultaten skiljer sig åt mellan vår och dessa studier kan bero på 

att dessa studier likt nämnt ovan studerat ett betydligt mindre urval av fastighetsbolag 

samt då Fiegenbaum och Thomas (1988) valde att utgå från avkastning eget kapital, 

vilket skulle kunnat påverka utfallet. I analysen av bolagen under referenspunkten 

kritiserades tidsaspekten mellan dessa studier, varvid även detta skulle kunna medföra 

en påverkan i resultatet ovan referenspunkten. Vi vill dock påpeka att dessa studier trots 

att de inte funnit stöd för ett positivt samband specifikt inom fastighetsbranschen, funnit 

stöd för ett positivt samband för företag ovan referenspunkten inom andra branscher. 

Därför finner vi sammantaget dessa studier stärka prospektteorins generella tillämpning 

och därigenom även prospektteorins tillämplighet i denna studie.  

 

Jegers (1991, s. 220) fann tillika stöd för att ett positivt samband existerar mellan risk 

och avkastning för företag ovan referenspunkten, inom belgisk tillverkningsindustri. 

Jegers (1991, s. 220) studerade inte fastighetsbranschen specifikt men påvisade för 30 

% av de studerade industrierna, till en signifikansnivå om 1 % stöd för att ett positivt 

samband existerar mellan risk och avkastning på totalt kapital för företag ovanför 

referenspunkten. Värt att nämna är att Jegers (1991, s. 220) fann ett starkare positivt 

samband inom den belgiska tillverkningsindustrin jämte de resultat vilka genererats för 

den svenska fastighetsbranschen. Detta antyder att det kan föreligga skillnader i styrka i 

risk och avkastningssambandet beroende på branschtillhörighet, även ovan 

referenspunkten. Även Sinha (1994, s. 227-229) samt Chou et al., (2009, s. 207) fann 

liknande positiva samband mellan risk och avkastning på totalt kapital för företag ovan 

referenspunkten inom australiensiska respektive amerikanska branscher. Detta bidrar 

tillsammans med Jegers (1991) studie till att stärka prospektteorins tillämplighet i denna 

studie samtidigt som det bidrar till ökat stöd för att ett positivt samband existerar för 

företag ovan referenspunkten, även över skilda geografiska områden och industrier. 

 

Zribi och Boujelbene (2012) samt Alam och Tang (2012) fann även de, ett positivt 

samband mellan risk och avkastning på totalt kapital för banker, ovan referenspunkten. 

Intressant är att Zribi och Boujelbène (2012, s. 24) fann en positiv 

korrelationskoefficient till ett värde om 0,313, vilket motsvarar en likartad styrka jämte 
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korrelationskoefficienten om 0,336 observerad för privata bostadsaktiebolag under 

period två, se tabell 13. I kontrast uppvisar privata bostadsaktiebolag under period två 

samt kommunala bostadsaktiebolag under båda tidsperioderna, ett betydligt starkare 

samband jämte den tunisiska banksektorn, se tabell 17. Resultaten påvisar att det 

positiva sambandet mellan risk och avkastning på totalt kapital även existerar för 

företag ovan referenspunkten samt inom andra hävstångstyngda branscher, vilket 

stärker tillförlitligheten i den aktuella studien. Vidare stärker denna jämförelse tidigare 

observationer om att sambandet mellan risk och avkastning kan differera beroende på 

geografisk allokering samt branschtillhörighet även ovanför referenspunkten. 

 

Sammantaget ligger det observerade resultatet i linje med Fiegenbaums (1990), Jegers 

(1991), Sinhas (1994), Chou et al., (2009), Zribi och Boujelbene (2012) samt Alam och 

Tang (2012)  studier, vilka samtliga funnit signifikant stöd för ett positivt samband 

mellan risk och avkastning på totalt kapital för företag ovan referenspunkten, inom och 

mellan olika branscher. Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 97), Fiegenbaum (1990, s. 

198), Jegers (1988, s. 223) samt Kliger och Tsur (2011, s. 38) menar att deras resultat 

ger stöd åt prospektteorins förklarande modell av företags beslutstagande under risk. Då 

tidigare studier funnit liknande resultat samt då vi accepterat alternativhypotes 

H1C/H1D/H1G/H1H, bidrar vårt resultat till att stärka stöd för prospektteorins som 

förklarande modell vid beslutstagande under risk på företagsnivå. Sammanfattningsvis 

påvisar resultatet i denna studie att prospektteorin utgör fullgod modell i syfte att 

förklara beslutstagande under risk inom svenska bostadsaktiebolag, ovan 

referenspunkten. Således besvaras studiens första delsyfte, att det existerar ett negativt 

samband mellan risk och avkastning för svenska bostadsaktiebolag ovanför 

referenspunkten. Således kan vi enligt prospektteorin dra slutsatsen att svenska privata 

respektive kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten tenderar att agera 

riskaversivt. 

8.3 Prospektteorins tillämpning inom svenska bostadsaktiebolag 
Under avsnitt 8.1 redogjordes för sambandet mellan risk och avkastning inom svenska 

privata samt kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten. Resultatet påvisade 

att det existerar ett negativt samband mellan risk och avkastning inom både privata samt 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten, varvid slutsatsen dragits att 

svenska bostadsaktiebolag under referenspunkten tenderar att agera risksökande. 

Således bekräftas i enlighet med Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 86), Fiegenbaum 

(1990, s. 198), Sinha (1994, s. 229), Jegers (1990, s. 223), Chou et al., (2009, s. 207) 

Kliger och Tsur (2011, s. 38), Zribi och Boujelbéne (2012, s. 24) samt Alam och Tang 

(2012, s. 163) stöd för prospektteorins konvexa värdefunktion inom svenska 

bostadsaktiebolag under referenspunkten.  

 

Vidare avhandlades under avsnitt 8.2 sambandet mellan risk och avkastning inom 

svenska privata samt kommunala bostadsaktiebolag ovan referenspunkten. Resultatet 

påvisade att det existerar ett positivt samband mellan risk och avkastning inom både 

privata samt kommunala bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten, varvid slutsatsen 

dragits att svenska bostadsaktiebolag under referenspunkten tenderar att agera 

riskaversivt. Därmed kan vi i enlighet med Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 86), 

Fiegenbaum (1990, s. 198), Sinha (1994, s. 229), Jegers (1990, s. 223), Chou et al., 

(2009, s. 207) Kliger och Tsur (2011, s. 38), Zribi och Boujelbéne (2012, s. 24) samt 

Alam och Tang (2012, s. 163) även bestyrka stöd för prospektteorins konkava 

värdefunktion för svenska bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten.  
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8.3.1 Riskbeteende enligt prospektteorin inom svenska bostadsaktiebolag 

Då den aktuella studien funnit stöd för prospektteorin som deskriptiv modell av 

beslutfattande under risk inom svenska privata samt kommunala bostadsaktiebolag 

under samt ovanför referenspunkten, kan vi nu tolka samt redogöra för företagens 

riskbeteende utifrån prospektteorin. Vi vill poängtera att följande resonemang grundas 

helt i den teoretiska referensramen, varvid efterföljande resonemang enbart är en 

subjektiv spekulation grundat i prospektteorins grundläggande antaganden kring 

beslutstagande under risk och inte en företeelse, vilken empiriskt observerats i denna 

studie.  

 

Beslutsprocessen kan enligt prospektteorin delas in i två olika faser, redigeringsfasen 

samt utvärderingsfasen (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274). Redigeringsfasen kan 

tolkas som att den strategiska företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag som 

ett inledande steg i beslutsprocessen först sorterar ut de olika projekten efter den 

förväntade nyttan varje projekt kan tillföra företaget. Nyttan av varje projekt definieras i 

termer om den värdeförändring projektet förväntas tillföra i förhållande till företagets 

nuvarande tillgångsposition. Vidare beskriver Kahneman och Tversky (1979, s. 274) att 

individen i utvärderingsfasen, utefter dennes subjektiva preferenser tilldelar varje 

prospekt beslutsvikter, definierade efter en individuellt preciserad referenspunkt. Den 

aktuella studien definierar likt Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 91), Jegers (1991, s. 

218), samt Chou et al., (2009, s. 196), referenspunkten som medianen av den 

genomsnittliga avkastningen på totalt kapital inom privata respektive kommunala 

bostadsaktiebolag. Vidare menar Miller och Bromiley (1990, s. 766) att företag enligt 

prospektteorin kan antas utvärdera dess prestation i förhållande till branschens 

genomsnittliga prestation, varför branschens genomsnittliga prestation kan antas utgöra 

referenspunkten.  Detta kan för de svenska bostadsaktiebolagen transkriberas som att 

den strategiska företagsledningens subjektiva preferenser definieras efter företagets 

prestationsbaserade allokering i förhållande till branschens genomsnittsprestation. 

Således antas den strategiska företagsledningen likt individen, baserat i subjektiva 

preferenser definierade efter referenspunkten, tilldela olika riskfyllda projekt olika 

beslutsvikter.  

 

Kahneman och Tversky (1979, s. 280) beskriver att individen utifrån dennes subjektiva 

preferenser i relation till referenspunkten kan tilldela projekt med låg sannolikhet en 

oproportionerligt hög beslutsvikt medan ett projekt med hög sannolikhet kan tilldelas en 

oproportionerligt låg beslutsvikt. Enligt Miller och Bromiley (1990, s. 766) kan detta 

tolkas som att företag under referenspunkten generellt tenderar att acceptera ett ökat 

risktagande under förhoppningen att öka sannolikheten att nå branschens 

genomsnittsprestation, trots att sannolikheten till ökad avkastning är låg. Vidare 

förklaras att ett ökat risktagande för företag under referenspunkten ofta leder till en 

sämre prestation i förhållande till den genomsnittliga branschprestationen. Enligt 

prospektteorin kan således det observerade beteendet i form av ett risksökande, 

förklaras genom att den strategiska företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag, 

med hänsyn till företagets nuvarande position under referenspunkten, ser möjligheter att 

generera högre avkastning via ett ökat risktagande. Detta kan förklaras som att svenska 

bostadsaktiebolag under referenspunkten tenderar att tilldela vissa projekt en hög 

beslutsvikt trots att sannolikheten till ökad avkastning är låg, vilket generellt föranleder 

en sämre prestation. Vidare kan detta beteende motiveras av den strategiska 

företagsledningens subjektiva incitament att nå branschens genomsnittsprestation.  
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Miller och Bromiley (1990, s. 766) menar vidare att företag ovanför referenspunkten i 

motsats tenderar att uppvisa en motvilja till ett ökat risktagande, vilket föranleder att ett 

ökat risktagande inom högpresterande företag generellt efterföljs av en bättre prestation. 

I motsatts kan detta för de svenska bostadsaktiebolagen ovanför referenspunkten tolkas 

som att den strategiska företagsledningen tenderar att tilldela vissa projekt en låg 

beslutsvikt trots att sannolikheten till ökad avkastning är hög. Kahneman och Tversky 

(1979, s. 278) menar vidare att det marginella värdet av vinster och förluster generellt 

minskar efter dess magnitud. Således kan den strategiska företagsledningen inom 

svenska högpresterande bostadsaktiebolag, antas sakna samma incitament för ett ökat 

risktagande som ett lågpresterande bostadsaktiebolag. Detta då högpresterande 

bostadsaktiebolag enligt detta antagande kan antas tilldela en lägre beslutsvikt till 

vinster jämte lågpresterande bostadsaktiebolag, varför ett ökat risktagande i spekulation 

om ökade vinster kan antas förefalla omotiverat för högpresterande bolag, då risken för 

potentiella förluster ökar. Detta antagande kring den strategiska företagsledningens 

riskattityd stärks ytterligare av värdefunktionen, vilken är brantare vid förluster än vid 

vinster, varför den negativa nyttoeffekten vid förluster kan antas vara starkare jämte den 

positiva nyttoeffekten vid vinster (Kahneman & Tversky, 1979, 278-279). Detta kan 

tolkas som att svenska bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten endast accepterar ett 

ökat risktagande förutsatt garanterad ökning i framtida inkomströmmar, vilket 

föranleder en ökad prestation i förhållande till branschgenomsnittet.  

 

Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 86) samt Bromiley (2010, s. 1358) menar vidare att 

det negativa respektive positiva sambandet avtar desto närmare referenspunkten 

företagen befinner sig och beskriver att de bolag, vilka ligger närmast referenspunkten 

inte nödvändigtvis behöver uppvisa ett risksökande respektive riskaversivt 

beteendemönster. Samtidigt menar Bromiley (2010, s. 1358) att sambandet är i det 

närmaste neutralt för företagen längst ut på värdefunktionen. Vi ställer oss således 

kritiska till att dra slutsatsen att samtliga bolag under samt ovan referenspunkten agerar 

efter samma grad av risksökande respektive riskaversivitet, varvid vi upplever det 

troligt att de svenska bostadsaktiebolagens riskattityd varierar beroende på avståndet till 

referenspunkten. Vi finner det även rimligt att anta att den strategiska 

företagsledningens riskbeteende kan variera mellan privat och offentlig sektor, vilket 

kommer att behandlas djupare i senare analysavsnitt.   

 

Med grund i ovanstående resonemang accepteras det av Kahneman och Tversky (1979, 

s. 279-280) myntade antagandet om att individen kan vara en kombination av både 

risksökande och riskaversiv. Detta under synonym återspegling mot att den strategiska 

företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag genom den empiriska 

undersökningen uppvisar ett multipelt riskbeteende, beroende av företagets individuella 

prestation i förhållande till referenspunkten. 

8.4 Den förväntade nyttoteorin inom svenska bostadsaktiebolag 
Observationerna av varierande riskattityd inom svenska bostadsaktiebolag inleder en 

motsägelse gentemot den förväntade nyttoteorins antaganden kring individens 

nyttofunktion. Detta då individens nyttofunktion enligt den förväntade nyttoteorin kan 

vara antingen konvex, neutral eller konkav (Schwalbe, 2007, s. 451). Detta föranleder 

att den strategiska företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag för att uppfylla 

postulaten inom den förväntade nyttoteorin, skulle uppvisa antingen ett risksökande, 

riskneutralt eller riskaversivt beteende (Schwalbe, 2007, s. 451; Starmer; 2000, s. 335). 

Den aktuella studien har likt nämnt påvisat stöd för prospektteorins konkava och 



 
74 

 

konvexa värdefunktion inom svenska bostadsaktiebolag, varför den strategiska 

företagsledningen antas vara en sammanslagning av både risksökande och riskaversiv 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 279-280). Således strider det observerade resultatet mot 

nyttofunktionen inom den förväntade nyttoteorin, varför slutsatsen dras att den 

förväntade nyttoteorin inte utgör en god modell i syfte att förklara samt generalisera 

svenska bostadsaktiebolags beteendemönster.  

 

Detta innebär följaktligen att den strategiska företagsledningen inte agerar rationellt. Ett 

rationellt beteende skulle innebära att företaget väljer det projekt med den högsta 

sannolikheten till ökad avkastning respektive lägst sannolikhet till förlust, oberoende av 

den potentiella värdeförändringen i monetär avkastning. Således skulle den strategiska 

företagsledningen tilldela varje projekt en proportionerligt stor beslutsvikt, motsvarande 

den förväntade sannolikheten till vinst eller förlust. Detta då den strategiska 

företagsledningen, enligt den förväntade nyttoteorin inte beaktar värdeförändringen i 

termer om vinster och förluster, utan istället sätter värde till storleken på den absoluta 

tillgångspositionen. (Kahneman & Tversky, 1979, s. 263; Von Neumann & 

Morgenstern, 1953, s. 25-27; Schoemaker, 1982, s. 537) I renhållen spekulation, under 

antagandet att svenska bostadsaktiebolag agerar rationellt, vore ett rimligt scenario att 

bostadsaktiebolagen under referenspunkten, skulle uppvisa tendenser av ett i högre grad 

riskaversivt beteende likt företagen ovanför referenspunkten. Sammantaget bryter det 

uppvisade beteendemönstret inom svenska bostadsaktiebolag mot den förväntade 

nyttoteorins postulerade axiom om den rationelle individen, varvid slutsatsen kan dras 

att svenska bostadsaktiebolag inte agerar rationellt (Von Neuman & Morgenstern, 1953, 

s. 25-27; Starmer, 2000, s. 334-335). Därmed påvisar resultatet i denna studie att 

Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori utgör en bättre förklarande modell av den 

strategiska företagsledningens beslutstagande under risk inom svenska 

bostadsaktiebolag, jämte den förväntade nyttoteorin. 

8.5 Lagens inverkan på riskbeteende inom svenska bostadsaktiebolag 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att utifrån sambandet mellan risk och 

avkastning söka stöd för prospektteorin som deskriptiv modell av beslutstagande under 

risk, inom svenska bostadsaktiebolag. Detta för att undersöka huruvida den strategiska 

företagsledningen inom Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag anammat 

ett i högre grad affärsmässigt agerande efter införandet av Lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag. Under avsnitt 8.1-4, bekräftades utifrån sambandet 

mellan risk och avkastning stöd för prospektteorin som förklarande modell av den 

strategiska företagsledningens riskpreferenser och beslutstagande under risk, inom 

privata samt kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. Således möjliggörs nu analys 

av reformens effekter på den strategiska företagsledningens riskattityd, varför 

efterföljande avsnitt ämnar redogöra för studiens huvudproblem: Uppvisar Sveriges 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag ett i högre grad affärsmässigt 

riskbeteende efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag? 

8.5.1 Sambandet mellan avkastning och risk inom privata bostadsaktiebolag 

För privata bostadsaktiebolag under referenspunkten har vi funnit en svagare negativ 

sambandskvot respektive korrelationskoefficient under period två, se tabell 10-11. Detta 

indikerar enligt Fiegenbaum och Thomas (1988, s. 92) att ett mindre antal 

bostadsaktiebolag associeras med ett negativt samband mellan risk och avkastning 

under period två samtidig som det negativa sambandet mellan risk och avkastning blivit 

svagare. Detta kan enligt prospektteorin tolkas som att den strategiska företagsledningen 

inom lågpresterande bostadsaktiebolag tenderar att agera mindre risksökande under 
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period två, (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279-280). För privata bostadsaktiebolag 

ovan referenspunkten visas en svagare positiv negativ sambandskvot respektive 

korrelationskoefficient, se tabell 12-13. Detta antyder enligt Fiegenbaum och Thomas 

(1988, s. 92) att andelen företag förknippade med ett positivt samband mellan risk och 

avkastning minskat, samtidig som det positiva sambandet blivit svagare. Detta kan 

enligt prospektteorin tolkas som att de privata bostadsaktiebolagen ovan 

referenspunkten tenderar att agera mindre riskaversivt och mer risksökande under 

period två. Sammantaget kan detta enligt prospektteorin tolkas som att de privata 

bostadsaktiebolagen under och ovan referenspunkten förflyttats närmare origo på den 

konkava och konvexa värdefunktionen, vilket indikerar en övergripande neutralisering 

av den strategiska företagsledningen riskbeteende inom privata bostadsaktiebolag 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 279; Bromiley, 2010, s. 1358). Således kan under 

denna period urskiljas en förändring i riskbeteende för privata bostadsaktiebolag, vilket 

indikerar en lägre riskbenägenhet bland företag under referenspunkten och en ökat 

riskbenägenhet ovan referenspunkten.  

8.5.2 Sambandet mellan avkastning och risk inom kommunala bostadsaktiebolag 

För de kommunala bostadsaktiebolagen fann vi likt för de privata en svagare negativ 

sambandskvot och korrelationskoefficient under period två, se tabell 14-15. Detta 

indikerar att ett mindre antal kommunala bostadsaktiebolag under period två, associeras 

med ett negativt samband mellan risk och avkastning samtidigt som det negativa 

sambandet blivit svagare (Fiegenbaum & Thomas, 1988, s. 92). Enligt prospektteorin 

antyder detta att den strategiska företagsledningen inom kommunala bostadsaktiebolag 

under referenspunkten, tenderar att agera mindre risksökande under period två 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 279-280). Vidare fann vi för kommunala 

bostadsaktiebolag ovan referenspunkten att den positiva negativa sambandskvoten 

respektive korrelationskoefficienten blivit starkare, se tabell 16-17. Detta antyder att ett 

större antal kommunala bostadsaktiebolag under period två förknippas med ett positivt 

samband mellan risk och avkastning, samtidigt som det positiva sambandet stärkts. 

 

Enligt prospektteorin kan detta tolkas som att de kommunala bostadsaktiebolagen ovan 

referenspunkten, tenderar att agera mer riskaversivt under period två. Vilket kan 

beskrivas som att de kommunala bostadsaktiebolagen under referenspunkten förflyttats 

närmare origo på den konvexa delen av värdefunktionen, medan bolagen ovan 

referenspunkten förflyttats längre ut på den konkava delen av funktionen. Således 

uppvisar de kommunala bostadsaktiebolagen tendenser av att agera mindre risksökande 

och mer riskaversivt under period två. (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279) Dock är 

den observerade effekten av marginell karaktär, varför effekten på sambandet mellan 

risk och avkastning både ovan och under referenspunkten är att betrakta som svag. 

Således görs bedömningen att den strategiska företagsledningens riskbeteende inom 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag, inte förändrats i någon större utsträckning. 

Detta väcker sammantaget indikationer om att de kommunala bolagen inte förändrat 

dess riskbeteende i affärsmässig riktning efter att lagen infördes.  

8.5.3 Skillnad i riskbeteende mellan privat och offentlig sektor 

Vidare observeras sektoriella skillnader i styrkan på sambandet mellan risk och 

avkastning, varav de kommunala bostadsaktiebolagen jämte privata, uppvisar ett 

starkare negativt samband under referenspunkten respektive ett starkare positivt 

samband ovan referenspunkten. Således kan den strategiska företagsledningen inom 

kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten antas agera mer risksökande jämte 

den strategiska företagsledningen för privata bolag medan de kommunala även kan 
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antas agera mer riskaversivt ovan referenspunkten. (Fiegenbaum & Thomas, 1988, s. 

92; Kahneman & Tversky, 1979, s. 279) Den sammantagna bedömningen blir således 

att vi observerar en antydan till diskrepanser i riskbeteende beroende på sektoriell 

tillhörighet. Indikationen av att det föreligger en skillnad i riskbeteende mellan privat 

och kommunala bostadsaktiebolag, stärks vidare av resultatet i den deskriptiva 

statistiken under avsnitt 6.1. Empirin visar att privata bostadsaktiebolag erhåller 

betydligt högre risk och avkastning på totalt kapital jämte de observerade värdena för 

kommunala bostadsaktiebolag. Detta skulle då kunna tolkas som att privata 

bostadsaktiebolag i genomsnitt påvisar ett starkare risksökande beteende jämte 

kommunala bostadsaktiebolag (Kahneman & Tversky, s. 279-280).  Detta kan förklaras 

som att nettoeffekten av risk och avkastningssambandet ovan och under referens-

punkten tar ut varandra. Sammantaget kan antas att det övervägande riskbeteendet inom 

privata bostadsaktiebolag representeras av ett risksökande beteende samtidigt som det 

övervägande riskbeteendet inom kommunala bostadsaktiebolag sänder indikationer om 

ett relativt neutralt beteende.  

8.5.4 Lagens effekter på riskbeteende inom allmännyttan 

Vidare har påvisats att privata bostadsaktiebolag mellan period ett och två erhållit en 

minskning i både risk och avkastning på totalt kapital. Intressant är att kommunala 

bostadsaktiebolag i motsats mellan period ett och två, påvisar en ökning i risk och 

avkastning på totalt kapital. Värt att nämna är att den negativa effekten för risk 

observerad för privata bostadsaktiebolagen är betydligt större i förhållande till den 

positiva effekten observerad för risk inom kommunala bostadsaktiebolag. Detta kan 

enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 279-280) beskrivas som att privata 

bostadsaktiebolag med avseende till förhållandet mellan risk och avkastning generellt 

tenderar att uppvisa ett starkare risksökande beteende jämte kommunala 

bostadsaktiebolag. Vidare kan detta tolkas som att den strategiska företagsledningen 

inom privata bostadsaktiebolag mellan period ett och två blivit mindre risksökande och 

därmed tenderar att agera mer riskaversivt under period två.  I motsats kan då effekten 

inom kommunala bostadsaktiebolag istället tolkas som att den strategiska 

företagsledningen tenderar att agera mer risksökande under period två. Vi vill dock 

poängtera att den positiva trenden observerad för risk och avkastning på totalt kapital 

inom kommunala bostadsaktiebolag likt tidigare nämnt representeras av en marginell 

ökning, varför effekten bedöms vara svag, vilket stärker ovanstående indikationer om 

ett relativt oförändrat riskbeteende. Förändringen i risken inom privata 

bostadsaktiebolag har dock närmare halverats samtidigt som avkastningen inte 

påverkats nämnvärt, varför den negativa effekten på risk bedöms vara stark och även 

här stödjer ovanstående resultat om ett mer riskaversivt beteende inom privat sektor.  

 

Ovanstående stärks ytterligare av den grafiska illustrationen i av risk och avkastning 

under avsnitt 6.2, vilken visar en större genomsnittlig risk och avkastning för privata 

bostadsaktiebolag. Vidare stärks indikationerna om en nedåtgående trend för både risk 

och avkastning inom privata bostadsaktiebolag, vilket även skulle kunna förklara 

förändringen i sambandet mellan risk och avkastning ovan och under referenspunkten. 

För kommunala bostadsaktiebolag fann vi likt ovanstående en relativt oförändrad 

avkastning respektive risk, följt av en svagt positiv trend. Intressant är att den starkare 

negativa trenden för privata bostadsaktiebolag i kombination med den svagare positiva 

trenden för kommunala bostadsaktiebolag, påvisar att de sektoriella bolagsformerna 

under period två närmar sig mer jämlika nivåer i avkastning och risk. Detta skulle då 

enligt prospektteorin kunna tolkas som att den strategiska företagsledningen inom 

privata och kommunala bostadsaktiebolag numera tenderar att uppvisa en allt mer 
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likartad riskattityd. Därmed kan antas att den strategiska företagsledningen inom privata 

samt kommunala bostadsaktiebolag ovan och under referenspunkten, intar en likartad 

position inom prospektteorins konkava och konvexa värdefunktion. Således kan även 

beslutsprocessen tänkas följa ett liknande förhållningssätt kring riskfyllda beslut mellan 

olika projekt. (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274 & 279-280) 

 

Vidare skildras i Figur 4-5, en intressant aspekt då privata bostadsaktiebolag mellan år 

2007-2009, erhåller en brant nedgång i avkastning samtidig som risken mellan år 2007-

2009 uppvisar stora fluktuationer. Detta skulle kunna förklaras av finanskrisen 2007-

2009, vars effekter skapade stor turbulens på den svenska bostadsmarknaden 

(Riksbanken, 2011, s. 69). Detta då svenska låneinstitut och banker drabbades av tunga 

kreditförluster och därmed tvingades ålägga hårda restriktioner kring utlåning, vilket 

innebar tyngda finansieringskanaler och efterfrågeutbud på svensk bostadsmarknad 

(Riksbanken, 2008, s. 99). Intressant är att kommunala bostadsaktiebolag påvisar en 

negativ effekt först år 2008, varvid den negativa trenden håller i sig fram tills år 2010, 

vilket antyder att finanskrisen påverkat avkastningen även för kommunala 

bostadsaktiebolag, dock inte lika hastigt. Anmärkningsvärt är att risken för avkastning 

på totalt kapital bland kommunala bostadsaktiebolag till skillnad från privata, påvisar 

ytterst små fluktuationer. Denna skillnad skulle kunna förklaras av att de kommunala 

bostadsaktiebolagen till skillnad från de privata bostadsaktiebolagen kunnat tillgå 

förmånlig finansiering via Kommuninvest, varvid de privata bostadsaktiebolagen 

upplevt affärsbankernas restriktioner hårdare (Kommuninvest, 2015, s. 2; SOU 2008:38 

s. 293). Värt att nämna är att avkastningen håller sig väldigt jämn mellan år 2011-2013 

för att mellan år 2013-2014 inleda en ökning. Detta kan förklaras av eurokrisen vilken 

fick marknaden att stagnera mellan år 2011- 2013, tills att konjunkturen åter tog fart 

under år 2013 (Boverket, 2014, s. 1). Vi ser sammantaget indikationer på att både 

finanskrisen och eurokrisen skulle kunnat påverka risk och avkastningssambandet och 

därmed den strategiska företagsledningens riskbeteende inom svenska 

bostadsaktiebolag. Således kan vi inte säkert uttala oss kring lagens effekter då det 

observerade beteendemönstret till stor del kan vara en biverkning av ovanstående kriser.  

 

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag ska de kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolagen agera efter affärsmässiga principer. Enligt 

regeringens proposition (2009/10:185) beskrivs begreppet affärsmässiga principer som 

det förhållningssätt ett icke subventionerat företag intar på marknaden med hänsyn till 

investeringar och den övergripande verksamheten. Lind och Lundström (2011, s. 4) 

menar att lagen inte presenterar någon stadgad definition på vad som faktiskt är att tolka 

som affärsmässiga principer varför kommunen och de kommunala bolagen ges ett stort 

utrymme att själva tolka begreppet. Vidare menar Lind och Lundström (2011, s. 9) att 

affärsmässiga principer innebär att de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen 

numera ska drivas likt ett jämförbart långsiktigt privat bostadsaktiebolag. Således kan 

enligt ovanstående resonemang tydas att ett affärsmässigt agerande efter lagens 

införande torde innebära ett affärsmässigt agerande i termer om ökat avkastning och 

ökad risk. Detta kan enligt prospektteorin tolkas som att de kommunala bostads-

aktiebolagens övergripande riskbenägenhet efter införande av lagen, torde ökat till en 

nivå jämlik det observerade beteendet inom privata bostadsaktiebolag.   

 

Resultatet i den aktuella studien påvisar i motsats till ovanstående definition av lagens 

inducerade effekt i termer om affärsmässiga principer, att de kommunala bostadsaktie-

bolagen inte anammat ett ökat risktagande då avkastningen ligger på oförändrade 
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nivåer. Den observerade trenden av att privata och kommunala bostadsaktiebolag går 

mot liknande nivåer om avkastning och risk, kan istället förklaras att de privata 

bostadsaktiebolagen uppvisar en reducerad riskaptit och minskade avkastningsnivåer. 

Sammantaget kan vi observera en marginell förändring i form av ökad avkastning och 

ökad risk bland kommunala bostadsaktiebolag mellan år 2011-2014. Dock kan vi inte 

uttala oss kring huruvida detta är ett resultat av lagens effekter eller inte. Vi vill 

poängtera att följande slutsats dras med reservation för att det observerade resultatet kan 

vara influerat av ovanstående kriser samt övriga aspekter, vilka inte beaktats i denna 

studie.  Utifrån ovanstående analys dras enligt SOU:2008:38 (s. 261) samt enligt Lind 

och Lundströms (2011, s. 9) definition av affärsmässiga principer, slutsatsen att 

Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag inte uppvisar en högre grad 

affärsmässig attityd efter att lagen infördes. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de slutsatser vilka kunnat härledas utifrån 

studiens resultat och analys. Vidare följer redogörelse för studiens teoretiska och 

praktiska bidrag samt diskussion kring samhälleliga och etiska överväganden. 

Avslutningsvis följer förslag och rekommendationer till vidare forskning inom området.  

9.1 Slutsats 
Syftet med den aktuella studien var att utifrån risk och avkastningssambandet inom 

svenska bostadsaktiebolag söka stöd för prospektteorin som deskriptiv modell av den 

strategiska företagsledningens beslutstagande under risk. Detta i syfte att förklara 

huruvida riskbeteende inom Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 

påverkats till ett i högre grad affärsmässig agerande efter införandet av Lag (2010:879) 

om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Ett affärsmässigt agerande definieras i studien som 

det förhållningsätt en jämförbar långsiktig privat marknadsaktör uppvisar till risk och 

avkastning. 

 

Resultatet i den aktuella studien visar med signifikant stöd att det föreligger ett negativ 

samband mellan risk och avkastning för svenska bostadsaktiebolag under 

referenspunkten respektive ett positivt samband mellan risk och avkastning för svenska 

bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten. Utifrån prospektteorin kan resultatet tolkas 

som att den strategiska företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag under 

referenspunkten tenderar att agera risksökande medan den strategiska företagsledningen 

inom svenska bostadsaktiebolag ovanför referenspunkten tenderar att agera riskaversivt. 

Därmed finner den aktuella studien stöd för prospektteorins konkava och konvexa 

värdefunktion, varvid slutsatsen dras att prospektteorin utgör en fullgod modell i syfte 

att förklara den strategiska företagsledningens beslutstagande under risk, inom svenska 

bostadsaktiebolag.  

 

Då den aktuella studien funnit stöd för prospektteorin som förklarande modell av 

beslutstagande under risk inom svenska bostadsaktiebolag, antas den strategiska 

företagsledningen vara en kombination av risksökande och riskaversiv. Således bryter 

det observerade beteendemönstret mot den förväntade nyttoteorins antaganden om att 

individen kan vara antingen risksökande, riskaversiv eller riskneutral. Därmed dras 

slutsatsen att den förväntade nyttoteorin inte utgör en god uppskattningsmodell vid 

studier av den strategiska företagsledningens beslutstagande under risk inom svenska 

bostadsaktiebolag.  

 

Då vi funnit stöd för prospektteorins tillämpning inom svenska bostadsaktiebolag 

möjliggjordes vidare jämförelse av den strategiska företagsledningens beslutstagande 

under risk inom svenska kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag, före och efter 

införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Vid sektoriell 

jämförelse av risk och avkastningssambandet påvisades att styrkan i risk och 

avkastningssambandet skiljer sig mellan privata och kommunala bostadsaktiebolag, 

både före och efter reformen. Intressant är att studien påvisar ett starkare samband 

mellan risk och avkastning på totalt kapital inom kommunala jämte privata 

bostadsaktiebolag, både ovan och under referenspunkten. Detta kan enligt 

prospektteorin tolkas som att kommunala bostadsaktiebolag jämte privata 

bostadsaktiebolag uppvisar ett starkare risksökande beteende under referenspunkten och 

ett starkare riskaversivt beteende ovanför referenspunkten. Således antyder resultatet att 
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slutsatsen kan dras att det föreligger en skillnad i riskbeteende mellan privata och 

kommunala bostadsaktiebolag.  

 

Vidare påvisades vid jämförelsen av risk och avkastningssambandet för kommunala 

bostadsaktiebolag före och efter införandet av lagen att inga större förändringar ägt rum 

i termer om riskbeteende inom kommunala bostadsaktiebolag. Detta kan enligt 

prospektteorin tolkas som att den strategiska företagsledningens beslutstagande och 

riskpreferenser inte påverkats i större utsträckning mellan perioderna 2006-2010 och 

2011-2014. Genom den deskriptiva statistiken observeras att de kommunala 

bostadsaktiebolagens genomsnittliga risk och avkastning inte förändras i större 

utsträckning, vilket styrker observationerna av ett svagt påverkat samband mellan risk 

och avkastning inom kommunala bostadsaktiebolag. 

 

Således dras slutsatsen att Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag efter 

implementeringen av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag, inte uppvisar 

ett i högre grad affärsmässigt agerande i termer om risk och avkastning på totalt kapital. 

Intressant är dock att de privata bolagen påvisar en nedåtgående trend i risk och 

avkastning, vilket tyder på mer jämlika nivåer i genomsnittlig risk och avkastning på 

totalt kapital. Detta ger indikationer om att konkurrenssituationen har jämnats ut, varvid 

de kommunala bolagens risktagande och avkastning på totalt kapital efter reformen kan 

ses som mer affärsmässigt i förhållande till de privata bostadsaktiebolagen. Dock beror 

inte skillnaden på en förändring i de kommunala bostadsaktiebolagens riskbeteende, 

utan på att de privata bostadsaktiebolagen i genomsnitt påvisat ett starkare riskaversivt 

beteende, vilket jämnat ut skillnaderna. Vi vill ytterligare påpeka att vi inte funnit stöd 

för att det observerade resultatet härrör sig specifikt till Lag (2010:879) om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag, då den studerade perioden inkluderar både 

finanskrisen mellan år 2007-2009 samt eurokrisen mellan år 2011-2013, vilka båda kan 

vara påverkande faktorer av resultatet. Det kan även finnas ett flertal övriga externa 

aspekter som kan påverka resultatet, vilka inte beaktats i denna studie.  

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att denna studie enbart undersökt de kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolagen affärsmässighet utifrån sambandet mellan risk och 

avkastning på totalt kapital, varav det observerade resultaten enbart ger en indikation 

om reformens effekter. Vi vill därmed nämna att ytterligare studier krävs för att säkert 

fastställa huruvida Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag agerar i högre 

grad affärsmässigt efter införandet av Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. Vi vill även belysa att affärsmässighet i benämning involverar fler 

aspekter än sambandet mellan risk och avkastning, vilket bör beaktas inför en 

fullständig bedömning av huruvida Sveriges kommunala bostadsaktiebolag agerar 

affärsmässigt eller inte.  

9.3 Teoretiskt och praktiskt kunskapsbidrag 
Denna studie har teoretiskt bidragit med ökad kunskap inom det beteendeekonomiska 

forskningsområdet, vilket utgör ett relativt outforskat område inom Sveriges gränser. 

Detta genom att genom att påvisa att riskbeteende inom svenska bostadsaktiebolag kan 

förklaras utifrån prospektteorins värdefunktion och dess grundläggande antaganden. 

Således reducerar den aktuella studien den rådande kunskapsluckan gällande 

beslutstagande under risk inom svenska bostadsaktiebolag. Prospektteorin har enligt 

författarnas vetskap aldrig tidigare använts i syfte att förklara riskbeteende inom 

svenska bostadsaktiebolag eller fastighetsbranschen generellt, varför det teoretiska 
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bidraget blir tydligt. Tidigare studier har varierat i tidsperiod, metod och urval, varvid 

denna studie bidrar med att utforska två nya tidsperioder samtidigt som ett bidrag 

tillkommer i metodaspekt. Detta då studien via ett totalurval möjliggjort jämförelse av 

riskbeteende mellan två olika företagsgrupper. Slutligen bidrar den aktuella studien till 

att stärka tidigare studiers indikationer om prospektteorins tillämplighet som 

förklarande modell av riskbeteende och påvisar därmed att det moderna perspektivet 

kan tillämpas med fördel jämte det traditionella synsättet. 

 

Det praktiska kunskapsbidraget i denna studie tillfaller främst den strategiska 

företagsledningen inom svenska privata samt kommunala bostadsaktiebolag. Detta då 

studien funnit stöd för prospektteorin som deskriptiv modell av riskbeteende inom 

denna företagsgrupp och således kan bistå med en ökad förståelse kring den strategiska 

företagsledningens riskbeteende och agerande under risk. Med utgångspunkt i 

prospektteorin antas den strategiska företagsledningen inom svenska bostadsaktiebolag 

vara en sammanslagning av risksökande och riskaversiv vid beslutstagande mellan olika 

riskfyllda projekt. Denna kännedom kan vidare antas vara av vikt att beakta vid 

framställande av svenska bostadsaktiebolags övergripande strategier involverande 

beslutstagande mellan riskfyllda investeringar och projekt. Studien kan även anses 

medföra praktisk nytta i form av ett informationsgivande underlag för övriga 

intressenter, vilka har en koppling till företagen såsom exempelvis aktieägare, 

kommuner, banker och övriga intressen. Studien medför även praktisk nytta ur en 

samhällelig aspekt då studien förklarar riskbeteende inom kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. Vidare visar resultatet i studien att de kommunala bostadsaktie-

bolagen utifrån sambandet mellan risk och avkastning på totalt kapital inte har anammat 

ett i högre grad affärsmässigt riskbeteende. Således ges en indikation om att Lag 

(879:2010) om allmännyttiga bostadsaktiebolag inte medfört en affärsmässig 

anpassningsprocess inom kommunala bostadsaktiebolag, vilket väcker en antydan om 

det kan krävas ytterligare åtgärder i syfte att likställa konkurrensvillkoren mellan privata 

och kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag.  

 

9.2 Samhälleliga och etiska överväganden 
Det Svenska vetenskapsrådet uttrycker att det är av vikt att vetenskapliga studier följs 

av ett etiskt förhållningssätt, då studien i sin helhet kan komma att påverka samhället ur 

ett långsiktigt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2016). Därmed anser vi som författare det 

vara av stor vikt att detta arbete bedrivs efter god etik och moral. Således ämnar detta 

avsnitt föra en diskussion i syfte att uppmärksamma de samhälleliga och etiska aspekter 

omgivande denna studie.  

 

Jacobsen et al., (2002, s. 482) menar att etiska dilemman främst uppstår vid exempelvis 

enkätstudier eller kvalitativa studier. Detta till följd av att forskaren med hänsyn till 

studiens metod väljer att inte informera respondenterna eller intervjuobjekten om 

studiens sanna syfte, då detta skulle kunna påverka tillförlitligheten genom att 

uppgiftslämnaren anpassar sina svar. Detta anser vi inte vara ett problem i denna studie 

då den aktuella studien är av kvantitativ karaktär baserad i sekundärdata, varvid 

inskränkning av respondenternas samtycke eller rätt till anonymitet anses vara 

frånvarande i denna studie. De hårddata som legat till grund för studien har inhämtats 

via databasen Retriever Business, vilket är en databas tillgänglig för allmänheten, varför 

vi finner datat avspegla god trovärdighet, fri från manipulering av extern part. I syfte 

upprätthålla öppenhet och objektivitet finner vi det även lämpligt att redogöra för de 

kommunala respektive privata bostadsaktiebolag, vilka inkluderats i studien, varav 
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fullständig lista över bolagen redovisas i appendix 5. Vi vill vidare lyfta fram att det 

insamlade datat inte har justerats eller manipulerats för att erhålla tillfredställande 

resultat. Vid eventuella beräkningar eller justeringar av resultatet redogörs detta 

grundligt i studiens praktiska metodavsnitt. Vid kategorisering av bostadsaktiebolagens 

huvudsakliga verksamhetsinriktning har författarna själva stått för bedömning av 

bolagens övergripande ändamålskaraktär. Detta innebär en risk för att bedömningen 

påverkas av subjektiva värderingar och tolkningar, varför vi motverkat detta genom att 

tillsammans genomföra noggrann granskning av bolagens verksamhetsberättelser och 

organisatoriska strukturer. Vi anser således risken för icke-objektiva influenser genom 

studien vara minimal. I enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 106 & 

189) har vi följt seden av god forskningsetik genom att tillämpa löpande källhänvisning 

för att inte otillbörligt tillgodogöra oss någon annans verk. Vi anser således att studien 

framställts enligt god sedelära och därmed kan friskrivas från eventuella etiska 

överträdelser.  

 

Då den aktuella studiens huvudproblem tar avsats i Lag (2010:879) om allmännyttiga 

bostadsaktiebolag finner vi som författare det ytterst relevant att lyfta fram eventuella 

samhälleliga implikationer vilka kan omgärda eller betingas av resultatet i studien 

(Vetenskapsrådet, 2016). Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag 

instiftades som en konkurrensneutraliserande åtgärd på svensk bostadsmarknad, detta 

med grund i att marknaden länge präglats av en snedvriden konkurrens med fördel till 

allmännyttan, varvid de kommunala bostadsaktiebolagen numera ska agera efter 

affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer definieras i denna studie utifrån de 

svenska bostadsaktiebolagens riskbeteende i förhållande till risk och avkastning på 

totalt kapital, varvid resultatet i studien påvisar att de kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen efter reformen inte agerar mer affärsmässigt ur denna aspekt. Detta 

väcker således en indikation om att lagen ur denna aspekt inte nått önskat effekt, varför 

det kan krävas ytterligare åtgärder för att neutralisera konkurrenssituationen. Därmed 

kan denna studie väcka en diskussion kring de kommunala allmännyttiga 

bostadsaktiebolagens agerande, vilket ur ett långsiktigt perspektiv kan få samhälleliga 

implikationer för allmännyttan, bostadsmarknaden och dess intressenter.  

9.4 Rekommendationer till vidare forskning 
Denna studie har undersökt huruvida den strategiska företagsledningens inom Sveriges 

kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag efter implementeringen av Lag (2010:879) 

om allmännyttiga bostadsaktiebolag, uppvisar ett riskbeteende förenligt med det av 

lagen inducerade begreppet, ”affärsmässiga principer”. Studien har uppdelats i två 

tidsperioder, 2006-2010 samt 2011-2014, varvid resultatet påvisar ett relativt oförändrat 

riskbeteende, vilket kan sägas vara icke förenligt med ett affärsmässigt agerande. Nedan 

ämnar författarna baserat i resultatet av denna studie ge förslag till vidare forskning 

inom området. 

 

Den aktuella studien har undersökt sambandet mellan risk och avkastning för svenska 

bostadsaktiebolag med en omsättning överstigande 30 MSEK. En intressant studie 

skulle vara att undersöka huruvida riskbeteende skiljer sig åt beroende på företagens 

storlek. En sådan studie skulle kunna genomföras genom att kategorisera företagen efter 

omsättningsnivå och sedan jämföra dessa grupper mot varandra i syfte att urskilja 

huruvida det föreligger en skillnad i riskbeteende. Denna typ av studie behöver 

nödvändigtvis inte tillämpas på bostadsaktiebolag specifikt utan kan med fördel även 

tillämpas på övriga företagsformer, vilket vore ett fint bidrag till det teoretiska gapet.  
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De vore även intressant att jämföra olika lokala hyresmarknader i Sverige för att 

undersöka huruvida det föreligger skillnader i riskbeteende beroende på vilken 

geografisk hyresmarknad bostadsaktiebolagen verkar inom. Detta då bruksvärdet och 

den lokala marknadshyran kan skilja sig åt beroende på geografisk allokering, varvid 

detta även kan tänkas återspeglas i sambandet mellan risk och avkastning. En sådan 

studie skulle förslagsvis kunna delas upp i större och mindre marknader baserat i 

demografisk kategorisering via antalet invånare, varvid en jämförelse mellan dessa 

grupper genomförs.  

 

Denna studie har likt nämnt studerat sambandet mellan risk och avkastning för privata 

respektive kommunala bostadsaktiebolag mellan år 2006-2014. Diskussionen kring 

skilda konkurrensvillkor har däremot pågått desto längre, varvid konkurrensfrågan 

mellan privat och offentlig sektor länge varit ett hett debatterat ämne inom svensk 

bostadspolitik. Därmed går det att spekulera kring huruvida konkurrensvillkoren på den 

svenska bostadsmarknaden påbörjat en neutraliserande process redan innan reformen 

trätt i kraft. Således vore det intressant att replikera denna studie genom att studera ett 

tidigare tidsintervall. Detta i syfte att utröna huruvida en affärsmässig anpassnings-

process påbörjats redan innan den aktuella studiens valda tidsperiod. Det skulle även 

vara intressant att replikera denna studie vid ett senare tillfälle då den aktuella 

studieperioden likt nämnt kan vara påverkad av externa faktorer. Samtidigt vill vi 

påpeka att omregleringen utgör en bostadspolitisk reform av magnitud, varför lagens 

tilltänkta effekter kan tänkas kräva sin tid, vilket ger ytterligare relevans till en senare 

replikering av denna studie.  

 

Ytterligare en intressant aspekt att undersöka skulle vara huruvida kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag tillämpar affärsmässiga avkastningskrav. En sådan 

undersökning skulle påvisa om definierade avkastningsnivåer och avkastningskrav inom 

allmännyttan faktisk är avvägda mot bolagens reala riskexponering i förhållande till 

övriga investeringsalternativ, samt i vilken mån allmännyttan uppfyller ett affärsmässigt 

agerande ur denna aspekt. En sådan studie skulle kunna genomföras via en 

sammanställning av genomsnittlig avkastning inom kommunala bostadsaktiebolag samt 

privata, varvid den genomsnittliga avkastningsnivån ställs i relation till marknadens 

genomsnittliga avkastningsnivå vilken ämnar definiera affärsmässighet. Vidare skulle 

avkastningsnivån kunna ställas i relation till exempelvis statsobligationer vilka skulle 

definiera det riskfria alternativa placeringsalternativet. Detta kan även göras kvalitativt 

genom att undersöka den strategiska företagsledningens interna målsättning vid 

bestämmelse av avkastningskrav och risknivå inom privat respektive offentlig sektor. 

 

Ambrose och Nourse (1993, s. 235) menar att risk och avkastning skiljer sig mellan 

olika typer av fastigheter, varav industri, kontors samt kommersiella fastigheter 

förknippas med högre risk och avkastning jämte bostadsfastigheter. Således vore en 

intressant studie att utifrån prospektteorin undersöka huruvida den strategiska 

företagsledningens riskbeteende skiljer sig åt mellan dessa olika typer av 

fastighetsrelaterade bolagsformer. Detta skulle kunna metodologiskt kunna genomföras 

likt denna studie. 

 

Slutligen rekommenderas ytterligare forskning inom övriga branscher och marknader i 

syfte att bredda prospektteorins tillämpning som deskriptiv av beslutstagande under 

risk. Liknande studier kan även genomföra efter andra avkastnings respektive riskmått 

varvid signifikanta resultat för fler variabler ytterligare skulle stärka denna studie. 
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10. Sanningskriterier 

Detta kapitel ämnar diskutera studiens tillförlitlighet genom att redogöra för två olika 

sanningskriterier, validitet respektive reliabilitet. Dessa två sanningskriterier utgör 

enligt Bjereld et al., (2009, s. 112) adekvata kriterier att beakta vid ett kvantitativt 

metodval. Inledningsvis avhandlas studiens validitet för att vidare övergå till studiens 

reliabilitet. 

10.1 Validitet 
Enligt Eriksson & Weidersheim-Paul (2014, s. 62-63) kan validitet förklaras som ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som faktiskt avser att mätas. Vidare beskrivs att 

det finns två olika slag av validitet, inre validitet respektive yttre validitet. Den inre 

validiteten syftar till graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och 

operationella definitionen av valda begrepp medan den yttre validiteten beaktar ett mer 

praktiskt perspektiv via överenstämmelsen mellan det observerade resultatet och 

verkligheten. Enligt Swanborn (1996, s. 23) kan den yttre validiteten sägas åsyfta 

studiens generaliserbarhet.  

 

Den inre validiteten i denna studie kan kopplas samman med variablerna avkastning på 

totalt kapital samt variansen i avkastning på totalt kapital. Detta då den aktuella studien 

utifrån dessa variabler undersökt sambandet mellan risk och avkastning för svenska 

bostadsaktiebolag i syfte att förklara den strategiska företagsledningens beslutstagande 

under risk. Det kan således föras en diskussion kring huruvida studiens valda risk och 

avkastningsmått verkligen avspeglar en korrekt bild av verkligheten i termer om den 

strategiska företagsledningens agerande och riskattityd. Författarna anser med grund i 

att ovanstående variabler tillämpats vid flertalet tidigare studier av liknande karaktär 

tillförlitligheten mot den operationella definitionen av respektive mått vara god. Under 

det praktiska metodkapitlet resoneras vidare kring valet av dessa mått i specifikt relation 

till fastighetsbranschen, varvid argumentation samt stöd för dessa variabler går att 

återfinna. Sammantaget anser författarna studiens variabler utgöra goda mått för 

ändamålet, varvid överensstämmelsen mellan teori och verklighet bedöms vara hög. 

Således bedöms även studiens inre validitet vara hög.  

 

Den yttre validiteten kan likt nämnt ovan definieras som resultatets generaliserbarhet 

(Swanborn, 1996, s. 23). Enligt Eriksson & Weidersheim-Paul (2014, s. 145) bestäms 

graden av generaliserbarhet utifrån det urval vilket studien baseras på, varvid ett större 

urval medför en starkare generaliserbarhet. Denna studie grundas i en totalundersökning 

av de svenska bostadsaktiebolag med en omsättning överstigande 30 MSEK mellan år 

2006-2010, varför studiens resultat anses besitta en hög grad av generaliserbarhet inom 

den studerade populationen för denna tidsperiod. Studien omfattas av ett mindre bortfall 

då data saknats för vissa bolag, dock bedöms detta inte påverka generaliserbarheten 

eller den yttre validiteten, varvid ytterligare argumentation för detta återfinns under 

kapitel 6 (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014, s. 145).  

10.2 Reliabilitet 
Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (2014, s. 63) utgör validitet det viktigaste kravet 

på ett mätinstrument. Detta då validiteten likt nämnt ämnar säkerställa att vi mäter det 

som verkligen avses mätas. De beskriver vidare att författaren även bör beakta huruvida 

studien erhåller en god reliabilitet. Reliabiliteten i en undersökning definieras enligt 

Patel och Davidsson (2011, s. 103) som tillförlitligheten i studiens valda mätmetod. 

Vidare beskriver Lundahl och Skärvad (1999, s. 152) att en studie med god reliabilitet 



 
85 

 

karaktäriseras av få slumpmässiga fel, vilket innebär att liknande mätningar på samma 

objekt ska generera överensstämmande resultat, oberoende av vem som utför 

mätningen. Därmed kan en studies reliabilitet stärkas av att andra forskare tillämpat 

samma mätmetod och erhållit identiska resultat, varvid detta benämns intersubjektivitet 

(Bjereld et al., 2009, s. 115).  

 

I denna studie har sekundärdata hämtats via databasen Retriever Business vilken 

bedöms vara en tillförlitlig informationskälla. Detta då informationen vilken finns att 

tillgå via databasen grundas i finansiell data från de svenska bostadsaktiebolagens egna 

årsredovisningar, varvid det aktuella datat tidigare genomgått professionell granskning 

av auktoriserade revisorer, vilket stärker dess tillförlitlighet. Vidare har författarna 

genomfört slumpmässiga stickprov för avkastning på totalt kapital och företagens 

omsättning. Detta genom att själva beräkna nyckeltalet samt granska omsättningen mot 

utvalda företags resultaträkning. Vid samtliga fall av kontrollberäkning har det 

inhämtade datat visat överensstämmelse mot kontrolltalen, varvid datat bedöms hålla 

god reliabilitet. Således kan under förutsättningen att inga manuella fel uppstår, samma 

finansiella information inhämtas oavsett vem genomfört datainsamlingen. Reliabiliteten 

i denna studie stärks ytterligare av att författarna genomgående följt ett konsekvent 

tillvägagångssätt vid mätning och framställning av resultatet för varje tidsperiod och 

företagsgrupp (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). Vid beräkning av variansen i 

avkastning på totalt kapital tillämpades standardfunktionen varians (p) i Excel, varvid 

risken för felaktiga beräkningar bedöms vara låg. Vidare har testerna genomförts av 

författarna tillsammans samt upprepats minst en gång. Detta i syfte förebygga manuella 

bearbetningsfel och därmed stärka reliabiliteten i bearbetningsprocessen.  

 

Reliabiliteten i denna studie stärks ytterligare då liknande resultat erhållits av tidigare 

forskare, vilka tillämpat samma mätmetod som denna studie. Således bedöms den 

aktuella studien erhålla god intersubjektivitet mot tidigare forskning inom sambandet 

mellan risk och avkastning. (Bjereld et al., 2009, s. 115) Reliabiliteten i den denna 

studie stärks ytterligare av att det aktuella tillvägagångssättet utförligt dokumenterats i 

det praktiska metodkapitlet, samtidigt som en fullständig lista över de svenska 

bostadsaktiebolag vilka inkluderats i studien redovisas i appendix 5. Sammantaget 

bedöms den aktuella studien återge en god transparens i det tillvägagångssätt som 

tillämpats, varvid författarna av föreliggande studie anser kriteriet om replikerbarhet 

vara uppfyllt. Författarna vill vidare belysa att det vid en framtida replikering av denna 

studie krävs att samma svenska bostadsaktiebolag studeras, under samma tidsperiod, 

med samma variabler för avkastning och risk. Detta då en identisk mätning krävs för att 

generera identiska resultat. Bjereld et al., (2002, s. 112) förklarar vidare att en studie 

kan erhålla god reliabilitet trots att validiteten är låg, samtidigt som en hög validitet 

föranleder hög reliabilitet. Författarna bedömer sammanfattningsvis att denna studie i 

sin helhet erhåller hög grad av både validitet respektive reliabilitet, varför även studiens 

generaliserbarhet och replikerbarhet bedöms vara god.  
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Appendix 1. 
 

Histogram, fördelning av data kommunala bostadsaktiebolag  
 

Period 1. (2006-2010) 

 

 

Period 2. (2011-2014) 
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Histogram, fördelning av data privata bostadsaktiebolag  
 

Period 1. (2006-2010) 

  

 

Period 2. (2011- 2014) 
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Appendix 2 

Privata bostadsaktiebolag över referenspunkten, period 1 (2006-2010) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk, avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 ,415** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 67 67 

Risk, avkastning på totalt 

kapital 

Correlation Coefficient ,415** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden ovan referenspunkten Efter exkludering av extrema värden 
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Privata bostadsaktiebolag under referenspunkten, period 1 (2006-2010) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk, avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 -,362** 

Sig. (1-tailed) . ,001 

N 67 67 

Risk, avkastning på totalt 

kapital 

Correlation Coefficient -,362** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,001 . 

N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden under referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Privata bostadsaktiebolag över referenspunkten, period 2 (2011-2014) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk, avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 ,323** 

Sig. (1-tailed) . ,004 

N 67 67 

Risk, avkastning på totalt 

kapital 

Correlation Coefficient ,323** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,004 . 

N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Spridningsdiagram 
Inklusive extrema värden ovan referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Privata bostadsaktiebolag under referenspunkten, period 2 (2011-2014) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk, avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 -,218* 

Sig. (1-tailed) . ,038 

N 67 67 

Risk, avkastning på totalt 

kapital 

Correlation Coefficient -,218* 1,000 

Sig. (1-tailed) ,038 . 

N 67 67 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden ovan referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Appendix 3 

Kommunala bostadsaktiebolag över referenspunkten, period 1 (2006-2010) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 ,438** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 116 116 

Risk avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient ,438** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden ovan referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten, period 1 (2006-2010) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 -,485** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 116 116 

Risk avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient -,485** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden under referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Kommunala bostadsaktiebolag över referenspunkten, period 2 (2011-2014) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 ,532** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 116 116 

Risk avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient ,532** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden ovan referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Kommunala bostadsaktiebolag under referenspunkten, period 2 (2011-2014) 
 
Spearmans rangkorrelation efter justering av extrema värden 

Correlations 

 

Avkastning på 

totalt kapital 

Risk avkastning 

på totalt kapital 

Spearman's rho Avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient 1,000 -,404** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 116 116 

Risk avkastning på totalt kapital Correlation Coefficient -,404** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Spridningsdiagram 

Inklusive extrema värden under referenspunkten  Efter exkludering av extrema värden 
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Appendix 4 
 

Deskriptiv statistik för exkludering av extrema värden, svenska 

bostadsaktiebolag 

Descriptive Statistics 

Privata samt Kommunala 
N 

Range 

(%) 

Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Mean 

(%) 

Std. 

(%) 

Avkastning på totalt kapital, 

privata bostadsaktiebolag 
136 25,94 -14,51 11,43 5,1329 2,73655 

Risk avkastning på totalt 

kapital, privata 

bostadsaktiebolag 

136 644,93 ,09 645,02 16,0499 58,91135 

Avkastning på totalt kapital, 

privata bostadsaktiebolag 
239 16,11 ,29 16,40 3,8298 1,78139 

Risk avkastning på totalt 

kapital, privata 

bostadsaktiebolag 

239 408,40 ,06 408,47 8,6892 33,23343 

Valid N (listwise) 375      

 

Deskriptiv statistik med extrema värden period ett, redovisas procentuellt 

Deskriptiv statistik, 

Period .1 (2006 – 2010) 

N 

 

Intervall Lägsta 

- värde 

Högsta 

- värde 

Medel - 

värde 

Std. 

Avkastning på totalt kapital, 

Privata 
136 35,59 -21,74 13,85 5,20 3,50 

Avkastning på totalt kapital, 

Kommunala 
239 19,85 -0,76 19,09 3,77 2,11 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Privata 
136 851,18 0,03 851,22 18,08 78,34 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Kommunala 
239 586,85 0,03 586,88 7,57 41,04 

 

Deskriptiv statistik med extrema värden period två, redovisas procentuellt 

Deskriptiv statistik, 

Period .2 (2011-2014) 

N 

 

Intervall 

 

Lägsta 

värde 

Högsta 

-värde 

Medel - 

värde 

Std. 

Avkastning på totalt kapital, 

Privata 
136 19,74 -5,48 14,26 5,04 2,52 

Avkastning på totalt kapital, 

Kommunala 
239 25,91 -2,53 23,38 3,91 2,29 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Privata 
136 240,42 ,00 240,43 8,63 26,77 

Risk, avkastning på totalt 

kapital, Kommunala 
239 379,82 ,00 379,83 6,27 30,01 
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Appendix 5 
 

Kommunala bostadsaktiebolag  
 Org nr.  Org nr. 

AB Bostaden i Umeå 5565002408 Järfällahus AB 5560591835 

AB Bromöllahem 5565371274 Kalmarhem AB 5565265906 

AB Eidar, Trollhättans 

bostadsbolag 
5560497611 Karlshamnsbostäder Aktiebolag 5565268355 

AB Ekerö Bostäder 5565193645 Karlskogahem AB 5560468885 

AB Gavlegårdarna 5564875937 Karlstads Bostadsaktiebolag 5560417916 

AB Hallstahem 5560464421 Katrineholms Fastighetsaktiebolag 5560110917 

AB Helsingborgshem 5560480674 Kilsbostäder Aktiebolag 5565068425 

AB Karlskronahem 5561146662 Kirunabostäder Aktiebolag 5565318622 

AB Lessebohus 5560898339 KKB Fastigheter AB 5561866673 

AB Ljusdalshem 5565364204 Knivstabostäder AB 5566373444 

AB Melleruds Bostäder 5565284329 
Kommunala Bostadsföretaget 

Forshagabostäder AB 
5565453445 

AB Nynäshamnsbostäder 5562923747 Kopparstaden Aktiebolag 5560494865 

AB PiteBo 5564520038 Krambo Bostads Aktiebolag 5563458701 

AB Ronnebyhus 5565183943 Kristinehamnsbostäder AB 5565268116 

AB Svenljunga Bostäder 5565170619 
KROKOMSBOSTÄDER 

Aktiebolag 
5564588639 

AB Älvkarlebyhus 5565374757 Kumla Bostäder Aktiebolag 5564771359 

AB Ängelholmshem 5560547555 Kungsörs Fastighets Aktiebolag 5560496464 

AB Övikshem 5561037606 
Kustbostäder i Oxelösund 

Aktiebolag 
5565270062 

Aktiebolaget Alebyggen 5560930504 Köpings Bostadsaktiebolag 5560149758 

Aktiebolaget Alingsåshem 5564012374 Laholmshem AB 5565170288 

Aktiebolaget Bjuvsbostäder 5560895533 Lejonfastigheter AB 5564777851 

Aktiebolaget Bollnäs Bostäder 5560603176 LekebergsBostäder Aktiebolag 5560318791 

Aktiebolaget Bostäder i Borås 5560248782 Leksandsbostäder Aktiebolag 5564960572 

Aktiebolaget Bostäder i 

Lidköping 
5560409848 

Lilla Edets Industri och Fastighets 

Aktiebolag 
5562062777 

Aktiebolaget Botkyrkabyggen 5560646191 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 5564062718 

Aktiebolaget Boxholmshus 5560840463 Ludvikahem Aktiebolag 5560482019 

Aktiebolaget Enköpings 

Hyresbostäder 
5560547050 Lulebo AB 5560070541 

Aktiebolaget Gislavedshus 5560535204 Lunds Kommuns Fastighets AB 5560504341 

Aktiebolaget Gotlandshem 5560660523 Lycksele Bostäder AB 5565027819 

Aktiebolaget Hammaröbostäder 5564704426 LysekilsBostäder AB 5565167870 

Aktiebolaget Hedemorabostäder 5560521824 Länsgården Fastigheter Aktiebolag 5565018370 

Aktiebolaget 

Hudiksvallsbostäder 
5565078267 Malungshem Aktiebolag 5560158239 

Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder 5560498080 Mariehus Fastigheter Aktiebolag 5564169323 

Aktiebolaget Härnösandshus 5561608430 Marks Bostadsaktiebolag 5561809319 

Aktiebolaget Höganäshem 5561049551 
Micasa Fastigheter i Stockholm 

AB 
5565817870 

Aktiebolaget Jokkmokkshus 5560404708 Mitthem Aktiebolag 5560676982 

Aktiebolaget 

Kristianstadsbyggen 
5560541889 MKB Fastighets Aktiebolag 5560491432 
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Aktiebolaget Landskronahem 5560414822 Morastrand Aktiebolag 5560999244 

Aktiebolaget Laxåhem 5565270120 
Mässfastigheter i Stockholm 

Aktiebolag 
5560945627 

Aktiebolaget Norrahammars 

Kommunala Bostäder 
5560534934 Mölndalsbostäder Aktiebolag 5560152885 

Aktiebolaget Nykvarnsbostäder 5565772323 Mönsterås Bostäder AB 5565268421 

Aktiebolaget SigtunaHem 5560595356 Mörbylånga Bostads Aktiebolag 5565287629 

Aktiebolaget Sjöbohem 5566500665 Norabostäder Aktiebolag 5564707569 

Aktiebolaget Skövdebostäder 5560423039 Nordanstigs Bostäder Aktiebolag 5564107745 

Aktiebolaget Stadsholmen 5560351511 Nybro Bostadsaktiebolag 5560445206 

Aktiebolaget Stockholmshem 5560359555 Nyköpingshem Aktiebolag 5564509486 

Aktiebolaget Stora Tunabyggen 5560840422 Ockelbogårdar Aktiebolag 5565286068 

Aktiebolaget Strömstadsbyggen 5560782798 Olofströmshus Aktiebolag 5564156445 

Aktiebolaget Stångåstaden 5560416850 Orsabostäder Aktiebolag 5562155084 

Aktiebolaget SvalövsBostäder 5560812892 Osbybostäder Aktiebolag 5564834751 

Aktiebolaget Tibrobyggen 5561003483 Pajalabostäder Aktiebolag 5563654648 

Aktiebolaget Tierpsbyggen 5560882325 Partillebo Aktiebolag 5560536418 

Aktiebolaget Timråbo 5561099572 Ramunderstaden Aktiebolag 5564505898 

Aktiebolaget Tranåsbostäder 5560536491 Rosenlunds Fastighets Aktiebolag 5560629205 

Aktiebolaget Trelleborgshem 5560548363 Roslagsbostäder Aktiebolag 5560453291 

Aktiebolaget Upplands-Brohus 5560948613 Rättviks Fastigheter AB 5566921119 

Aktiebolaget Uppvidingehus 5561564864 Salabostäder Aktiebolag 5563520500 

Aktiebolaget 

Vänersborgsbostäder 
5564890274 Sandvikenhus Aktiebolag 5564769866 

Aktiebolaget Väsbyhem 5564767233 Simrishamns Bostäder AB 5561008417 

Aktiebolaget Ystadbostäder 5560738857 Skelleftebostäder Aktiebolag 5560604810 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 5565274361 Skurupshem Aktiebolag 5564293537 

Allbohus Fastighets AB 5565195236 Solatum Hus&Hem AB 5561942177 

Armada Bostäder AB 5563749539 Solnabostäder Aktiebolag 5560667361 

Arvidsjaurhem Aktiebolag 5563962405 Sotenäsbostäder Aktiebolag 5564316775 

Arvika Fastighets AB 5560401217 Stenungsundshem Aktiebolag 5563381325 

Askersundsbostäder Aktiebolag 5564328119 Strängnäs Bostads AB 5560425422 

Bengtsforshus Aktiebolag 5565181525 Strängnäs Fastighets AB 5566653100 

Bergs Hyreshus Aktiebolag 5561228890 Strömsunds Hyresbostäder AB 5561213496 

Björnekulla Fastighets AB 5564821766 STUBO Aktiebolag 5565289054 

Bollebygds-Hus Aktiebolag 5560707506 Studentbostäder i Linköping AB 5565966792 

Bostads Aktiebolaget VätterHem 5560123704 Sunne Bostads Aktiebolag 5560428921 

Bostadsaktiebolaget Mimer 5560193384 Säfflebostäder Aktiebolag 5564998697 

Bostadsaktiebolaget Poseidon 5561203398 Säterbostäder Aktiebolag 5565158713 

Bostadsaktiebolaget Svedalahem 5562012517 Sölvesborgshem Aktiebolag 5563499267 

Bostadsbolaget i Mjölby AB 5560414749 Tanums Bostäder Aktiebolag 5565136263 

Burlövs Bostäder AB 5565355483 Telge Bostäder AB 5564110616 

Byggebo i Oskarshamn 

Aktiebolag 
5563450989 Telge Hovsjö AB 5563339810 

Båstadhem AB 5565277059 Tjörns Bostads AB 5565307260 

Bärkehus Aktiebolag 5565274023 TOP bostäder AB 5560518739 

Degerforsbyggen AB 5560825076 

Tornberget 

Fastighetsförvaltningsaktiebolag i 

Haninge 

5564285806 
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EBA-Emmaboda 

Bostadsaktiebolag 
5560967118 Torsby Bostäder AB 5565269387 

Eda Bostads Aktiebolag 5560417296 Tranemobostäder Aktiebolag 5564491966 

Eksjöbostäder Aktiebolag 5564070521 Treklövern Bostads AB 5560998584 

EKSTA Bostadsaktiebolag 5564978293 Trosabygdens Bostäder Aktiebolag 5564767704 

Eskilstuna Kommunfastigheter 

Aktiebolag 
5564995909 Tyresö Bostäder Aktiebolag 5564828787 

Eslövs Bostads AB 5560952391 
Uppsala Kommuns 

Fastighetsaktiebolag 
5560995077 

Fabs AB 5560489162 Uppsalahem Aktiebolag 5561373589 

Falkenbergs Bostadsaktiebolag 5560951245 Vadstena fastighetsaktiebolag 5560512468 

Falköpings Hyresbostäder 

Aktiebolag 
5561966275 

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads 

AB 
5565278651 

Familjebostäder i Göteborg 

Aktiebolag 
5561143941 Valbohem AB 5565279485 

Fastigheter i Linde AB 5566396684 Vallonbygden Aktiebolag 5563810588 

Fastighetsaktiebolaget 

Förvaltaren 
5560502683 Varbergs Bostadsaktiebolag 5565024220 

Fastighetsaktiebolaget 

Järnbäraren 
5563928737 Varbergs fastighetsaktiebolag 5560820705 

Fastighetsaktiebolaget Linden i 

Nässjö 
5560403189 Vellingebostäder AB 5567051809 

Fastighetsaktiebolaget Umluspen 

i Storuman 
5561374447 Vidingehem Aktiebolag 5564047677 

Faxeholmen AB 5560371600 Vilhelmina Bostäder Aktiebolag 5564468402 

Finnvedsbostäder Aktiebolag 5560814393 Vimarhem Aktiebolag 5564785987 

Flens Bostadsaktiebolag 5561544866 Vindeln Bostäder Aktiebolag 5564879962 

Förbo Aktiebolag 5561098350 Viskaforshem Aktiebolag 5565174454 

Gamla Byn Aktiebolag 5562852896 Vårgårda Bostäder Aktiebolag 5565180378 

Gnestahem AB 5565596268 Värmdöbostäder Aktiebolag 5564762176 

Grums Hyresbostäder Aktiebolag 5565266680 Västerviks Bostads Aktiebolag 5560503095 

Göingehem AB 5561669481 
VÖFAB, Växjö 

Fastighetsförvaltning Aktiebolag 
5560876038 

Göteborgs stads 

bostadsaktiebolag 
5560468562 Witalabostäder Aktiebolag 5563477297 

Habo Bostäder Aktiebolag 5564095742 
Åmåls Kommunfastigheter 

Aktiebolag 
5565268520 

Hagforshem AB 5565357604 
Ånge Fastighets- och 

Industriaktiebolag (ÅFA) 
5560404971 

Halmstads Fastighetsaktiebolag 5560411786 Årehus Aktiebolag 5562892702 

Haninge Bostäder Aktiebolag 5565565073 Årjängs Bostads Aktiebolag 5565262259 

Hebyfastigheter AB 5566440201 Åtvidabergs Bostads Aktiebolag 5560184474 

Hebygårdar Aktiebolag 5565295093 Älmhultsbostäder Aktiebolag 5563477420 

Hoforshus Aktiebolag 5564773710 Älvsbyns Fastigheter AB 5565295002 

Huge Fastigheter AB 5562335900 Öckerö Fastighets AB 5564959665 

Hyresbostäder i Norrköping 

Aktiebolag 
5560645847 Ödeshögsbostäder Aktiebolag 5565084646 

Håbohus Aktiebolag 5564631694 Örebrobostäder Aktiebolag 5563348449 

Hällefors Bostads Aktiebolag 5564386901 Österlenhem Aktiebolag 5560563792 

Härjegårdar Fastighets 

Aktiebolag 
5564396553 Östersundshem AB 5565281648 

Hässlehem AB 5561344747 
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Privata bostadsaktiebolag 

 

 Org nr.  Org nr. 

AB Studentskrapan 5566116868 J. Wennergren Byggnadsaktiebolag 5560362674 

AB Tornstaden 5565090163 Jakri Aktiebolag 5562344746 

Aktiebolaget Sven Gulin 5560245689 John Mattson Fastighets Aktiebolag 5560566977 

Alexandersson Fastigheter i 

Göteborg AB 
5560324757 Jönköpings Bygginvest Aktiebolag 5560660952 

Anders Bodin Fastigheter AB 5564144227 KAB Fastigheter AB 5563559250 

Aranäs AB 5565337176 
Lennart Ericsson Fastigheter 

Aktiebolag 
5561193086 

Arne Lorentzon AB 5565179826 LENY Fastighets AB 5561016311 

Asplunds Fastigheter i Örebro 

AB 
5560908054 Lerstenen Fastighets AB 5562282292 

Bansvik Holding AB 5565326260 Lerstenen Umestan AB 5562171081 

Bofast AB 5564992807 Ljungbybostäder Aktiebolag 5560538711 

Bokbacken Fastigheter AB 5563405538 
Lundqvist Byggförvaltning 

Aktiebolag 
5563065795 

BostadsAktiebolaget Sydkusten 5564170131 LW Bostäder AB 5566569231 

Bostjärnan Förvaltnings 

Aktiebolag 
5560534603 Malmö Cityfastigheter AB 5566285762 

Bovista Västerås AB 5566847066 Mannersons Fastighets Aktiebolag 5563145647 

Brännborn Fastigheter AB 5560523507 
Markarydsbostäder i Stockholm 

Aktiebolag 
5565373676 

Buffin Real Estate Sweden AB 5562973338 Melin Förvaltnings Aktiebolag 5562297142 

Bygg-G Förvaltningsaktiebolag 5560540071 
Melins fastighetsförvaltning 

Aktiebolag 
5560456211 

Byggnadsaktiebolaget Karlsson 

& Wingesjö 
5560820044 Norén Fastigheter AB 5562652429 

Byggnadsfirman Lund 

Aktiebolag 
5560860917 Norrporten i Gävle AB 5566089271 

Bästa Bostaden i Helsingborg 

AB 
5563210037 Norrporten i Helsingborg AB 5565507448 

Centrum Fastigheter i Norrtälje 

AB 
5566996921 Norrporten i Jönköping AB 5566089313 

Contentus AB 5560778010 Norrporten i Luleå AB 5566089347 

Derome Förvaltning AB 5563296572 Norrporten i Sundsvall AB 5566089487 

Din Bostad i Falköping AB 5560643867 Norrporten i Umeå AB 5566089495 

Din Bostad i Norrköping AB 5567012637 Norrporten i Växjö AB 5566089321 

Din Bostad i Stockholm AB 5567012587 Norrporten i Örebro AB 5566089297 

Din Bostad i Sundsvall AB 5567013452 
Nova Fastighetsförvaltning 

Aktiebolag 
5560556895 

E.N.A. City Aktiebolag 5561848598 NRF (Gävle) AB 5566863766 

Einar Mattsson 

Fastighetsaktiebolag 
5566261912 

Nybergs Fastigheter & Förvaltning 

AB 
5563448421 

Eklöf Fastighets AB i 

Norrköping 
5562897016 Olov Lindgren AB 5561668012 

ELL-EFF Fastigheter AB 5565990602 PBA Karlskrona, Malmö AB 5566569157 

Erik Selin Fastigheter 

Aktiebolag 
5565725586 PG Jönsson Fastigheter AB 5565385670 

Ernst Rosén AB 5561908772 Rapp Fastigheter AB 5560764572 

Fastighets AB Bellevuegården 5565477535 SENÄTE FASTIGHETER 5564166519 
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Aktiebolag 

Fastighets AB Brogatan 5560605536 Skandia Bostäder AB 5560654724 

Fastighets AB Drömstan 5565854220 
Skandia Fastigheter Storstockholm 

AB 
5565630539 

Fastighets AB L E Lundberg 5560490483 Skandia Fastigheter Väst AB 5565548244 

Fastighets Aktiebolaget RAWI 5561899989 Skandia Fastigheter Öresund AB 5560308412 

Fastighets Aktiebolaget 

Trianon 
5561830281 Skandia Fyrkanten AB 5566524210 

Fastighets Aktiebolaget 

Ängsgröen 
5564664265 Solporten Fastighets Aktiebolag 5564332632 

Fastighetsaktiebolaget Eric 

Ekblad 
5560123688 Stena Fastigheter Aktiebolag 5560573619 

Fastighetsaktiebolaget Gusto 5560464918 Stena Fastigheter Göteborg AB 5560325127 

Fastighetsaktiebolaget 

Norrporten 
5564586138 Stena Fastigheter Malmhauge AB 5562009661 

Fastighetsaktiebolaget Stadshus 5560579533 
Stena Fastigheter Malmö 

Aktiebolag 
5560500646 

Fastighetsaktiebolaget Stillman 5560821752 Stena Fastigheter Nacka AB 5565337127 

FinFast Aktiebolag 5563871259 
Stena Fastigheter Smyckeparken 

AB 
5563740892 

Franklin Fastigheter AB 5560701046 
Stena Fastigheter Stockholm 

Aktiebolag 
5560895889 

Förvaltnings Aktiebolaget 

Västerstaden 
5562210285 Stena Fastigheter Syd AB 5561247007 

G L Bygg Aktiebolag 5564827706 Stena Fastigheter Tynnered AB 5561196030 

Galären i Luleå AB 5560695081 Stena Fastigheter Väst AB 5560936279 

Gemenskapens Fastigheter AB 5560615501 Stena Fastigheter Öst AB 5560711367 

Graflunds Byggnads 

Aktiebolag 
5560657438 Stenbocken Aktiebolag 5566867858 

Gunnar Graflunds Fastighets 

Aktiebolag 
5562200831 Steneken Fastighets Aktiebolag 5563416170 

Gårdstensbostäder AB 5565360277 Sturestadens Fastighets Aktiebolag 5561672063 

Harry Berglund 

Förvaltningsaktiebolag 
5560874611 Subnova AB 5565115861 

Heba Fastighets Aktiebolag 5560573981 Sundh Center AB 5561448050 

HEFAB Fastighets AB 5563048510 Svenska Hus AB 5561885780 

Heimstaden AB 5566700455 Sverigehuset i Göteborg AB 5564189503 

Hemsö Vårdfastigheter AB 5566579958 
Södra Hamnen Lysekil Fastighets 

Aktiebolag 
5564652831 

Holger Blomstrand Byggnads 

Aktiebolag 
5560507625 Tage Liljedahl Fastighets AB 5566192083 

HSB Fastigheter Sydost AB 5564918190 Tipp Fastighets AB 5561554873 

HSB Gambrinus Aktiebolag 5560102500 UAF Uppsala AB 5566882154 

HSB Grannskapsgårdar 

Aktiebolag 
5564918299 Ulf Malmgren Aktiebolag 5563921344 

HSB Hyresfastigheter i Östra 

Östergötland Aktiebolag  
5563950152 

Varbergs Stenfastigheter 

Aktiebolag 
5565097911 

HSB Sundsfastigheter AB 5560609835 Västerhuset AB 5563012532 

Hyreshem Malmö AB 5566155072 Wallfast Aktiebolag 5563998474 

IKANO Bostad Hagsätra AB 5566557863 Wåhlin Fastigheter Aktiebolag 5562233550 

IKANO Bostad Öresund AB 5564579745 
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