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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Undersökningen ska belysa privatägda och kommunala (allmännyttiga)
1
 bostadsbolag.  

Detta är intressant då kommunalägda bolag som skall drivas som allmännyttiga företag ska 

drivas utan vinstsyfte. Det betyder att dessa företag ska ha som mål att vara nyttiga för 

allmänheten och hjälpa samhället där den verkar att i vårt fall komma in i bostadsmarknaden 

och i princip endast debitera sina kunder med kostnader som gör att verksamheten runt. 

Privatägda i sin tur driver bostadsbolag ur ett vinstsyfte. Privatpersoner har investerat ett visst 

kapital i bolaget och aktieägarna förväntar sig en avkastning på det investerade bolaget. 

Därmed så måste dessa företag få in ett överskott av intäkter för att bolaget ska vara intressant 

att investera i. 

Då båda dessa bolag har väldigt skilda mål fast man verkar i samma bransch är det intressant 

ifall man faktiskt skiljer sig åt. Drivs dem allmännyttiga bolagen utan vinstsyfte eller är 

skillnaderna endast marginella mot privatägda bostadsbolagen? Det kanske inte finns några 

skillnader alls eller att det finns klara skillnader och allmännyttiga bostadsbolag klarar att 

utföra sitt syfte. 

För att kunna få en klar bild ifall det finns skillnader ska undersökningen jämföra  

Denna undersökning ska genomföras och analyseras med hjälp av följande nyckeltal, 

1. Avkastning på Eget kapital 

2. Ränteteckningsgrad 

3. Soliditet 

4. Skuldsättningsgrad 

5. Avkastning på totalt kapital 

                                                 
1
 www.notisum.se/RNP/sls/lag/20020102.htm , 25 april 2010, kl.14:30 

http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/20020102.htm
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6. Skuldränta 

7. Riskbuffert 

8. Vinstmarginal 

9. Kapitalets omsättnings hastighet 

10. Kassalikviditet 

11. Personalkostnader 

12. Nettoomsättning 

13. Totala tillgångar 

2. Problem & syfte 

 

2.1 Problemformulering:  

Finns det väsentliga skillnader mellan privatägda och allmännyttiga bostadsbolag? 

 

2.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att få en klar bild av eventuella skillnader eller likheter mellan 

privatägda och allmännyttiga bostadsbolag. Undersökningen ska också visa ifall 

allmännyttiga bostadsbolagen drivs utan vinstsyfte. 

2.3 Avgränsning 

Undersökningen har gjort en grafisk avgränsning till aktiebolag i Sverige för att säkerställa att 

samma skatte- och bokföringsregler tillämpas och jämförelsen ska vara representativ. 
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I undersökningen tas med alla kommunalägda allmännyttiga bostadsbolag, men en 

avgränsning har skett för dem kommersiella bolagen. De kommersiella bolagen har en 

omsättningsintervall mellan 0 – 499 miljoner samt är registrerade med SNI kod 6820
2
. 

Undersökningen har också gjort en avgränsning till 13 olika nyckeltal som ska jämföras, 

avkastning på eget kapital, avkastning på total kapital, skuldränta, riskbuffert, soliditet, 

kapitalets omsättningshastighet, kassalikviditet, personalkostnader, skuldsättningsgrad, 

ränteintäkter, nettoomsättning och totala tillgångar. 

Undersökningen har också tagit bort extremvärde bolag i nyckeltal som visar på extraordinära 

händelser och anses därför inte relevanta för studien då undersökningen söker en generell 

bild.  

 

 

3. Metod 

 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen i undersökningen är av deduktiv karaktär. Undersökningen kommer 

därmed utgå från redan existerande teorier. 

3.2 Kvantitativ metod 

Undersökningen är grundad på en kvantitativ insamlingsmetod då hård data kommer 

användas (företagens årsrapporter/bokslut). Jämförelsen kommer ske på 13 olika nyckeltal för 

243 kommunalägda aktiebolag och 130 privatägda aktiebolag. 

3.3 Population & Urval  

Populationen i undersökningen är aktiva svenska aktiebolag som äger/förvaltar fastigheter. 

Alla svenska kommunala aktiebolag (243) är med i undersökningen. På de kommersiella 

bolagen har man fått göra ett urval som ska reflektera populationen i de kommunala bolag för 

                                                 
2
 www.foretagsregister.scb.se/ , 26 april 2010 , kl. 15:09 

http://www.foretagsregister.scb.se/
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att jämförelsen skall vara så representativ som möjligt. Därför finns det 130 kommersiella 

bolag med i undersökningen i omsättningensintervallet 0 – 499MKR. 

 

3.4 Datainsamling 

De data som ligger till grund i undersökningen är data av sekundär art, det vill säga data som 

har inhämtats redan från någon annan.  

Årsrapporterna hämtas från två olika databaser, Amadeus
3
 och Retriever

4
. Dessa är bokslut 

som har skickats in till bolagsverket och blivit godkända. Dock är Amadeus och Retriever en 

tredje part som tillhandahåller informationen. 

3.5 Analyseringen av data 

Variablerna i vår analys ligger på kvotnivå, vilket gör att vi klassificeras, rangordnas och att 

det finns en naturlig nollpunkt. Redovisningen av data kommer att ske i form av praktiska 

statistiskt säkerställda diagram som visar hur privatägda och allmännyttiga bostadsbolag 

förhåller sig mot varandra på de 13 olika nyckeltalen som representeras i undersökningen. 

3.6 Beräkningar 

Avkastning på eget 
kapital, % 

= 100x 
Resultat före skatt – skatter 
(Eget kapital + minoritetsandel) i 
genomsnitt 

 

Räntetäckningsgrad = 
  Rörelseresultat 
  Nettoräntekostnader 

 

Soliditet, % = 100x 
Eget kapital + minoritetsandel 
Balansomslutning – erhållna förskott 

 

Skuldsättningsgrad, % = 100x 
Räntebärande nettoskuldert 
Eget kapital + minoritetsandel 

 

Avkastning på totalt 
kapital, % 

= 100x 
Rörelseresultat + finansiella intäkter 

Balansomslutning 

                                                 
3
 www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/AMADEUS.aspx , 26 april 2010, kl. 16:10 

 
4
 www.retriever-info.com/se/om-retriever.html , 26 april 2010, kl. 16:15 

http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/AMADEUS.aspx
http://www.retriever-info.com/se/om-retriever.html
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Skuldränta, % = 100x 
Finansiella kostnader 
Totala skulder 

 

Riskbuffert totalt = Avkastning på totalt kapital – skuldränta 

Vinstmarginal, % = 100x 
Bruttovinst 
Omsättning 

 

Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / Balansomslutning 

Kassalikviditet, % = 100x 
Omsättningstillgångar 
Korfristiga skulder 

 

Personalkostnader per anställd  = Personalkostnader /Medeltal anställda  

Nettoomsättning = totala omsättningen 

Totala tillgångar = Alla tillgångar 

 

3. 7 Validitet och Reliabilitet 

Data som har används i undersökningen har godkänts av företagets revisorer och registrerats 

på Bolagsverket
5
. Både Retriever och Amadeus tillhandahåller dock informationen som 

registrerats på bolagsverket från en tredje part. 

Data som används i undersökning bör ha hög reliabilitet då dessa är slutgiltiga 

årsrapporter/redovisningar som undersökningen använder. Ifall undersökningen skulle göras 

om vid en annan tidpunkt med samma nyckeltal och urval bör den undersökningen spegla 

resultatet av denna undersökning.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 
5
 www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/ 

 

http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/
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4. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en redogörelse för kommunalägda bostadsbolag (allmännyttiga) samt för 

privatägda bostadsbolag. Anledningen till detta är att läsaren ska få en klar bild av 

skillnaderna som dessa former innehar. Andra temat i kapitlet berör väsentliga metoder som 

man kan använda för att finna skillnader ifall sådana förekommer. Temat avslutas med 

tidigare undersökningar som har gjorts inom området. 

 

4 . 2 Allmännyttiga bostadsbolag 

På grund av att allmännyttiga bostadsbolag drivs med ett annat syfte än privatägda i flesta fall 

så är det viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa. För att man ska få kategoriseras som ett 

allmännyttig bostadsbolag måste man uppfylla vissa krav som finns lagstiftade i Lag 

(2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag
6
. En kort sammanfattning av skillnaderna är att 

allmännyttiga bostadsbolag inte drivs av vinstsyfte och fastigheterna upplåts som hyresrätter.  

4.3 Teorier 

4.3.1 Agent Principal teorin 

Jensen och Mecklin (1976) definierar agentteorin på ett sätt där det en principal anlitar en 

agent för att utföra vissa tjänster för ens räkning. Detta inkluderar delegering och en viss 

bestämmanderätt för agenten.  

Svårigheten i principal agent teorin är att så kallade ”moral hazards” kan uppkomma. Morald 

hazards hänvisar till möjligheten att agenten kan agera ur sitt egna perspektiv och personliga 

utvinning istället för principalens. För att det inte ska hända så måste agenten bevakas och det 

är därför Jensen och Mecklin (1976) identifierar tre kostnader i teorin. Den första är att 

övervakningskostnader för att säkerställa att agentens agerande följer principalens mål. Den 

andra är att ibland kan agenten själv välja lägga ut resurser för att visa principalen att hans 

intressen inte kommer skadas i annat fall så kompenseras han. Tredje kostnaden kan uppstå är 

att det ändå kommer finnas skillnader mellan beslut som gagnar agenten och beslut som har 

den största nyttan för principalen och på sätt kommer det uppstå en kostnad för principalen. 

                                                 
6
 http://62.95.69.15/cgi-

bin/thw?${APPL}=SFST&${BASE}=SFST&${THWIDS}=0.8/17104&${HTML}=sfst_dok&${TRIPSHOW}=format=TH
W&${THWURLSAVE}=8/17104 , 3/5-10 , kl.10:50 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=0.8/17104&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=8/17104
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=0.8/17104&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=8/17104
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=0.8/17104&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=8/17104
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4. 4 Tidigare studier 

Det har tidigare diskteras ifall kommunerna kan styra sina bolag och att styrgrupperna handlar 

i den riktningen som kommunen önskar. En viktig kontrollfunktion för detta har varit revision 

där de har skrivits en uppsats ”Revision i kommunala aktiebolag”
7
. Man har märkt att revision 

sker i olika former och man inte alltid har helt opartiska revisorer i arbete kring kommunala 

aktiebolag.  

 

 

5. Resultat och analys 

 

5.1 Redovisning av resultat 

Resultaten i detta avsnitt ges i en sammanfattad form. För fullständiga beräkningar och data 

hänvisar vi till bilagan. 

 

5.2 Nyckeltal 

Undersökningen tar hänsyn till 13 olika nyckeltal, Avkastning på Eget kapital, 

ränteteckningsgrad, soliditet, skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, skuldränta, 

riskbuffert, vinstmarginal, kapitalets omsättningshastighet, kassalikviditet, personalkostnader, 

nettoomsättning och totala tillgångar.  

Data delas sedan upp i kommunalägda bostadsbolag och privatägda och redovisas separat och 

sedan 

 

                                                 
7
 http://hdl.handle.net/2077/4633,  6/5-10 kl.17:43 
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5.3 Pearson ( r ) 

I undersökningen har använts Pearsons ( r ) för att finna korrelationen mellan kommunalägda 

bostadsbolag som privatägda. Denna korrelation, som i allmänhet betecknas ρX, Y, mellan 

två stokastiska variabler X och Y med väntevärde μX och μY och standardavvikelse σX och 

σY definieras som: 

 

Pearsons r har även testats med ett T-test där undersökningen ställt upp två hypoteser och testat 

vilken av hypoteserna stämmer. I detta fall har hypoteserna varit, det finns ett positivt samband 

mellan allmännyttiga bostadsbolag och privatägda bostadsbolag eller att det inte finns något 

samband alls. 

5. 4 Allmännyttiga bostadsbolag 

Här nedanför följer resultatet för de olika nyckeltalen för allmännyttiga bostadsbolag. 

Avkastning på eget kapital (Medelvärde 0,55) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ntev%C3%A4rde
http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse
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Avkastning på totalt kapital (%) (Medelvärde 3,56) 

 

Skuldränta (%) (Medelvärde 4,03) 

Riskbuffert (%) (Medelvärde -0,35) 
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Vinstmarginal (% )(Medelvärde 18,02) 

 

Soliditet (%) (Medelvärde 15,43) 

 

Kapitalets omsättningshastighet (%) (Medelvärde 0,22) 
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Kassalikviditet (%) (Medelvärde 69,56%) 

 

Personalkostnader (tkr) (Medelvärde 334,08) 

Skuldsättningsgrad (%) (Medelvärde 9,55) 
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Ränteteckningsgrad (%) (Medelvärde 1,0) 

 

Nettoomsättning (%) (Medelvärde 162 712,08) 

 

Totala tillgångar (tkr) (826 825)  
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5.5 Privatägda bostadsbolag 

Avkastning på eget kapital (%) (Medelvärde 15,36%) 

 

Avkastning på totalt kapital (%) (Medelvärde 6,27) 
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Skuldränta (%) (Medelvärde 3,43)  

 

Riskbuffert totalt kapital (Medelvärde 4,37) 
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Vinstmarginal (%) (Medelvärde 12,71) 

 

Soliditet (%) (Medelvärde 23,42) 
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Kapitalets omsättningshastighet (Medelvärde 1,02) 

 

Kassalikviditet (%) (Medelvärde 113,3) 
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Personalkostnader per anställd (tkr) (Medelvärde 269,57) 

 

Skuldsättningsgrad (%) (Medelvärde 7,9) 
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Ränteteckningsgrad (%) (Medelvärde 2,94) 

 

Nettomsättning, aktiebolag (tkr) (Medelvärde 23 886) 
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Totala tillgångar (tkr) (Medelvärde 84 229) 

 

5.6 Jämförelse 

Avkastning på eget kapital  (%) 

Vi ser en klar bild av att de 

allmännyttiga bostadsbolagens 

avkastning på eget kapital är 

mycket lägre (ca 7ggr) gentemot 

privatägda bostadsbolagen. 

 

Avkastning på totalt kapital  (%) 

Avkastningen på totalt kapital 

skiljer sig väsentligt från 

varandra. Privatägda 

bostadsbolag avkastar ca dubbelt 

så mycket som allmännyttiga 

bostadsbolagen. 
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Skuldränta  (%) 

Skuldäntan har inte en väsentlig 

skillnad gentemot varandra. 

Skillnaden är endast ca 0,5% 

enheter.  

 
 
 
 

 
Riskbuffert totalt kapital (tkr) 

Riskbufferten har en stor 

skillnad mellan varandra. De 

allmännyttiga bolagen visar 

en negativ riskbuffert. 

 
 
 
 
 
 

 
Vinstmarginal (%) 

Undersökningen får ett högre 

vinstmarginal för de 

allmännyttiga 

bostadsbolagen. Skillnaden 

är ca 4 procent enheter. 
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Soliditet  (%) 

Undersökningen ser en skillnad 

på soliditeten på ca 8 procent 

enheter. De privatägda 

bostadsbolagen har en högre 

soliditet. 

 
 
 
 
 

 
Kapitalets omsättningshastighet (tkr) 

Privatägda bostadsbolagen har 

en klart högre 

omsättningshastighet på kapitalet 

än allmännyttiga bostadsbolag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kassalikviditet (%) 

Kassalikviditeten är höga för 

båda formerna. Dock har 

privatägda bostadsbolagen en 

klart högre kassalikviditet. 
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Personalkostnader per anställd (tkr) 

Dem allmännyttiga bostadsbolagen 

har en aning högre 

personalkostnader än de privatägda.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Skuldsättningsgrad (%) 

Både allmännyttiga och privatägda 

bostadsbolag ser ut att ha väldigt 

likartad skuldsättningsgrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Räntetäckningsgrad (%) 

De privatägda bostadsbolagen har 

ca 3 gånger högre 

räntetäckningsgrad gentemot 

allmännyttiga bostadsbolag. 

 



Tommi Vaara     Företagsekonomi C 

     C-uppsats 

     VT2009 

     Handledare: Curt Scheutz

    

 

25 

 

 
 
 
Nettoomsättning, aktiebolag (tkr) 

Nettoomsättningen hos de 

allmännyttiga bostadsbolagen är 

klart större än gentemot de 

privatägda bostadsbolagen i denna 

population. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Totala tillgångar (tkr) 

De totala tillgångarna hos de 

allmännyttiga bostadsbolagen är 

klart större än privatägda 

bostadsbolagens i denna population. 
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6. Slutsats 

 

Syftet med undersökning var att komma i underfund med om det fanns väsentliga skillnader 

mellan privatägda och allmännyttiga bostadsbolag. Samtidigt undersöka ifall de allmännyttiga 

bostadsbolagen opererar utan vinstsyfte. 

 

Enligt resultaten som vi har fått fram kan vi se att de privatägda- och allmännyttiga 

bostadsbolagen opererar rätt olika i 8 nyckeltal av 13. De som man finner intressant är bland 

annat att de allmännyttiga bostadsbolagen har en bättre vinstmarginal än privatägda 

bostadsbolagen. De allmännyttiga bostadsbolagen avkastar väldigt dåligt på sitt egna kapital 

samt på det totala kapitalet jämfört med privatägda. Detta är också i linje med de 

allmännyttiga bostadsbolagen mål, då avkastningen i dessa nyckeltal inte skall spela en 

väsentlig roll för bolagen. 

Då de allmännyttiga bostadsbolagen avkastar dålig på sitt egna kapital så är även deras 

riskbuffert väldigt låg i förhållande till privatägda bostadsbolagen. Detta kan också anses följa 

de allmännyttiga bostadsbolagens mål i jämförelse till privatägda bostadsbolag.  

Undersökningens resultat lyfter också fram att de allmännyttiga bolagen har högre 

personalkostnader per anställd vilket är svår förklarigt. En anställd på ett privatägt 

bostadsbolag tjänar ca 50 000kr mindre per år eller ca 4 000kr i månaden i jämförelse med en 

anställd på ett allmännyttigt bostadsbolag. En högre lönenivå är inte i led med de 

allmännyttiga bostadsbolagen mål. 

Även ränteteckningsgraden skiljer sig kraftigt åt. Det betyder att allmännyttiga 

bostadsbolagen har ett sämre förhållande mellan rörelseresultatet och nettoräntekostnader. Då 

man ändå redovisar en större vinstmarginal anser undersökningen att faktorn som skiljer sig åt 

är nettoräntekostnader och drar slutsatsen att de allmännyttiga bostadsbolagen opererar med 

en högre nettoräntekostnad vilket är avvikande då ägarna är mycket större aktörer jämfört 

med de privatägda vilket även syns i och med att netto omsättningen och de totala tillgångarna 

för de allmännyttiga bostadsbolagen är större. 

Som slutgiltig slutsats drar vi att de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar inte fullständigt mot 

de generella målen utan det finns några klara avvikelser i deras beteende som vi nämner ovan. 
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7. Diskussion 

 

Det som undersökningen kunde nu i efterhand tagit mer hänsyn till är att ha en annorlunda 

population för de privatägda bostadsbolagen. Jag har insett att jag borde tagit hänsyn till de 

stora storleksskillnader som finns i de allmännyttiga bostadsbolagens population och därav 

valt andra kriterier än omsättning.  

Det är också viktigt att påpeka att en ny lag ska antas för de allmännyttiga bostadsbolagen. 

Skillnaden är att även de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas med affärsmässiga grunder, 

men samtidigt uppfylla sitt allmännyttiga uppdrag. Därmed så kan resultatet av denna 

undersökningen skilja sig kraftigt mot kommande undersökningen. 

7.2 Intervju 

För attkunna få enbild av de allmännyttigas ledningsorganisation och tänkt har 

undersökningen intervjuat Jimmy Baker som är styrelsemedlem i Botkyrka Byggen. Ett av de 

allmännyttiga bostadsbolagen. 

Vad anser du om att de allmännyttiga bostadsbolagens avkastning på eget kapital och 

totalt kapital skiljer sig så kraftigt gentemot privatägda. Är det en effekt av formen man 

operera i? 

Jag tror delvis att det är en effekt av formen, men den är helt klart inte uthållig. Det man 

funderar på är hur avkastningen sedan ska användas, då i uppdraget skall man helst ha råd 

med att utföra sociala tjänster och underhålla sitt bestånd. I annat fall är risken stor att man 

förslummar områden. Skillnaden i denna undersökning är för stor. 

När det kommer till totalt kapital så är det i princip samma sak.. I kontinentala europa har man 

något som kallas för ”social housing” och där har man ingen avkastning på sitt kapital, men 

man måste ha en viss inkomst för att få utnyttja dessa bostäder. 

Vad anser du om olikheterna i riskbuffert? 
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Detta är troligtvis en följd av att företagen inte har drivits på affärsmässiga grunder. Detta 

kommer resultera i förslumning och negativ social utveckling. Det är inte heller ekonomiskt 

hållbart då man troligtvis är i behov av ägartillskott i större uträckning. 

Hur förklarar du då att man inte avkastar något på sitt kapital, men ändå har en högre 

vinstmarginal? 

Detta är troligtvis resultatet av extra skatteuttag. Det är bra att vinstmarginalen är hög, men då 

man inte avkastar på sitt eget kapital så är en möjlig förklaring att man väljer dränera 

företagen. 

Hur anser du att förhållandet är när vi ser på soliditet? 

Det här får ändå anses som en bra soliditet för båda. Jag anser att ca 15 % är tillfredställande. 

Hur skulle du förklara skillnaderna i kassalikviditet mellan de privatägda och 

allmännyttiga bostadsbolagen? 

Då ägarstrukturen är annorlunda och det är i princip omöjligt för ett kommunalt bostadsbolag 

att gå i konkurs behövs inte en lika hög kassalikviditet i de allmännyttiga bostadsbolagen. Då 

det är staten som är den slutgiltiga ägaren. Vi hade ett fall i haninge kommun där 

bostadsbolaget gick i princip konkurs och ställde in betalningarna. Kommunen hjälpte till och 

sedan var kommunen nära gå i konkurs vilket ledde till att regeringen försåg haningen 

kommun med extra pengar för att rädda ekonomin.  

Varför är personalkostnaderna högre i allmännyttiga bostadsbolag jämfört med 

privatägda? 

Den största anledningen tror jag är att kravprofilen och motprestationen är annorlunda i ett 

allmännyttigt bostadsbolag Sedan ses de anställda som finns i de allmännyttiga 

bostadsbolagen som kommunalanställda också vilket medför vissa andra aspekter. Många 

drivs också som kommunala förvaltningar och beslutsprocessen ör komplicerad och kostsam 

då ett stort beslut måste gå via styrelsen till kommunfullmäktige. Detta medför att 

handläggningstiden blir mycket längre i de allmännyttiga bostadsbolagen än i privatägda. 

Vad kan vara förklaringen till skillnaderna i ränteteckningsgraden? 
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Det är bra att man kan operera med låga räntor. Det är också förståeligt då bankerna anser att 

de allmännyttiga löper en mindre risk. Det beror på att kommunen går oftast i borgen vid 

låneansökningen och det är högst osannolikt att en kommun skulle gå i konkurs där det skulle 

betyda att hela landet skulle gå i konkurs. 

Det finns också möjligheter i flertal kommuner att låna till den interna kommunen utan och 

endast få ett tillägg på ca 0,2 %. Det gör att räntekostnader är avsevärt lägre än de 

privatägdas. 

 

7.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se ifall det blir ändringar på relationerna ifall den nya 

propositionen
8
 går igenom. Det skulle betyda att det borde bli mer likartade resultat än idag. 

 

Litteratur & källkritik 

Böcker, 

Den Svenska fastighetskrisen, Dwight M.Jaffe, första upplagan 

Makten över bostaden, Per-Martin Meyerson, Ingemar Ståhl och Kurt Wickman, första 

upplagan 

Databasen Amadeus
9
 har använts för att inhämta en population av kommersiella 

fastighetsbolag. Amadeus är en databas som innehåller finansiell information om europeiska 

företag.  

Databasen Retriever
10

 har använts för att plocka ut information kring de olika nyckeltalen som 

jämförs. 

Vi anser att dessa källor är väldigt trovärdiga och att det inte finns något behov av att vara 

källkritiska 

                                                 
8
 http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/142985 ,25/5 kl.14:04 

9
 http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/AMADEUS.aspx 

10
 http://www.retriever.se/om-retriever.html 

http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/142985
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Bilaga privatägda bostadsbolag 
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