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ABSTRACT	  
	  
Titel:	  Avkastningskrav	  i	  allmännyttiga	  bostadsaktiebolag	  
	  
Nivå:	  C-‐uppsats	  i	  ämnet	  företagsekonomi	  	  
	  
Författare:	  Fredrik	  Bokedal	  &	  Robert	  Ehrling	  

	  
Handledare:	  Peter	  Lindberg	  	  
	  
Datum:	  2014	  –	  Augusti	  
	  
Syfte:	  I	  samband	  med	  den	  lagändring	  som	  skedde	  2011	  ändrades	  principerna	  för	  hur	  de	  
allmännyttiga	  bostadsbolagen	  skall	  bedriva	  sin	  verksamhet.	  Numera	  ställs	  krav	  på	  
affärsmässighet	  och	  att	  bolagen	  ska	  tillämpa	  långsiktiga	  avkastningskrav	  på	  
verksamheten.	  Utifrån	  de	  nya	  principerna	  ansåg	  vi	  att	  det	  var	  intressant	  att	  undersöka	  
hur	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  har	  tagit	  till	  sig	  detta	  och	  att	  ingen	  tidigare	  studie	  
har	  behandlat	  de	  ställda	  nivåerna	  på	  avkastning	  i	  avkastningskraven	  och	  hur	  väl	  de	  
uppfyller	  avkastningskraven.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  vilka	  allmännyttiga	  
bostadsbolag	  som	  har	  avkastningskrav	  samt	  hur	  de	  är	  formulerade.	  Studien	  syftar	  även	  
till	  att	  undersöka	  och	  visa	  om	  allmännyttornas	  avkastningsnivåer	  i	  avkastningskraven	  är	  
väl	  avvägda	  mot	  dess	  faktiska	  riskexponering	  gentemot	  andra	  placeringsalternativ.	  Samt	  
hur	  väl	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  uppfyller	  avkastningskraven.	  
	  	  
Metod:	  I	  studien	  har	  en	  kvantitativ	  metod	  tillämpats.	  Det	  empiriska	  materialet	  består	  av	  
en	  enkätundersökning	  som	  har	  besvarats	  av	  samtliga	  290	  kommuner	  i	  Sverige.	  För	  att	  
utreda	  om	  avkastningskraven	  är	  väl	  avvägda	  mot	  dess	  faktiska	  riskexponering	  har	  
jämförelsedata	  använts	  från	  analysverktyget	  Datscha	  och	  genom	  vetenskapliga	  
tidsskrifter.	  För	  att	  besvara	  frågan	  om	  bostadsbolagen	  uppfyller	  avkastningskraven	  har	  
nyckeltal	  inhämtats	  från	  databasen	  Retriever.	  	  

	  
Resultat	  &	  slutsats:	  Studiens	  resultat	  visar	  att	  det	  finns	  en	  stor	  spridning	  hur	  de	  
allmännyttiga	  bostadsaktiebolagens	  avkastningskrav	  definieras.	  Nivåerna	  på	  avkastning	  
skiljer	  sig	  markant	  och	  är	  till	  stor	  del	  inte	  riskanpassad.	  Mer	  än	  hälften	  av	  bolagen	  
uppfyller	  inte	  sina	  avkastningskrav.	  	  

	  
Förslag	  till	  fortsatt	  forskning:	  En	  kvalitativ	  studie	  om	  hur	  avkastningskraven	  fastställs	  
för	  de	  allmännyttiga	  bostadsaktiebolagen.	  	  

	  
Uppsatsens	  bidrag:	  En	  övergripande	  bild	  om	  kommunernas	  avkastningskrav	  för	  de	  
allmännyttiga	  bostadsbolagen.	  	  
	  
Nyckelord:	  Avkastningskrav,	  direktavkastning,	  totalavkastning,	  allmännyttan.	  	  
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Level:	  Final	  assignment	  for	  Bachelor	  Degree	  in	  Business	  Administration	  
	  
Author:	  Fredrik	  Bokedal	  &	  Robert	  Ehrling	  
	  
Supervisor:	  Peter	  Lindberg	  
	  
Date:	  2014	  –	  August	  
	  
Aim:	  In	  conjunction	  with	  the	  amendment	  which	  took	  place	  in	  2011	  changed	  the	  principles	  of	  
how	  the	  public	  housing	  should	  conduct	  its	  business.	  Nowadays	  it	  is	  required	  professionalism	  
and	  the	  companies	  to	  implement	  long-‐term	  rate	  of	  return	  on	  the	  business.	  Based	  on	  the	  new	  
policies,	  we	  felt	  it	  was	  interesting	  to	  examine	  how	  the	  public	  housing	  have	  taken	  this,	  and	  
that	  no	  previous	  study	  has	  examined	  the	  established	  levels	  of	  performance	  in	  the	  yield	  and	  
how	  well	  they	  meet	  the	  yield	  requirements.	  The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  what	  
public	  housing	  who	  have	  return	  requirements	  and	  how	  they	  are	  formulated.	  The	  study	  also	  
aims	  to	  examine	  and	  show	  the	  public	  new	  Hosts	  yield	  levels	  in	  the	  yield	  is	  balanced	  against	  
its	  actual	  risk	  exposure	  to	  other	  investment	  alternatives	  and	  how	  well	  the	  public	  housing	  
meets	  the	  required	  yield.	  
	  
Method:	  In	  the	  study,	  a	  quantitative	  method	  applied.	  The	  empirical	  material	  consists	  of	  a	  
questionnaire	  answered	  by	  all	  290	  municipalities	  in	  Sweden.	  To	  investigate	  if	  the	  return	  is	  
balanced	  against	  its	  actual	  risk	  exposure,	  the	  comparison	  data	  used	  by	  the	  analysis	  tool	  
Datscha	  and	  through	  scientific	  journals.	  To	  answer	  the	  question	  about	  the	  housing	  meets	  
the	  requirements	  have	  ratios	  obtained	  from	  the	  database	  Retriever.	  
	  
Result	  &	  Conclusions:	  Our	  results	  demonstrate	  that	  there	  is	  a	  large	  spread	  how	  the	  
public	  housing	  companies'	  return	  requirements	  are	  defined.	  The	  rates	  of	  return	  differ	  
significantly	  and	  are	  largely	  not	  risk-‐adjusted.	  More	  than	  half	  of	  the	  companies	  do	  not	  
meet	  their	  return	  requirements.	  
	  
Suggestions	  for	  future	  research:	  A	  qualitative	  study	  of	  how	  the	  yield	  requirements	  are	  
established	  for	  the	  public	  housing	  companies.	  
	  
Contribution	  of	  the	  thesis:	  An	  overall	  picture	  of	  the	  yields	  for	  the	  public	  housing	  
companies.	  
	  
Key	  words:	  	  Expected	  return,	  yield,	  total	  return,	  public	  housing.	  
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Ordlista/definitioner 
	  
Allmännyttan:	  Ett	  bostadsbolag	  som	  en	  eller	  flera	  kommuner	  gemensamt	  har	  det	  

bestämmande	  inflytandet	  över	  och	  som	  i	  allmännyttigt	  syfte	  i	  sin	  verksamhet	  huvudsakligen	  

förvaltar	  fastigheter	  i	  vilka	  bostadslägenheter	  upplåts	  med	  hyresrätt.	  	  

Driftnetto:	  Årligt	  överskott	  efter	  utbetalningar	  för	  drift	  och	  underhåll	  har	  dragits	  från	  

intäkterna.	  	  

Direktavkastning:	  
!"#$%&'%%(

!"#$%#  !"#$%"&
	  

Totalavkastning	  på	  totalt	  kapital:	  
!"#$%&'%%(!!ä!"#$ö!ä!"#$!%  !å  !"#$%&!!"

!"#$%#  !"#$%"&
	  

Totalavkastning	  på	  eget	  kapital:	  
!"#$%&'%%(!!ä!"#$ö!ä!"#$!%  !å  !"#$%&!!"

!"#$  !"#$%"&
	  

Vakans:	  Uthyrningsbar	  yta	  som	  är	  outhyrd	  under	  en	  tidsperiod.	  

Statsobligation:	  Ett	  löpande	  skuldebrev	  utgivet	  av	  den	  svenska	  staten.	  	  
	  
Emittentrisk:	  Risken	  att	  emittent	  eller	  låntagare	  inte	  skulle	  kunna	  fullfölja	  sina	  

betalningsåtaganden.	  

B/M	  =	  Bokfört	  värde/	  Marknadsvärde
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1 Problemformulering  
	  
Handel	  med	  finansiella	  tillgångar	  som	  tillexempel	  aktier	  och	  råvaror	  omsätter	  idag	  stora	  

värden	  varje	  dag	  runt	  om	  i	  världen.	  Fastigheter	  är	  en	  annan	  typ	  av	  finansiell	  tillgång	  som	  

handlas	  och	  genererar	  avkastning	  till	  ägarna.	  Flera	  forskare	  bland	  annat	  (Ling	  och	  Naranjo,	  

1999;	  Liow	  och	  Schindler,	  2014)	  beskriver	  att	  fastighetsmarknaden	  och	  aktiemarknaden	  har	  

en	  stark	  korrelation	  när	  det	  kommer	  till	  frågan	  om	  avkastning.	  Avkastningskrav	  och	  

affärsmässighet	  är	  relevant	  för	  alla	  typer	  av	  företag	  oavsett	  bransch,	  för	  att	  en	  verksamhet	  ska	  

anses	  vara	  affärsmässig	  bör	  ledningen	  enligt	  Arditti	  (1967)	  och	  Naylor	  och	  Tapon	  (1982)	  

endast	  välja	  att	  investera	  i	  tillgångar	  som	  skapar	  värden,	  tillgångens	  framtida	  värden	  över	  tid	  

ska	  vara	  högre	  än	  dess	  kostnader.	  	  Denna	  teori	  om	  vilka	  investeringar	  ett	  företag	  ska	  välja	  är	  

en	  viktig	  grundsten	  för	  att	  en	  verksamhet	  ska	  kunna	  överleva	  och	  utvecklas.	  Bolagsstyrning	  

med	  hjälp	  avkastningskrav	  fungerar	  enligt	  Kohl	  och	  Schaefers	  (2012)	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  

på	  bästa	  sätt	  förvalta	  investerat	  kapital	  och	  förhindra	  att	  ägarna	  missgynnas	  av	  olönsamma	  

företagsbeslut.	  Att	  ha	  en	  fungerande	  bolagsstyrning,	  att	  utforma	  visioner,	  strategier	  och	  mål	  

är	  effektiva	  verktyg	  för	  alla	  företag.	  Dessa	  verktyg	  är	  nödvändiga	  och	  bör	  tillämpas	  för	  att	  

kunna	  uppnå	  en	  affärsmässighet	  i	  sin	  verksamhet.	  Avkastningskrav	  fyller	  samma	  funktion,	  

kravet	  på	  avkastning	  eller	  vinst	  ställer	  indirekt	  ett	  krav	  på	  att	  verksamheten	  ska	  bedrivas	  

affärsmässigt.	  Finns	  inga	  direktiv	  att	  arbeta	  efter	  saknar	  även	  verksamheten	  styrning	  mot	  vad	  

som	  förväntas	  utifrån	  ägarnas	  perspektiv.	  	  

	  

Med	  utgångspunkt	  i	  detta	  och	  till	  följd	  av	  den	  nya	  lagen	  om	  allmännyttiga	  kommunala	  

bostadsaktiebolag	  (SFS	  2010:879)	  som	  trädde	  i	  kraft	  i	  januari	  2011	  blev	  ett	  stort	  antal	  

kommunala	  allmännyttiga	  bostadsaktiebolag	  tvungna	  att	  se	  över	  och	  eventuellt	  ändra	  sina	  

ägardirektiv.	  I	  och	  med	  den	  nya	  lagen	  (SFS	  2010:879)	  ska	  de	  kommunala	  bostadsaktiebolagen	  

bedrivas	  enligt	  affärsmässiga	  principer	  och	  den	  tidigare	  självkostnadsprincipen	  faller,	  de	  

kommunala	  bostadsaktiebolagen	  ska	  nu	  bedrivas	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  jämförbar	  privat	  

ägare	  av	  ett	  jämförbart	  privat	  bostadsbolag.	  I	  lagen	  om	  kommunala	  allmännyttiga	  

bostadsaktiebolag	  (SFS	  2010:879)	  finner	  vi	  ingen	  reglering	  på	  vad	  som	  menas	  med	  

affärsmässiga	  principer,	  vi	  anser	  att	  lagen	  är	  ospecificerad	  och	  innehåller	  ett	  stort	  

tolkningsutrymme.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  kommunerna	  och	  bostadsbolagen	  själva	  fastställer	  

för	  vad	  som	  får	  anses	  vara	  affärsmässiga	  principer.	  För	  att	  finna	  vägledning	  om	  vad	  som	  i	  



2	  
	  

lagen	  menas	  med	  affärsmässiga	  principer	  behövs	  regeringens	  proposition	  (2009/10:185)	  till	  

det	  aktuella	  lagrummet	  studeras.	  	  

I	  propositionen	  (2009/10:185)	  beskrivs	  begreppet	  affärsmässighet	  som	  det	  övergripande	  

förhållningssätt	  ett	  icke-‐subventionerat	  företag	  på	  en	  marknad	  intar	  inför	  sina	  investeringar,	  i	  

sin	  dagliga	  drift	  och	  i	  relation	  till	  andra	  aktörer.	  Utöver	  förhållningssättet	  ska	  avkastningen	  

vara	  marknadsmässig	  utifrån	  den	  valda	  risknivån	  på	  lång	  sikt.	  	  

	  

Den	  förväntade	  avkastningen	  som	  ett	  bolag	  förväntas	  leverera	  kan	  likställas	  med	  ett	  

avkastningskrav	  som	  ägarna	  definierar.	  Enligt	  Markowitz	  (1952)	  vill	  investerare	  få	  maximal	  

avkastning	  till	  minimal	  risk	  vilket	  innebär	  att	  den	  förväntade	  avkastning	  måste	  uppfyllas	  för	  

att	  inte	  gå	  miste	  om	  investerare.	  Att	  uppskatta	  den	  förväntade	  avkastningen	  är	  dock	  inte	  helt	  

lätt.	  	  Hughes,	  Liu,	  och	  Liu	  (2009)	  menar	  på	  att	  det	  inte	  är	  en	  bra	  idé	  att	  studera	  tidigare	  

avkastningsnivåer	  för	  att	  uppskatta	  kommande,	  detta	  på	  grund	  av	  att	  det	  finns	  många	  olika	  

värden	  som	  förändras	  med	  tiden.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  svårt	  att	  uppskatta	  en	  förväntad	  

avkastning	  genom	  att	  titta	  tillbaka	  på	  realiserade	  avkastningar	  vilket	  även	  Hughes	  et	  al.	  

(2009)	  poängterar.	  I	  ett	  publikt	  aktiebolag	  förväntar	  sig	  ägarna	  en	  viss	  avkastning	  på	  satsat	  

kapital	  och	  om	  detta	  inte	  uppnås	  skulle	  ägarna	  se	  sig	  om	  efter	  andra	  investeringsalternativ.	  

Det	  ger	  oss	  problematiken	  med	  de	  kommunala	  bostadsbolagen	  som	  endast	  har	  en	  ägare	  som	  

tydligt	  definierar	  avkastningskrav	  som	  skall	  uppfyllas.	  I	  de	  kommunala	  bostadsaktiebolagen	  

blir	  således	  avkastningskrav	  viktigt	  eftersom	  det	  skulle	  vara	  en	  omöjlighet	  att	  sälja	  ut	  

allmännyttan	  för	  att	  det	  inte	  levererar	  det	  resultat	  som	  förväntas,	  detta	  ställer	  också	  krav	  på	  

att	  avkastningskraven	  är	  väl	  definierade	  och	  logiskt	  satta.	  	  

	  

Vad	  som	  anses	  vara	  en	  rimlig	  nivå	  på	  avkastningskraven	  är	  inte	  helt	  enkelt	  att	  säga.	  	  

Historiskt	  gällande	  avkastning	  på	  fastigheter	  rapporterar	  Hutchison,	  Fraser,	  Adair,	  och	  

Srivatsa	  (2012)	  att	  riskpremien	  för	  bostadsfastigheter	  i	  Storbritannien	  ligger	  på	  mellan	  2	  och	  

3	  procentenheter	  över	  den	  riskfria	  räntan.	  Lind	  (2004)	  anser	  att	  som	  minimum	  bör	  

avkastningskravet	  vara	  den	  riskfria	  räntan	  plus	  två	  procentenheter.	  Till	  skillnad	  från	  Lind	  

(2004)	  anser	  Tarbert	  och	  Marney	  (1999)	  att	  en	  riskpremie	  om	  två	  procentenheter	  plus	  den	  

riskfria	  räntan	  är	  ett	  normalt	  avkastningskrav	  bland	  fastighetsinvesterare	  och	  inte	  ett	  

minimum.	  	  	  
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Det	  finns	  en	  rad	  faktorer	  som	  påverkar	  avkastningen	  och	  enligt	  Sivitanidou	  &	  Sivitanides	  

(1999)	  är	  läget	  på	  fastigheten	  den	  viktigaste	  faktorn	  och	  mest	  avgörande,	  i	  den	  meningen	  att	  

en	  fastighet	  på	  landsbygden	  innebär	  högre	  risk	  än	  tillexempel	  en	  fastighet	  i	  centrala	  

Stockholm,	  detta	  på	  grund	  av	  risken	  för	  framtida	  vakanser	  och	  avfolkning.	  Vilken	  typ	  av	  

fastighet	  det	  rör	  sig	  om	  är	  även	  det	  en	  viktig	  faktor,	  Ambrose	  och	  Nourse	  (1993)	  menar	  på	  att	  

bostadfastigheter	  jämfört	  med	  andra	  fastighetsslag	  så	  innebär	  bostadsfastigheter	  lägst	  

risktagande	  och	  har	  generellt	  lägre	  direktavkastning	  än	  tillexempel	  kontor	  och	  

industrifastigheter.	  	  

	  

De	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  svarar	  för	  en	  femtedel	  av	  bostadsmarknaden	  och	  för	  halva	  

hyresmarknaden	  i	  Sverige	  (“Allmännyttan	  -‐	  Boverket,”	  n.d.),	  det	  gör	  allmännyttan	  till	  en	  av	  de	  

största	  aktörerna	  på	  den	  svenska	  hyresmarknaden.	  	  Allmännyttans	  storlek	  och	  roll	  i	  Sverige	  

bör	  ge	  kommunerna	  och	  bolagen	  incitament	  att	  ha	  korrekta	  avkastningskrav	  i	  ägardirektiven	  

för	  att	  på	  lång	  sikt	  inte	  missgynnas	  av	  olönsamma	  företagsbeslut.	  Som	  Kohl	  och	  Schaefers	  

(2012)	  nämner	  är	  en	  fungerande	  bolagstyrning	  nödvändigt	  för	  att	  på	  lång	  sikt	  fatta	  bra	  

företagsbeslut	  och	  ett	  verktyg	  för	  hur	  bolagets	  investeringar	  ska	  förvaltas.	  	  

	  

De	  allmännyttiga	  bostadsbolagens	  avkastningskrav	  berör	  också	  intressenter	  så	  som	  

hyresgäster	  och	  hyresgästföreningen.	  Hyresgästerna	  och	  hyresgästföreningen	  kommer	  

ständigt	  arbeta	  med	  att	  motverka	  högre	  avkastningskrav,	  hyreshöjningar	  och	  

värdeöverföringar	  från	  de	  kommunala	  bostadsbolagen.	  Hyresgästerna	  och	  

hyresgästföreningen	  vill	  att	  överskotten	  ska	  återinvesteras	  i	  form	  av	  underhåll	  och	  nya	  

bostäder,	  problematiken	  är	  att	  bostadsbolagen	  endast	  är	  intresserade	  att	  göra	  investeringar	  

som	  leder	  till	  ökade	  intäkter	  medan	  hyresgästföreningen	  är	  intresserade	  av	  en	  bättre	  

standard	  som	  inte	  är	  på	  bekostnad	  av	  hyresgästerna.	  	  

	  

Nordlund	  (2012)	  beskriver	  att	  fastigheter	  innehar	  en	  underhållsrisk,	  att	  byggnader	  behöver	  

repareras	  eller	  underhållas	  mer	  än	  beräknat.	  Vissa	  typer	  av	  underhåll	  kan	  vara	  väldigt	  

kostsamma	  för	  bolagen	  men	  samtidigt	  nödvändiga	  för	  att	  fastigheterna	  inte	  ska	  förfalla,	  

underhållsrisken	  ger	  ytterligare	  incitament	  till	  att	  bolagen	  ska	  ha	  korrekta	  och	  rimliga	  

avkastningskrav	  för	  bolagen.	  Utan	  tidigare	  överskott	  är	  inte	  större	  typer	  av	  underhåll	  möjliga,	  

förfallna	  hyresbostäder	  är	  ingeting	  som	  intresserar	  varken	  sig	  bostadsbolagen,	  hyresgästerna	  

eller	  hyresgästföreningen.	  Det	  ligger	  i	  samtligas	  intresse	  att	  bostadsbolagen	  har	  ett	  
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avkastningskrav	  och	  levererar	  avkastning	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  främja	  

bostadsförsörjningen	  i	  Sveriges	  kommuner.	  	  

	  

I	  och	  med	  att	  lagen	  nu	  har	  funnits	  i	  några	  år	  finner	  vi	  en	  rad	  intressanta	  frågeställningar.	  Har	  

bolagen	  och	  kommunerna	  tagit	  till	  sig	  den	  nya	  lagen	  och	  blivit	  affärsmässiga?	  Har	  alla	  bolag	  

fastställda	  avkastningskrav	  för	  verksamheten?	  För	  de	  bolag	  som	  har	  ett	  avkastningskrav,	  är	  

dessa	  avvägda	  mot	  dess	  faktiska	  riskexponering	  jämfört	  mot	  alternativa	  placeringar?	  Vad	  har	  

de	  kommunala	  bostadsbolagen	  för	  avkastning?	  Är	  den	  i	  linje	  med	  avkastningskraven?	  De	  

modeller	  och	  teorier	  som	  har	  utvecklats	  inom	  företagsekonomin	  säger	  att	  ett	  avkastningskrav	  

ska	  bestå	  av	  den	  riskfria	  räntan	  plus	  en	  riskpremie,	  har	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  

tillämpat	  detta?	  Som	  Sivitanidou	  och	  Sivitanides	  (1999)	  nämner	  är	  läget	  på	  fastigheten	  

avgörande	  för	  den	  förväntade	  avkastningen,	  om	  detta	  stämmer	  bör	  det	  också	  finnas	  en	  

spridning	  på	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagens	  avkastningskrav	  och	  dess	  faktiska	  avkastning.	  

I	  och	  med	  att	  lagen	  om	  kommunala	  bostadsaktiebolag	  inte	  reglerar	  hur	  avkastningskraven	  

ska	  vara	  formulerade	  anser	  vi	  att	  det	  finns	  en	  tydlig	  poäng	  med	  att	  studera	  avkastningskraven	  

i	  de	  allmännyttiga	  bostadsaktiebolagen,	  dessutom	  finns	  det	  ingen	  tidigare	  studie	  som	  har	  

studerat	  hur	  avkastningskraven	  för	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  är	  formulerade	  och	  

huruvida	  bolagen	  lever	  upp	  till	  sina	  ekonomiska	  mål.	  
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 Forskningsfrågor 1.1
	  
Utifrån	  problemformuleringen	  kan	  följande	  forskningsfrågor	  utläsas:	  
	  

• I	  hur	  många	  kommuner	  har	  det	  fastställts	  avkastningskrav	  på	  de	  allmännyttiga	  

bostadsaktiebolagen	  och	  hur	  är	  dessa	  formulerade?	  	  

• Är	  allmännyttornas	  avkastningskrav	  i	  nivå	  med	  marknadens	  förväntade	  avkastning?	  	  

• Hur	  väl	  uppfyller	  de	  kommunala	  bostadsaktiebolagen	  sina	  avkastningskrav?	  

• Är	  det	  skillnader	  på	  avkastningsnivåerna	  bland	  de	  kommunala	  bostadsaktiebolagen?	  	  

 Syfte  1.2
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  och	  visa	  om	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  har	  

fastställt	  avkastningskrav	  och	  hur	  de	  är	  formulerade.	  Studien	  syftar	  även	  till	  att	  undersöka	  om	  

avkastningskraven	  är	  i	  nivå	  med	  marknadens	  förväntade	  avkastning	  samt	  om	  bolagen	  

uppfyller	  avkastningskraven.	  	  

	  

 Avgränsningar 1.3

Det	  finns	  flera	  intressanta	  aspekter	  att	  undersöka	  när	  det	  gäller	  avkastningskraven	  i	  de	  

allmännyttiga	  bostadsbolagen.	  Vi	  har	  valt	  att	  avgränsa	  denna	  studie	  till	  finansieringsområdet	  

inom	  företagsekonomi	  med	  en	  fokusering	  på	  bolagens	  avkastningskrav	  i	  termer	  av	  risk,	  

avkastningnivåer	  samt	  uppfyllelse.	  	  
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2 Metod 
	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  studiens	  genomförande,	  resonemang	  kring	  metodval	  och	  dess	  innebörd.	  

De	  val	  som	  har	  gjorts	  i	  studien	  och	  argument	  kring	  varför	  återfinns	  även	  i	  detta	  kapitel.	  

 Tillvägagångssätt  2.1
	  
Startpunkten	  för	  denna	  studie	  var	  att	  söka	  efter	  teorier,	  tidigare	  forskning	  och	  begrepp	  om	  

avkastningkrav.	  Sökningen	  har	  skett	  genom	  Google	  Scholar	  med	  sökord	  som	  ”required	  rate	  of	  

return”,	  ”rate	  of	  return”	  och	  ”capitalization	  rate	  real	  estate”.	  Från	  tidigare	  forskning	  har	  

referenser	  följts	  upp	  för	  att	  enklare	  finna	  aktuell	  forskning	  inom	  området.	  Den	  empiriska	  data	  

som	  används	  i	  studien	  är	  inhämtad	  från	  boverkets	  bostadsmarknadsenkät,	  

fastighetsanalysprogrammet	  Datscha	  och	  årsredovisningar	  från	  databasen	  Retriever.	  	  För	  att	  

besvara	  studiens	  syfte	  har	  empirin	  sammanställts	  och	  analyserats	  utifrån	  den	  teoretiska	  

referensramen.	  	  

 Val av metod 2.2
	  
I	  denna	  studie	  kommer	  en	  kvantitativ	  metod	  att	  tillämpas.	  En	  kvantitativ	  metod	  beskrivs	  av	  

Bryman	  och	  Bell	  (2013)	  som	  en	  forskningsstrategi	  för	  att	  samla	  in	  numerisk	  data	  och	  att	  

relationen	  mellan	  teori	  och	  forskning	  är	  av	  ett	  deduktivt	  slag.	  Den	  kvantitativa	  forskningen	  

beskrivs	  som	  mätning	  av	  olika	  företeelser	  vilket	  gör	  den	  lämplig	  för	  denna	  studie	  eftersom	  

delsyftet	  för	  studien	  är	  att	  mäta	  hur	  väl	  avvägda	  avkastningskraven	  är.	  	   	  

 Metodteori  2.3
	  
För	  att	  besvara	  syftet	  med	  studien	  har	  det	  varit	  relevant	  att	  ha	  en	  övergripande	  bild	  om	  

avkastningskrav	  och	  vad	  som	  vad	  som	  påverkar	  avkastning	  generellt	  samt	  specifikt	  för	  

fastigheter.	  Studien	  behandlar	  teorier	  och	  modeller	  inom	  risk,	  avkastning	  och	  kapitalstruktur	  

som	  är	  hämtade	  ur	  vetenskapliga	  artiklar,	  för	  att	  leva	  upp	  till	  de	  kvalitetskriterier	  som	  ställs	  

på	  en	  uppsats	  av	  detta	  slag.	  Den	  empiriska	  data	  som	  senare	  används	  i	  uppsatsen	  är	  inhämtad	  

från	  flera	  olika	  källor	  så	  som	  Boverket,	  Datscha	  och	  Retriever.	  Den	  rådata	  som	  inhämtats	  från	  

Boverket	  består	  av	  Boverkets	  bostadsmarknadsenkät	  för	  2014	  som	  ger	  oss	  information	  om	  

vilken	  typ	  av	  avkastningskrav	  som	  Sveriges	  kommuner	  ställer	  på	  de	  allmännyttiga	  

bostadsaktiebolagen	  samt	  vilka	  nivåer	  på	  avkastning	  som	  avkastningskraven	  är	  ställda	  till.	  	  
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För	  att	  kunna	  genomföra	  vissa	  delar	  av	  studien	  så	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  jämförelsetal	  från	  

fastighetsanalysverktyget	  Datscha.	  Datscha	  är	  ett	  analysverktyg	  för	  den	  svenska	  

fastighetsmarknaden	  som	  huvudsakligen	  används	  av	  kreditgivare,	  värderare,	  fastighetsägare,	  

konsulter	  och	  jurister.	  Normalvärdena	  i	  Datscha	  grundar	  sig	  på	  genomförda	  köp	  under	  den	  

senaste	  tiden,	  finns	  inga	  relevanta	  transaktioner	  grundas	  bedömningen	  på	  konsulters	  

erfarenheter	  och	  kunskap	  från	  jämförbara	  orter.	  Dessa	  jämförelsetal	  som	  vi	  inhämtat	  från	  

Datscha	  har	  senare	  i	  studien	  ställts	  mot	  avkastningskraven	  för	  de	  kommunala	  

bostadsaktiebolagen	  för	  att	  ge	  en	  relevant	  bild	  av	  vad	  en	  privat	  fastighetsägare	  inom	  

kommunen	  skulle	  ha	  för	  förväntad	  avkastning	  på	  fastigheterna.	  	  

	  

Ur	  databasen	  Retriver	  har	  vi	  inhämtat	  samtliga	  undersökta	  kommunala	  bostadsaktiebolags	  

årsredovisningar.	  Dessa	  årsredovisningar	  har	  legat	  till	  grund	  för	  analysen	  om	  hur	  väl	  bolagen	  

uppfyller	  de	  avkastningskrav	  som	  ställda	  på	  dem.	  Vi	  har	  i	  studien	  använt	  oss	  av	  

årsredovisningar	  från	  räkenskapsåret	  2012	  utav	  den	  anledningen	  att	  det	  vid	  genomförandet	  

av	  studien	  har	  de	  senaste	  årsredovisningarna	  som	  inkommit	  varit	  från	  2012	  med	  undantag	  

för	  enstaka	  bolag.	  Vi	  valde	  därför	  att	  använda	  samtliga	  årsredovisningar	  från	  2012	  för	  att	  ge	  

alla	  bolag	  samma	  förutsättningar.	  	  

	  

Samtlig	  inhämtad	  data	  har	  i	  studien	  analyserats	  och	  bearbetats	  utifrån	  finansiella	  teorier	  för	  

att	  senare	  kunna	  mynna	  ut	  i	  ett	  besvarande	  av	  forskningsfrågorna	  och	  för	  att	  ge	  slutsats.	  	  

 Enkätundersökning 2.4
	  
Studiens	  empiriska	  grund	  bygger	  på	  data	  insamlad	  i	  från	  enkäter,	  enligt	  Bryman	  och	  Bell	  

(2013)	  går	  enkäter	  snabbare	  att	  administrera	  och	  mer	  kostnadseffektiv	  än	  intervjuer.	  Valet	  

att	  använda	  enkäter	  och	  en	  kvantitativ	  metod	  baseras	  på	  att	  vi	  vill	  kartlägga	  samtliga	  

kommunala	  bostadsaktiebolag	  i	  Sveriges	  290	  kommuner	  och	  därigenom	  kunna	  dra	  generella	  

slutsatser.	  Enkäter	  är	  även	  enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2013)	  en	  insamlingsmetod	  som	  i	  många	  

avseenden	  kan	  liknas	  med	  strukturerade	  intervjuer	  men	  med	  fördelen	  att	  svaret	  inte	  på	  något	  

vis	  påverkas	  av	  frågeställaren	  och	  att	  alla	  respondenter	  ges	  samma	  förutsättningar	  till	  att	  

svara	  på	  frågorna.	  	  

	  

Delar	  av	  det	  empiriska	  materialet	  som	  används	  i	  studien	  är	  rådata	  från	  Boverkets	  

Bostadsmarknadsenkät	  2014,	  med	  rådata	  menas	  att	  den	  insamlade	  data	  som	  vi	  fått	  tagit	  del	  
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av	  är	  obearbetad	  och	  inga	  ändringar	  är	  gjorda.	  Bostadmarknadsenkäten	  för	  år	  2014	  är	  vid	  

genomförandet	  av	  denna	  studie	  ännu	  inte	  publicerad,	  men	  efter	  kontakt	  med	  berörda	  

tjänstemän	  på	  Boverket	  fick	  vi	  ta	  del	  av	  rådata	  som	  berör	  allmännyttornas	  avkastningskrav.	  	  

Boverkets	  Bostadsmarknadsenkät	  genomförs	  kontinuerligt	  och	  är	  ett	  sammarbete	  mellan	  

länsstyrelserna	  och	  kommunerna	  i	  Sverige.	  Bostadsmarknadsenkäten	  är	  unik	  i	  sitt	  slag	  

eftersom	  den	  kontinuerligt	  kartlägger	  läget	  i	  Sveriges	  kommuner	  med	  en	  mycket	  hög	  

svarsfrekvens.	  (“Om	  Bostadsmarknadsenkäten	  -‐	  Boverket,”	  n.d.)	  

	  

Boverkets	  Bostadsmarknadsenkät	  har	  historiskt	  sett	  en	  mycket	  hög	  svarsfrekvens	  vilket	  även	  

är	  fallet	  för	  Bostadsmarknadsenkäten	  2014	  som	  samtliga	  kommuner	  i	  Sverige	  har	  besvarat.	  	  

Vi	  ser	  här	  klara	  fördelar	  med	  att	  använda	  oss	  av	  Boverkets	  enkät	  istället	  för	  att	  skicka	  ut	  egna	  

enkäter	  och	  riskera	  en	  mycket	  låg	  svarsfrekvens	  som	  Bryman	  och	  Bell	  (2013)	  belyser	  att	  just	  

problematiken	  med	  att	  använda	  sig	  av	  enkäter	  är	  att	  det	  är	  vanligt	  förekommande	  med	  låg	  

svarsfrekvens.	  Att	  svarsfrekvensen	  är	  så	  god	  som	  den	  är	  Boverkets	  bostadsmarknadsenkät	  

beror	  med	  största	  sannolikhet	  på	  att	  det	  är	  ett	  statligt	  verk	  som	  ställer	  frågorna	  och	  som	  

dessutom	  fungerar	  som	  tillsynsorgan.	  

 Urval 2.5

Urvalet	  för	  studien	  är	  alla	  allmännyttiga	  kommunala	  bostadsaktiebolag.	  	  

De	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  som	  är	  stiftelser	  har	  uteslutits	  i	  studien	  eftersom	  

verksamheten	  vanligtvis	  bedrivs	  med	  en	  långsiktig	  självkostnadsprincip.	  Stiftelser	  omfattas	  

inte	  av	  lagen	  om	  kommunala	  bostadsaktiebolag,	  stiftelserna	  har	  således	  inga	  krav	  på	  

affärsmässighet	  som	  aktiebolagen	  har	  och	  saknar	  avkastningskrav	  med	  största	  sannolikhet.	  	  

 Kvalitetsmått 2.6

För	  bedömning	  av	  forskning	  inom	  företagsekonomi	  så	  anser	  Bryman	  och	  Bell	  (2013)	  att	  tre	  

viktiga	  kriterier	  ska	  uppfyllas	  för	  att	  studien	  ska	  hålla	  god	  kvalité.	  De	  kriterier	  som	  de	  lyfter	  

fram	  är	  reliabilitet,	  replikerbarhet	  och	  validitet.	  	  

	  
Reliabilitet	  är	  ett	  mått	  som	  rör	  frågan	  huruvida	  resultatet	  ur	  en	  studie	  blir	  samma	  om	  den	  

skulle	  genomföras	  på	  nytt.	  Reliabiliteten	  anses	  vara	  god	  i	  denna	  studie	  under	  förutsättningen	  

att	  samma	  data	  används	  vid	  en	  replikering.	  Ägardirektiven	  kan	  ändra	  sig	  med	  tiden	  och	  då	  är	  

det	  inte	  självklart	  att	  samma	  resultat	  uppnås.	  Med	  andra	  ord	  så	  håller	  studien	  god	  reliabilitet	  

om	  samma	  data	  används	  och	  ingen	  ny	  data	  tillkommer.	  
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Replikerbarhet	  hör	  ihop	  med	  det	  tidigare	  begreppet	  reliabilitet,	  begreppet	  anger	  om	  en	  studie	  

är	  möjlig	  att	  upprepa.	  För	  att	  en	  studie	  ska	  hålla	  en	  hög	  replikerbarhet	  krävs	  det	  att	  studiens	  

tillvägagångssätt	  ska	  vara	  beskrivet	  i	  detalj.	  	  I	  avsnitt	  ”Tillvägagångssätt”	  beskrivs	  studiens	  

genomförande	  för	  att	  underlätta	  en	  replikation	  samt	  ge	  en	  bild	  för	  läsaren	  hur	  studien	  har	  

framställts.	  Enligt	  vår	  mening	  så	  uppfyller	  studien	  kravet	  på	  replikerbarhet	  eftersom	  det	  finns	  

en	  klar	  bild	  om	  arbetssättet.	  	  

	  
Det	  viktigaste	  forskningskriteriet	  för	  en	  studie	  är	  validitet.	  Validitet	  handlar	  om	  en	  

bedömning	  av	  de	  slutsatser	  som	  framställs	  från	  en	  undersökning	  hänger	  ihop	  eller	  inte.	  För	  

att	  förenkla	  uttrycket	  benämns	  validitet	  som	  att	  det	  som	  ska	  mätas	  faktiskt	  mäts	  och	  inget	  

annat.	  Studien	  får	  anses	  ha	  en	  god	  validitet	  eftersom	  slutsatserna	  som	  framställs	  stämmer	  

överens	  med	  studiens	  syfte. 

 Källkritik 2.7

Källkritik	  är	  en	  mycket	  viktig	  del	  i	  det	  vetenskapliga	  skrivandet,	  Eriksson	  och	  Weidersheim-‐

Paul	  (2011)	  menar	  på	  att	  syftet	  med	  källkritik	  är	  att	  säkerställa	  om	  källan	  är	  valid,	  relevant	  

och	  reliabel.	  Delar	  av	  den	  empiriska	  data	  som	  används	  i	  studien	  kommer	  från	  ett	  statligt	  verk	  

och	  mäter	  det	  som	  är	  relevant	  för	  studien,	  relevanta	  årsredovisningar	  har	  inhämtats	  från	  

databasen	  Retriever.	  Vidare	  kan	  vi	  dock	  inte	  svara	  för	  felskrivningar	  från	  respondenterna	  i	  

enkäten	  eller	  felaktig	  information	  i	  databasen	  Retriever.	  	  I	  den	  samlade	  bedömningen	  anser	  vi	  

att	  tillförlitligheten	  är	  mycket	  god.	  När	  det	  gäller	  övriga	  källor	  har	  vi	  i	  största	  möjliga	  mån	  

använt	  källor	  som	  är	  utgivna	  och	  publicerade	  i	  etablerade	  journals.	  Då	  det	  finns	  

forskningsrapporter	  som	  är	  relevanta	  för	  studien	  har	  vi	  valt	  att	  även	  använda	  oss	  av	  dessa,	  vi	  

redovisar	  då	  tydligt	  vem	  som	  är	  författare	  och	  även	  om	  det	  finns	  uppdragsgivare,	  detta	  för	  att	  

erhålla	  god	  transparens	  i	  studien.	  	   	  
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3 Praktisk referensram 
	  
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  allmännyttans	  funktion	  och	  roll	  på	  den	  svenska	  hyresmarknaden	  samt	  
på	  vilka	  principer	  allmännyttan	  bedriver	  sin	  verksamhet	  utifrån	  lag	  om	  allmännyttiga	  
kommunala	  bostadsaktiebolag.	  	  	  	  
	  

 Allmännyttans funktion och roll 3.1

Fram	  till	  andra	  världskrigets	  utbrott	  var	  privata	  byggmästare	  och	  industriföretag	  de	  största	  

hyresvärdarna	  på	  den	  svenska	  hyresmarknaden.	  Kommunernas	  roll	  på	  hyresmarknaden	  

stärktes	  på	  1930-‐talet	  genom	  riksdagens	  beslut	  om	  att	  minska	  trångboddheten	  i	  de	  svenska	  

växande	  städerna.	  De	  kommunala	  bostadsbolagen	  fick	  uppgiften	  att	  utan	  vinstintresse	  bygga	  

och	  förvalta	  bostäder	  i	  den	  omfattningen	  att	  de	  blev	  ett	  redskap	  för	  bostadsfrågans	  lösning	  

(Ramberg,	  2000).	  	  

	  

I	  samband	  med	  en	  ny	  lagreglering	  som	  trädde	  i	  kraft	  1:a	  januari	  2011	  ändrades	  principerna	  

för	  hur	  de	  allmännyttiga	  bostadsaktiebolagen	  skall	  bedriva	  sin	  verksamhet.	  De	  allmännyttiga	  

bostadsaktiebolagen	  ska	  i	  enlighet	  med	  lag	  om	  allmännyttiga	  kommunala	  bostadsaktiebolag	  

(SFS	  2010:879)	  bedriva	  verksamheten	  enligt	  affärsmässiga	  principer	  och	  åläggas	  

marknadsmässiga	  avkastningskrav.	  De	  nya	  principerna	  innebär	  ett	  avsteg	  från	  

självkostnadsprincipen	  och	  förbudet	  mot	  att	  driva	  företag	  i	  vinstsyfte	  i	  kommunallagen.	  

Allmännyttornas	  funktion	  och	  roll	  på	  den	  svenska	  hyresmarknaden	  är	  samma	  som	  tidigare,	  

att	  förvalta	  och	  bygga	  bostadslägenheter	  som	  upplåts	  med	  hyresrätt,	  främja	  

bostadsförsörjningen	  i	  den	  eller	  de	  kommuner	  som	  är	  ägare	  till	  bolaget	  samt	  erbjuda	  

hyresgästerna	  boendeinflytande	  och	  inflytande	  i	  bolaget.	  	  

 Affärsmässighet  3.2

I	  propositionen	  (2009/10:185)	  till	  lagen	  om	  kommunala	  bostadsaktiebolag	  så	  avses	  

begreppet	  affärsmässighet	  som:	  det	  övergripande	  förhållningssätt	  som	  ett	  icke	  

subventionerat	  företag	  på	  en	  marknad	  intar	  inför	  investeringar,	  i	  sin	  dagliga	  drift	  och	  i	  

relation	  till	  andra	  aktörer.	  Kommunen	  ska	  agera	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  jämförbar	  privat	  ägare	  

av	  ett	  jämförbart	  privat	  bostadsbolag.	  Avkastningen	  måste	  vara	  marknadsmässig	  utifrån	  den	  

valda	  risknivån,	  i	  vart	  fall	  på	  lång	  sikt.	  	  
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 Avkastningskrav 3.3

I	  lagen	  finns	  ingen	  reglering	  på	  vilket	  eller	  vilka	  mått	  som	  ska	  användas	  för	  att	  bedöma	  

avkastningskrav	  och	  avkastningsnivå	  i	  bolagen.	  Hyresgästföreningen	  och	  SABO	  anser	  att	  

totalavkastning	  bör	  användas	  som	  avkastningsmått	  eftersom	  det	  opartiskt	  går	  att	  jämföra	  

avkastningen	  från	  fastigheterinvesteringar	  med	  avkastningen	  från	  andra	  placeringsslag	  (Prop	  

2009/10:185).	  	  

 Långsiktigt perspektiv på avkastningskrav 3.4

Förutom	  krav	  på	  affärsmässighet	  och	  ett	  uttalat	  avkastningskrav	  ska	  de	  allmännyttiga	  

kommunala	  bostadsaktiebolagen	  ha	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  på	  avkastningskravet.	  

Långsiktighet	  menas	  att	  bolagen	  ska	  drivas	  enligt	  de	  allmänna	  normer	  som	  finns	  för	  företag	  i	  

allmänhet	  och	  för	  företag	  som	  verkar	  inom	  hyresbostadssektorn	  samt	  sträva	  efter	  att	  

långsiktigt	  uppnå	  bästa	  möjliga	  resultat.	  Kommunerna	  ska	  ställa	  affärsmässiga	  

avkastningskrav	  på	  sina	  bostadsbolag	  som	  andra	  likartade	  aktörer	  (Prop	  2009/10:185).	  

	  

Hyresgästföreningen	  och	  SABO	  anser	  att	  avkastningskraven	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  den	  aktuella	  

marknadssituationen,	  beståndets	  belägenhet,	  ålder	  och	  underhållsstatus.	  Vidare	  menar	  

organisationerna	  att	  en	  lägre	  avkastning	  är	  rimligt	  om	  det	  beror	  på	  åtgärder	  som	  förväntas	  ge	  

högre	  avkastning	  längre	  fram,	  därför	  bör	  avkastningskrav	  bedömas	  under	  en	  längre	  

tidsperiod.	  (Prop	  2009/10:185).	  

	  

Om	  en	  investering	  blir	  mindre	  lyckad	  och	  en	  marknadsmässig	  avkastning	  inte	  är	  möjlig,	  är	  

detta	  acceptabelt,	  förutsatt	  att	  investeringen	  har	  grundats	  på	  realistiska	  förväntningar	  på	  

marknadsmässig	  avkastning.	  Detta	  får	  dock	  inte	  användas	  som	  ursäkt	  för	  att	  varje	  enskilt	  år	  

ha	  avkastningskrav	  och	  en	  avkastningsnivå	  som	  avviker	  från	  vad	  som	  är	  normalt	  för	  andra,	  

likartade	  aktörer	  på	  den	  lokala	  marknaden.	  (Prop	  2009/10:185).	  
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4 Teoretisk referensram 
	  
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  teorier	  som	  bidrar	  till	  ökad	  förståelse	  för	  ämnet	  som	  skall	  undersökas.	  
Kapitlet	  är	  en	  grundpelare	  och	  hjälp	  till	  analysen	  av	  datan	  som	  har	  insamlats.	  Den	  teoretiska	  
referensramen	  börjar	  med	  en	  inledning	  för	  att	  förklara	  det	  grundläggande	  om	  avkastningskrav,	  
vidare	  presenteras	  modeller	  och	  teorier	  inom	  risk,	  avkastning	  och	  kapitalstruktur.	  	  
	  

 Inledning 4.1

Enligt	  Lorenz	  och	  Trück	  (2008)	  säger	  den	  grundläggande	  teorin	  att	  ett	  avkastningskrav	  

innehåller	  två	  komponenter,	  en	  riskfri	  ränta	  och	  en	  riskpremie.	  Som	  riskfri	  ränta	  tillämpas	  

oftast	  en	  lång	  statsobligation,	  10-‐åriga	  statsobligationer	  är	  enligt	  Hutchison,	  Fraser,	  Adair	  och	  

Srivatsa	  (2011)	  lämpliga	  att	  använda	  som	  referens	  eftersom	  de	  har	  historiskt	  påvisats	  vara	  

stabila	  och	  haft	  låga	  volaliteter.	  Den	  andra	  komponenten	  i	  ett	  avkastningskrav	  är	  en	  

riskpremie,	  marknadens	  avkastning	  utöver	  den	  riskfria	  räntan.	  Riskpremien	  mäter	  enligt	  

Lorenz	  och	  Trück	  (2008)	  vad	  en	  investerare	  kräver	  och	  förväntar	  sig	  för	  investering	  i	  något	  

annat	  än	  en	  riskfri	  tillgång.	  	  	  

	  
𝐸(𝑟!) =   𝑟! + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒	  

	  
Gällande	  risker	  i	  en	  tillgång	  så	  finns	  det	  två	  olika	  typer,	  systematisk	  och	  osystematisk	  risk.	  

Den	  systematiska	  risken	  benämns	  även	  som	  marknadsrisken,	  den	  går	  ej	  att	  diversifiera	  bort	  

utan	  finns	  alltid.	  Markowitz	  (1952)	  fann	  att	  den	  osystematiska	  risken	  som	  är	  kopplat	  till	  den	  

specifika	  tillgången	  går	  att	  diversifiera	  med	  flera	  andra	  tillgångar	  genom	  att	  skapa	  en	  

sammansatt	  portfölj	  med	  mindre	  exponering	  mot	  risk.	  Markowitz	  fynd	  är	  vad	  vi	  idag	  kallar	  

för	  den	  moderna	  portföljvalsteorin.	  	  

	  

För	  att	  uppskatta	  den	  riskpremie	  som	  en	  investerare	  kräver	  som	  kompensation	  för	  

risktagandet	  utvecklades	  capital	  asset	  pricing	  model	  (CAPM).	  CAPM	  har	  fungerat	  som	  en	  bra	  

grund	  för	  att	  beräkna	  den	  förväntade	  riskpremien,	  men	  kantas	  av	  kritik	  från	  bland	  annat	  

Naranjo	  och	  Ling	  (1997)	  som	  anser	  att	  CAPM	  är	  bristfällig	  när	  det	  gäller	  antalet	  riskfaktorer	  

som	  vägs	  in	  i	  modellen.	  Naranjo	  och	  Ling	  (1997)	  förespråkar	  istället	  en	  Multifactor	  asset	  

pricing	  models	  (MAP)	  som	  bland	  annat	  tar	  hänsyn	  till	  riskfaktorer	  som	  oförutsedda	  

inflationsförändringar,	  produktionsförändringar	  inom	  industrier	  och	  konsumtionsrisk,	  dessa	  

faktorer	  anses	  vara	  viktiga	  för	  att	  ge	  en	  mer	  rättvisande	  bild	  och	  en	  mer	  exakt	  uppskattning	  

av	  den	  förväntade	  riskpremien.	  Tarbert	  och	  Marney	  (1999)	  anser	  att	  fastighetsinvesterare	  
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kräver	  normalt	  sett	  en	  riskpremie	  om	  två	  procentenheter	  utöver	  den	  riskfria	  räntan,	  

Mackmin	  (1995)	  anser	  att	  fastighetsvärderare	  tillämpar	  en	  tumregel	  om	  en	  riskpremie	  på	  en	  

till	  två	  procentenheter	  utöver	  den	  riskfria	  räntan.	  	  

	  

Ur	  en	  investerares	  perspektiv	  anses	  fastigheter	  vara	  en	  tillgång	  med	  låg	  risk.	  Detta	  påstående	  

anses	  emellertid	  inte	  stämma.	  Fastigheter	  är	  bättre	  som	  diversifiering	  i	  en	  långsiktig	  portfölj	  

än	  i	  en	  kortsiktig.	  Förutsägbarheten	  för	  avkastning	  i	  fastigheter	  leder	  till	  ett	  medelvärde	  av	  

avkastning	  över	  tid.	  Medelvärdet	  påverkas	  av	  inflation	  och	  fastighetspriser,	  vilket	  gör	  att	  

fastigheter	  blir	  mer	  riskfyllt	  vid	  ett	  kortsiktigt	  ägande.	  	  Att	  tala	  om	  fastigheter	  som	  en	  tillgång	  

med	  låg	  risk	  stämmer	  endast	  om	  det	  sker	  med	  en	  lång	  placeringshorisont,	  10	  år	  eller	  längre	  

(MacKinnon	  och	  Al	  Zaman,	  2009).	  	  

 Risk och avkastning 4.2
	  
Skillnaderna	  i	  form	  av	  avkastning	  på	  olika	  tillgångar	  anser	  Sharpe	  (1964)	  bero	  på	  tre	  

komponenter.	  Givet	  den	  riskfria	  räntan,	  marknadens	  avkastning	  och	  tillgångens	  beta-‐värde	  så	  

kan	  man	  med	  hjälp	  av	  Sharpe´s	  modell	  CAPM	  förutsäga	  en	  tillgångs	  riskpremie	  och	  därmed	  

den	  förväntade	  avkastningen.	  I	  en	  studie	  som	  Hendershott	  och	  MacGregor	  (2005)	  har	  gjort	  

om	  direktavkastningen	  på	  den	  brittiska	  fastighetsmarknaden	  så	  anser	  de	  att	  ett	  

avkastningskrav	  för	  fastigheter	  kan	  utformas	  ifrån	  CAPM-‐modellen.	  	  	  

	  
  

𝑅!   =  𝑅!   +  𝛽(𝑅! −   𝑅!)  

(𝑅! −   𝑅!)  =  Marknadens  riskpremie.  

𝑅!      =  Förväntad  avkastning.  
𝑅!      =  Riskfri  ränta.  
𝛽     =  Beta.    
𝑅!      =  Marknadens  avkastning.  

	  

Forskningsparet	  Fama	  och	  French	  (1992)	  i	  sin	  studie	  om	  vad	  som	  påverkar	  en	  tillgångs	  

avkastning	  utgår	  de	  från	  den	  traditionella	  CAPM-‐modellen	  utvecklad	  av	  bl.a.	  William	  Sharpe.	  

De	  konstaterade	  att	  ytterligare	  två	  komponenter	  förklarar	  den	  förväntade	  avkastningen	  av	  en	  

tillgång.	  Fama	  och	  French	  kom	  fram	  till	  att	  storlek	  och	  värde	  har	  också	  har	  en	  påverkan	  mer	  

än	  bara	  beta-‐värde,	  riskfri	  ränta	  och	  marknadens	  avkastning.	  Fama	  och	  Frenchs	  utveckling	  av	  
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CAPM	  benämns	  som	  Trefaktorsmodellen,	  vilket	  grundar	  sig	  i	  de	  tre	  komponenterna,	  beta-‐

värdet,	  storleksvariabeln	  och	  värdevariabeln.	  	  

	  

Fama	  och	  French	  (1993)	  presenterade	  senare	  i	  en	  ny	  studie	  definitionerna	  för	  värdevariabeln	  

och	  storleksvariabeln	  i	  trefaktorsmodellen.	  Storleksvariabeln	  definieras	  som	  skillnaden	  i	  

avkastning	  mellan	  portföljer	  innehållandes	  aktier	  i	  småbolag	  och	  portföljer	  med	  aktier	  i	  

storbolag.	  Värdevariabeln	  definieras	  som	  skillnaden	  i	  avkastning	  mellan	  portföljer	  

innehållandes	  aktier	  av	  högt	  B/M	  och	  portföljer	  av	  lågt	  B/M.	  	  

	  

När	  man	  talar	  om	  avkastning	  från	  fastigheter	  så	  tänker	  nog	  de	  allra	  flesta	  på	  driftnettot.	  

Avkastning	  kan	  uppstå	  av	  andra	  orsaker	  än	  uthyrning	  av	  bostäder	  och	  lokaler.	  Hettenhouse	  

och	  Dee	  (1976)	  anser	  att	  avkastning	  associerat	  till	  investering	  i	  fastigheter	  uppgår	  till	  fyra	  

olika	  typer.	  Intäkter	  minus	  alla	  kostnader	  för	  drift	  och	  underhåll	  benämns	  som	  driftnetto,	  

driftnettot	  minus	  finansiella	  kostnader	  är	  det	  beskattningsbara	  resultatet.	  	  

	  

Om	  tidigare	  överskott	  återinvesteras	  och	  ger	  avkastning	  flera	  år	  talar	  man	  om	  en	  sammansatt	  

ränta	  eller	  en	  ränta-‐på-‐ränta	  effekt.	  Den	  tredje	  typen	  av	  avkastning	  som	  Hettenhouse	  och	  Dee	  

(1976)	  beskriver	  är	  förändring	  av	  marknadsvärde,	  värdet	  på	  en	  fastighet	  kan	  antingen	  öka	  

eller	  minska	  av	  olika	  anledningar	  och	  anses	  som	  ytterligare	  en	  form	  av	  avkastning.	  

Avkastning	  genom	  värdeförändring	  uppkommer	  bara	  när	  tillgången	  realiseras,	  dvs.	  tillgången	  

avyttras.	  Genom	  fastighetsutveckling	  finns	  avkastning	  att	  tillgå,	  avkastningens	  storlek	  beror	  

till	  stor	  del	  på	  vilken	  potential	  som	  finns	  för	  den	  specifika	  fastigheten.	  	  

	  

Fastigheter	  som	  investeringstillgång	  har	  länge	  ansetts	  vara	  bland	  de	  bästa	  skydden	  mot	  

inflation,	  många	  pensionsfonder	  väljer	  att	  investera	  i	  kommersiella	  fastigheter	  som	  ett	  

inflationsskydd	  i	  deras	  totala	  portfölj	  Wurtzebach,	  Mueller	  och	  Machi	  (1991).	  Fastigheter	  som	  

investeringstillgång	  har	  över	  tid	  gett	  högre	  riskjusterad	  avkastning	  än	  aktier	  och	  

räntebärande	  värdepapper	  och	  har	  en	  positiv	  korrelation	  med	  inflation	  Miles,	  Cole	  och	  

Guilkey	  (1990).	  Geltner	  (1989)	  konstaterar	  att	  en	  stor	  del	  av	  inflationsskyddet	  som	  noterats	  

för	  fastigheter	  ligger	  till	  grund	  av	  nya	  marknadsvärden	  som	  har	  uppskattats	  av	  auktoriserade	  

värderingsmän.	  	  
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I	  tidigare	  forskning	  förekommer	  begreppet	  Capitalization	  rate	  eller	  Cap	  rate	  frekvent,	  

begreppet	  beskriver	  förhållandet	  mellan	  årlig	  nettoinkomst	  och	  fastighetens	  värde.	  Cap	  rate	  

kan	  definieras	  som	  kapitaliseringsfaktor	  eller	  kapitaliseringsgrad	  men	  vi	  har	  valt	  att	  använda	  

ordet	  direktavkastning	  som	  en	  svensk	  översättning.	  	  Ambrose	  och	  Nourse	  (1993)	  drar	  

slutsatsen	  att	  direktavkastningen	  varierar	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  fastighet	  det	  är	  frågan	  

om	  samt	  var	  fastigheten	  är	  belägen.	  Den	  viktigaste	  faktorn	  av	  dessa	  två	  enligt	  Ambrose	  och	  

Nourse	  (1993)	  är	  fastighetstypen	  där	  de	  även	  rankar	  de	  olika	  fastighetstyperna	  utifrån	  den	  

fastighetstyp	  som	  har	  högst	  direktavkastning	  till	  lägst,	  denna	  rankning	  ser	  ut	  enligt	  följande:	  

hotell,	  industrifastigheter,	  kommersiella	  fastigheter,	  kontorsfastigheter	  och	  

bostadsfastigheter.	  

	  

Sivitanidou	  och	  Sivitanides	  (1999)	  undersöker	  bakomliggande	  faktorerna	  i	  vad	  som	  påverkar	  

direktavkastningen	  på	  kontorsfastigheter	  i	  USA.	  De	  huvudsakliga	  argument	  som	  förs	  är	  att	  

lokala	  marknadsförutsättningar	  som	  tillexempel	  mixen	  av	  olika	  hyresgäster,	  vakansgrad,	  

tillväxtgrad	  på	  orten	  och	  förväntad	  hyres	  och	  inkomstutveckling	  avgör	  storleken	  på	  

direktavkastningen.	  Nationella	  konjunkturläget	  är	  annan	  en	  faktor	  som	  inte	  går	  att	  förkasta,	  

Sivitanidou	  och	  Sivitanides	  (1999)	  menar	  att	  det	  är	  de	  lokala	  förutsättningarna	  som	  väger	  

tyngst.	  Jud	  och	  Winkler	  (1995)	  konstaterar	  även	  de	  att	  direktavkastningen	  är	  stark	  relaterad	  

till	  den	  nationella	  kapitalmarknaden	  och	  dess	  utdelningsnivåer	  men	  även	  att	  de	  lokala	  

förutsättningarna	  spelar	  en	  mycket	  stor	  roll	  i	  nivån	  på	  direktavkastningen.	  Naranjo	  och	  Ling	  

(1997)	  beskriver	  i	  sin	  studie	  att	  tillväxtstakten	  i	  köpkraft,	  statslåneräntan,	  ränteläge	  och	  

oväntad	  inflation	  är	  systematiska	  faktorer	  som	  påverkar	  avkastningen	  på	  fastigheter.	  	  	  

	  

Hendershott	  och	  MacGregor	  (2005)	  hittar	  i	  sin	  studie	  kopplingar	  mellan	  förväntat	  ökade	  

hyresintäkter	  och	  aktiemarknaden	  när	  de	  jämför	  utdelning/pris.	  Hendershott	  och	  MacGregor	  

(2005)	  ifrågasätter	  också	  att	  Sivitanides,	  Southard,	  Torto	  och	  Wheaton´s	  (2001)	  tidigare	  

antaganden	  om	  att	  hyresintäkterna	  som	  ligger	  under	  medelvärdet	  och	  att	  irrationella	  

investerare	  skulle	  förvänta	  sig	  att	  hyrorna	  skulle	  stiga	  ytterligare	  långt	  över	  normala	  nivåer	  

inte	  är	  sant.	  Hendershott	  och	  MacGregor	  (2005)	  menar	  istället	  att	  en	  mer	  rationell	  syn	  på	  

fastighetsmarknaden	  skulle	  medföra	  att	  de	  höga	  förväntningarna	  om	  utdelning	  skapar	  en	  

misstro	  hos	  investerare	  och	  detta	  medför	  att	  direktavkastningen	  skulle	  sjunka	  detta	  trots	  att	  

fastigheter	  är	  populära	  investeringsalternativ.	  Forskarna	  (Hendershott	  &	  MacGregor,	  2005;	  
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Sivitanides	  et	  al.,	  2001)	  är	  alla	  ense	  om	  att	  direktavkastningen	  påverkas	  av	  den	  övriga	  

nationella	  kapitalmarknaden.	  	  

	  

Goyal	  och	  Santa-‐Clara	  (2003)	  undersöker	  sambandet	  mellan	  risk	  och	  avkastning	  på	  

marknaden,	  med	  huvudsyfte	  att	  undersöka	  den	  specifika	  tillgångens	  risk	  i	  förhållande	  mot	  

marknadsrisken.	  Barber	  och	  Odean	  (2000),	  Benartzi	  och	  Thaler	  (2001)	  och	  Falkenstein	  

(1996)	  konstaterar	  att	  de	  enskilda	  investerarnas	  portföljer	  och	  fondportföljer	  är	  dåligt	  

diversifierade	  och	  utsätts	  därför	  för	  osystematiskrisk.	  På	  grund	  av	  avsaknandet	  av	  

diversifiering	  föreslår	  Goyal	  och	  Santa-‐Clara	  (2003)	  att	  risken	  för	  dessa	  investerare	  bör	  mätas	  

som	  total	  risk,	  innehållande	  idiosynkratisk	  risk	  istället	  för	  enbart	  den	  systematiska	  risken.	  	  

	  

(Chaudhry,	  Maheshwari,	  &	  Webb,	  2004)	  menar	  att	  både	  marknadsrisken	  risken	  och	  

idiosynkratiska	  risken	  spelar	  stor	  roll	  i	  risk	  utvärderingen,	  företagen	  måste	  noggrant	  

utvärdera	  riskerna	  med	  inkomstsvängningar,	  likviditets	  risk,	  kapitalstruktur,	  

skuldsättningsgrad	  och	  resultatrisk	  för	  att	  kunna	  hantera	  den	  idiosynkratiska	  risken.	  	  

Schulte,	  Dechant	  och	  Schaefers	  (2011)	  beskriver	  idiosynkratiska	  risken	  som	  en	  viktig	  faktor	  

för	  att	  beskriva	  tvärsnittsskillnader	  mellan	  avkastningsnivåerna	  på	  fastigheter	  i	  Europa	  och	  

att	  idiosynkratiska	  risken	  står	  för	  merparten	  av	  svängningarna	  på	  marknaden,	  Goyal	  och	  

Santa-‐Clara	  (2003)	  menar	  på	  att	  idiosynkratiska	  risken	  står	  för	  80	  procent	  av	  aktiers	  totala	  

varians	  och	  för	  över	  70	  procent	  av	  variansen	  över	  tid.	  Schulte	  (2014)	  konstaterar	  att	  Europas	  

fastighetsbolag	  och	  dess	  investerare	  behöver	  utvidga	  kunskapen	  om	  den	  idiosynkratiska	  

risken	  för	  att	  kunna	  hantera	  risken	  och	  för	  att	  kunna	  fastställa	  ett	  korrekt	  avkastningskrav.	  

 Kapitalstruktur 4.3
	  
Weighted	  average	  cost	  of	  capital,	  även	  kallad	  WACC,	  är	  en	  metod	  som	  används	  för	  att	  beräkna	  

ett	  företags	  finansieringskostnader.	  Modellen	  beräknar	  enligt	  Reilly	  och	  Wecker	  (1973)	  den	  

lägsta	  avkastningen	  företaget	  behöver	  ha	  för	  att	  täcka	  kostnader	  till	  långivare	  och	  utdelning	  

till	  ägare.	  Med	  andra	  ord	  så	  beräknar	  WACC	  avkastningskravet	  på	  totalt	  kapital	  i	  företaget.	  

WACC	  används	  vanligtvis	  till	  att	  räkna	  fram	  en	  kalkylränta	  som	  används	  i	  samband	  med	  

diskontering	  av	  kassaflöden.	  Kalkylräntan	  skall	  endast	  användas	  om	  investeringen	  bär	  samma	  

risknivå	  som	  företaget.	  Enligt	  Chaney	  och	  Hoesli	  (2010)	  ska	  diskonteringsräntan	  för	  en	  viss	  

investering	  utgöras	  av	  riskfriränta	  plus	  en	  riskpremie	  för	  den	  risk	  investeringen	  innebär.	  	  

	  



17	  
	  

	  
	  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐾!
𝐾   𝑅! +   

𝐾!
𝐾    1− 𝑆   𝑅! 	  

	  
𝐾! 	  	   =	  Eget	  kapital.	  
𝐾! 	  	   =	  Främmande	  kapital.	  
K	  	   =	  Totalt	  kapital.	  
𝑅! 	  	   =	  Avkastningskrav	  på	  eget	  kapital.	  
𝑅! 	  	   =	  Räntesats	  främmande	  kapital.	  
S	  	   =	  Skattesats.	  

 
Modigliani	  och	  Miller	  (1958)	  publicerade	  studien	  ”	  The	  cost	  of	  capital,	  corporation	  finance	  

and	  the	  theory	  of	  investment”	  som	  revolutionerade	  teorin	  gällande	  företagsfinansiering.	  

Miller	  och	  Modigliani	  presenterade	  i	  studien	  två	  propositioner	  om	  kapitalstruktur.	  	  
Första	  propositionen	  visade	  att	  i	  en	  perfekt	  kapitalmarknad	  där	  inga	  skatter	  och	  

transaktionskostnader	  förekommer	  och	  där	  privatpersoner	  och	  företag	  lånar	  till	  samma	  

kostnad	  så	  är	  ett	  företags	  marknadsvärde	  och	  kapitalkostnad	  oberoende	  av	  kapitalstruktur.	  

Miller	  och	  Modigliani	  drog	  slutsatsen	  att	  ett	  belånat	  företag	  har	  samma	  marknadsvärde	  som	  

ett	  obelånat.	  	  

	  

	  I	  Miller	  och	  Modiglianis	  andra	  proposition	  utgick	  de	  från	  företagets	  WACC	  för	  att	  visa	  att	  den	  

förväntande	  avkastningen	  på	  eget	  kapital	  är	  relaterat	  till	  skuldsättningsgraden.	  Genom	  en	  

ökad	  skuldsättning	  ökar	  också	  den	  finansiella	  risken,	  det	  leder	  till	  att	  aktieägarnas	  

avkastningskrav	  ökar.	  Proposition	  två	  stämmer	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  första,	  om	  det	  inte	  

råder	  transaktionskostnader	  och	  privatpersoner	  och	  företag	  lånar	  till	  samma	  kostnad.	  

Modigliani	  och	  Miller	  (1963)	  presenterade	  senare	  samma	  propositioner	  med	  hänsyn	  till	  

bolagskatt.	  

	  

Om	  hänsyn	  till	  skatter	  tas	  an	  i	  proposition	  ett	  och	  två	  blir	  förutsättningarna	  förändrade.	  

Företag	  som	  har	  främmande	  kapital	  i	  strukturen	  har	  fördelen	  att	  räntekostnaderna	  är	  

avdragsgilla	  och	  får	  därför	  lägre	  skattekostnader,	  utdelning	  till	  ägare	  är	  inte	  avdragsgillt	  utan	  

tas	  från	  balanserat	  resultat	  som	  redan	  är	  beskattat.	  Eftersom	  räntekostnader	  är	  avdragsgilla	  

kostnader	  och	  kostnader	  för	  eget	  kapital	  i	  form	  av	  utdelning	  till	  ägarna	  inte	  är	  avdragsgillt	  

finns	  det	  klara	  fördelar	  för	  en	  investerare	  att	  ha	  en	  kapitalstruktur	  som	  har	  en	  större	  andel	  
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främmande	  än	  eget	  kapital.	  Att	  ha	  en	  större	  andel	  främmande	  kapital	  i	  strukturen	  leder	  till	  ett	  

lägre	  resultat,	  vilket	  innebär	  mindre	  skattekostnader	  (Gau	  &	  Wang,	  1990).	  Studien	  om	  

kapitalstruktur	  vid	  fastighetsinvestering	  av	  Gau	  och	  Wang	  (1990)	  påvisar	  samma	  sak	  som	  

Miller	  &	  Modiglianis	  teori,	  på	  marknader	  där	  bolagsskatt	  råder	  är	  kapitalstrukturen	  

avgörande	  för	  avkastningen.	  Sammanfattningsvis	  så	  anser	  Gau	  och	  Wang	  (1990)	  att	  

avskrivningstakter,	  restriktioner,	  skattesatser	  och	  räntesatser	  är	  det	  mest	  avgörande	  vid	  

beslutsfattandet	  av	  kapitalstruktur	  vid	  investering	  i	  avkastningsfastigheter.	   	  
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5 Tidigare rapporter inom området 
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  sammanfattning	  om	  vad	  rapporter	  har	  kommit	  fram	  till	  inom	  det	  
aktuella	  området.	  Syftet	  med	  kapitlet	  är	  att	  ge	  en	  bild	  om	  vad	  det	  finns	  för	  synsätt	  på	  
avkastningskrav	  i	  allmännyttan.	  
	  

 Inledning 5.1

Eftersom	  att	  den	  forskning	  som	  bedrivs	  inom	  området	  till	  allra	  största	  grad	  är	  från	  

Nordamerika	  så	  finns	  inga	  vetenskapliga	  artiklar	  om	  den	  svenska	  allmännyttan.	  Inom	  

området	  finns	  flera	  svenska	  rapporter	  skrivna,	  dels	  om	  allmännyttan	  i	  sin	  helhet	  men	  även	  

om	  avkastningskrav	  i	  allmännyttiga	  bostadsbolag.	  Rapporterna	  får	  anses	  inte	  ha	  samma	  

kvalité	  som	  en	  vetenskaplig	  artikel	  eftersom	  att	  de	  inte	  är	  vetenskapligt	  granskade,	  dvs.	  peer-‐

reviewed.	  Vi	  väljer	  trots	  kvalitén,	  att	  i	  detta	  avsnitt	  publicera	  vad	  dessa	  rapporter	  säger	  om	  

avkastningskrav	  för	  allmännyttiga	  bostadsbolag.	  	  

 Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter – Lind, H. (2004) 5.2
	  
Lind	  (2004)	  beskriver	  att	  de	  vanligaste	  teorierna	  om	  direktavkastning	  i	  fastigheter	  utgörs	  av	  

tre	  grundläggande	  faktorer,	  avkastning	  på	  alternativa	  placeringar,	  den	  sannolika	  

driftnettoutvecklingen	  och	  risken	  för	  svängningar	  i	  driftnettot.	  Vidare	  anser	  Lind	  (2004)	  att	  

utifrån	  de	  tre	  faktorerna	  följer	  ett	  antal	  vedertagna	  sanningar	  om	  vad	  som	  påverkar	  

direktavkastningen	  för	  olika	  typer	  av	  fastigheter.	  Lind	  (2004)	  anser	  bl.a.	  att:	  

	  

• Direktavkastningen	  är	  lägre	  på	  bostadsfastigheter	  än	  andra,	  hyresnivåer	  och	  vakanser	  

svänger	  mindre	  för	  bostadsfastigheter.	  

• Direktavkastningen	  är	  lägre	  på	  expansiva	  orter	  än	  stagnerande	  eftersom	  den	  framtida	  

förväntade	  driftnettoutvecklingen	  i	  expansiva	  är	  mer	  positiv	  eller	  p.g.a.	  att	  

svängningarna	  i	  driftnettot	  är	  lägre.	  	  

• Direktavkastningen	  är	  lägre	  i	  centrala	  lägen	  i	  en	  större	  ort	  än	  i	  utkanten	  eftersom	  den	  

framtida	  förväntade	  driftnettoutvecklingen	  i	  centrala	  lägen	  är	  mer	  positiv	  eller	  p.g.a.	  

att	  svängningarna	  i	  driftnettot	  är	  lägre.	  	  

	  

I	  rapporten	  lyfts	  frågan	  om	  vad	  en	  rimlig	  nivå	  på	  avkastning	  är,	  Lind	  (2004)	  anser	  att	  

direktavkastningen	  åtminstone	  bör	  vara	  några	  procent	  över	  den	  nominella	  

statsobligationsräntan.	  	  Som	  minimum	  tycker	  Lind	  (2004)	  att	  riskpremien	  ska	  uppgå	  till	  2	  %.	  
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Lind	  (2004)	  för	  samma	  resonemang	  som	  SABO	  och	  hyresgästföreningen,	  att	  ett	  lägre	  

avkastningskrav	  kan	  vara	  acceptabelt	  om	  det	  beror	  på	  väl	  tilltagen	  underhållsbudget	  och	  ett	  

högre	  avkastningskrav	  är	  acceptabelt	  om	  det	  beror	  på	  fastighetstyper	  som	  kräver	  

regelbundna	  större	  upprustningar	  för	  att	  driftnettot	  inte	  ska	  falla.	  	  	  

  Hur ett affärsmässigt bostadsbolag agerar - Lind, H., & Lundström, S. (2011) 5.3
	  

För	  att	  rama	  in	  den	  svenska	  fastighetsmarknaden	  lite	  mer	  specifikt	  belyser	  Lind	  och	  

Lundström	  (2011)	  ett	  antal	  betydelsefulla	  aspekter	  och	  kriterier	  som	  de	  anser	  är	  viktiga.	  Till	  

att	  börja	  med	  beskrivs	  hur	  ett	  affärsmässigt	  privat	  bolag	  agerar	  på	  marknaden.	  Enligt	  

standardläroboken	  menar	  Lind	  och	  Lundström	  (2011)	  på	  att	  företag	  maximerar	  vinsten	  i	  

relation	  till	  den	  riskexponering	  som	  företaget	  utsätts	  för,	  verkligheten	  ser	  dock	  lite	  

annorlunda	  ut	  än	  läroboken	  med	  bristande	  informationsflöden	  och	  beslutsfattande	  på	  osäkra	  

grunder.	  Som	  vägledning	  i	  denna	  osäkra	  värld	  är	  målstyrning	  ett	  verktyg	  att	  använda	  sig	  av,	  i	  

praktiken	  innebär	  detta	  att	  ägare	  och	  ledning	  gemensamt	  arbetar	  fram	  visioner,	  affärsidéer,	  

strategier	  och	  mål	  som	  sedan	  följs	  upp	  och	  mäts	  i	  flera	  dimensioner	  (Lind	  och	  Lundström,	  

2011).	  	  	  

	  

Lind	  och	  Lundström	  (2011)	  anser	  att	  entydigt	  endast	  ange	  en	  nivå	  för	  ett	  marknadsmässigt	  

avkastningskrav	  inte	  är	  meningsfullt	  och	  föreslår	  istället	  ett	  antal	  kriterier	  för	  hur	  

avkastningskravet	  kan	  formuleras,	  dessa	  kriterier	  är	  enligt	  följande:	  

	  

•	  Har	  vi	  ägarens	  perspektiv	  så	  avser	  avkastningskravet	  eget	  kapital	  efter	  skatt.	  	  

•	  Eget	  kapital	  i	  bostadsföretaget	  beräknas,	  något	  förenklat,	  som	  aktuellt	  

marknadsvärde	  för	  fastigheterna	  minus	  låneskuld	  och	  latent	  skatt.	  	  

•	  Avkastningskravet	  för	  ett	  visst	  projekt	  måste	  alltid	  fastställas	  utifrån	  projektets	  

affärsrisk	  och	  finansiella	  risk.	  	  
	  	  

För	  att	  ringa	  in	  ett	  marknadsmässigt	  avkastingskrav	  ytterligare	  anser	  Lind	  och	  Lundström	  

(2011)	  att	  även	  dessa	  tre	  aspekter	  bör	  beaktas:	  

	  

•	  Avkastningskravet	  på	  det	  egna	  kapitalet	  (riskkapitalet)	  måste	  långsiktigt	  vara	  högre	  

än	  räntekostnaden	  för	  lånat	  kapital.	  	  
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•	  Avkastningskravet	  för	  investeringar	  i	  ”glesbygd”	  är	  med	  hänsyn	  till	  risken	  högre	  än	  

avkastningskravet	  i	  ”tätort".	  	  

•	  Börsnoterade	  fastighetsföretag	  kan	  uttrycka	  avkastningskrav	  som	  uppgår	  till	  i	  	  

storleksordningen	  10-‐20	  procent	  på	  eget	  kapital.	  	  

	  

Det	  centrala	  i	  avkastningskravets	  affärsmässighet	  ligger	  enligt	  Lind	  och	  Lundström	  (2011)	  

inte	  i	  att	  det	  finns	  ett	  bestämt	  avkastningskrav,	  utan	  att	  avkastningskravet	  är	  logiskt	  

motiverat	  utifrån	  underliggande	  faktorer	  som	  alternativa	  placeringsmöjligheter,	  låneräntor	  

och	  risknivå.	  	  

 Marknadsmässiga avkastningskrav och allmännyttiga kommunala 5.4

bostadsaktiebolag – B, Nordlund (2012) i samarbete med SABO. 

	  
I	  rapporten	  beskrivs	  begreppet	  risk	  som	  ett	  viktigt	  begrepp	  i	  avkastningskrav.	  Risk	  benämns	  i	  

rapporten	  som	  en	  premie	  för	  att	  utfallet	  kan	  bli	  sämre	  än	  förväntat.	  Saker	  som	  kan	  bli	  sämre	  

än	  förväntat	  är	  exempelvis:	  

	  

• En	  tillgång	  minskar	  i	  värde	  mer	  än	  förutsett	  

• Ersättning	  för	  inflationsrisk	  –	  genererade	  pengar	  tappar	  köpkraft	  när	  den	  faller	  ut	  i	  

framtiden	  

• Likviditetsriskpremie	  –	  att	  en	  tillgång	  inte	  går	  att	  omvandla	  till	  likviditet	  vid	  varje	  

given	  tidpunkt	  eller	  i	  tid	  när	  behov	  av	  likviditet	  finns	  hos	  innehavaren	  av	  tillgången	  

• Kreditrisk/Motpartsrisk	  –	  att	  motpart	  i	  ett	  avtal	  inte	  kan	  infria	  sina	  åtaganden	  

• Vakansrisk	  –	  risk	  för	  att	  yta	  blir	  outhyrt	  under	  en	  tidsperiod	  

• Underhållsrisk	  –	  att	  byggnaden	  behöver	  repareras	  eller	  underhållas	  mer	  än	  beräknat	  

	  

Det	  komplexa	  begreppet	  ”Marknadsmässigt	  avkastningskrav”	  anser	  Nordlund	  (2012)	  vara	  det	  

mest	  sannolika	  av	  samtliga	  marknadsaktörers	  avkastningskrav,	  begreppet	  kan	  inte	  enbart	  

formuleras	  normativt	  utan	  bör	  också	  extraheras	  empirisikt.	  För	  att	  bedöma	  affärsmässighet	  

enligt	  Nordlund	  (2012)	  är	  det	  inte	  bara	  nivån	  på	  avkastningskravet	  som	  är	  av	  intresse	  utan	  

även	  definition	  och	  mätning	  av	  kapitalbasen.	  Direktavkastning	  på	  totalt	  kapital	  som	  

avkastningskrav	  lyfts	  fram	  som	  mindre	  lämplig	  eftersom	  den	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  
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förväntningar	  på	  värdetillväxt,	  istället	  bör	  ett	  totalavkastningskrav	  på	  totalt	  kapital	  tillämpas	  

eftersom	  denna	  inkluderar	  den	  förväntningen.	  	  

	  

I	  denna	  rapport	  beskrivs	  också	  de	  vedertagna	  sanningar	  om	  direktavkastning	  som	  Lind	  

(2004)	  presenterade	  i	  sin	  rapport.	  Nordlund	  (2012)	  väljer	  istället	  att	  benämna	  det	  som	  

klassiska	  mönster	  gällande	  avkastningskrav	  istället	  för	  vedertagna	  sanningar.	  De	  klassiska	  

mönster	  som	  lyfts	  fram	  är:	  

	  

• Direktavkastning	  är	  lägre	  på	  växande	  marknader	  –	  högre	  förväntningar	  finns	  på	  

framtida	  driftnetton	  och	  restvärden.	  

• Direktavkastning	  är	  lägre	  i	  centrala	  lägen	  –	  högre	  förväntningar	  på	  framtiden	  och	  

bedöms	  som	  mindre	  riskfyllt,	  mindre	  svängningar	  i	  driftnettot.	  

• Direktavkastningen	  för	  nyuppförda	  byggnader	  kan	  vara	  lägre	  –	  underhållsutgifter	  

ligger	  längre	  fram	  i	  tiden.	  	  

	  

 Kommunranking  5.5
	  
Figuren	  (bilaga	  1)	  visar	  en	  ranking	  av	  Sveriges	  kommuner	  utifrån	  samhällsekonomiska	  

parametrar.	  Kommunerna	  har	  en	  gradering	  mellan	  1-‐5,	  där	  1	  har	  bäst	  ekonomiska	  

förutsättningar	  för	  fastighetsmarknaden	  och	  5	  har	  minst	  goda	  förutsättningar.	  Anledningen	  

till	  att	  vi	  väljer	  att	  presentera	  figuren	  är	  att	  vi	  vill	  ge	  en	  bild	  över	  var	  i	  Sverige	  det	  anses	  finnas	  

bra	  respektive	  sämre	  förutsättningar	  för	  att	  bedriva	  uthyrningsverksamhet.	  Samtidigt	  anser	  

vi	  att	  figuren	  speglar	  en	  riskbild	  om	  i	  vilken	  kommun	  en	  investerare	  kan	  förvänta	  sig	  högre	  

respektive	  lägre	  avkastning	  på	  sin	  investering.	  Graderingen	  av	  kommunerna	  är	  gjord	  av	  

Newsec	  som	  är	  ett	  av	  Europas	  mest	  anlitade	  fastighetskonsultbolag.	  	  
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6 Empiri 
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  empiriska	  data.	  Datan	  består	  av	  hur	  de	  utvalda	  
allmännyttiga	  bostadsbolagen	  formulerar	  sina	  avkastningskrav	  och	  den	  faktiska	  avkastningen	  
under	  räkenskapsåret	  2012	  för	  de	  bolag	  som	  har	  avkastningskrav	  fastställda.	  
 

 Presentation av empiri 6.1

Redovisningen	  av	  det	  empirisiska	  materialet	  sker	  genom	  en	  gruppering	  av	  hur	  de	  	  

kommunala	  bostadsbolagen	  har	  valt	  att	  uttrycka	  sina	  avkastningskrav.	  Formuleringarna	  på	  

avkastningskraven	  för	  de	  kommunala	  bostadsbolagen	  är	  för	  de	  flesta	  fastställda	  som	  

direktavkastningskrav,	  totalavkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  och	  totalavkastningskrav	  på	  

totalt	  kapital.	  Vissa	  bolag	  har	  andra	  ekonomiska	  krav	  i	  form	  av	  soliditetskrav	  eller	  vinst	  i	  

procent	  på	  omsättning.	  	  

	  

För	  varje	  bolag	  som	  har	  ett	  avkastningskrav	  uttalat	  visas	  hur	  det	  är	  formulerat	  och	  till	  vilken	  

nivå.	  För	  kommuner	  vars	  bostadsbolag	  har	  ett	  avkastningskrav	  med	  direktavkastning	  som	  

mått	  presenteras	  normalvärden	  på	  direktavkastning	  ur	  Datscha.	  I	  empirin	  görs	  en	  mätning	  

om	  och	  hur	  mycket	  avkastningskraven	  för	  varje	  bolag	  avviker	  mot	  den	  riskfria	  räntan	  plus	  två	  

procentenheter,	  detta	  anser	  (Lind	  2004;	  Mackmin,	  1995;	  Tarbert	  &	  Marney,	  1999)	  vara	  en	  

tumregel	  och	  vad	  fastighetsinvesterare	  normalt	  kräver.	  Teorin	  om	  att	  fastighetsinvesterare	  

normalt	  kräver	  den	  riskfria	  räntan	  plus	  två	  procent	  i	  avkastning	  väljer	  vi	  i	  fortsättningen	  att	  

benämna	  som	  marknadens	  minimumkrav.	  	  

	  	  

I	  tabellerna	  (bilaga	  2)	  visas	  till	  vilken	  nivå	  på	  avkastning	  en	  riskfri	  investering	  ger,	  motivet	  till	  

det	  är	  att	  visa	  vad	  en	  investering	  med	  lägre	  riskexponering	  har	  för	  avkastningsnivå.	  

Fastigheter	  som	  har	  en	  högre	  riskexponering	  förväntas	  ge	  högre	  avkastning,	  ägarnas	  

förväntningar	  och	  krav	  på	  avkastning	  bör	  ställas	  högre	  än	  den	  riskfria	  investeringen.	  Som	  

riskfri	  investering	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  den	  10-‐åriga	  svenska	  statsobligationen,	  det	  

föreligger	  emittentrisk	  men	  får	  anses	  vara	  låg.	  Den	  10-‐åriga	  svenska	  statsobligationen	  väljer	  

vi	  att	  benämna	  som	  den	  riskfria	  räntan.	  Den	  10-‐åriga	  svenska	  statsobligationen	  har	  under	  

studiens	  genomförande	  en	  avkastningsnivå	  om	  cirka	  två	  procentenheter.	  	  
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 Hur allmännyttornas ägardirektiv och avkastningskrav är utformade 6.2
	  
14	  %	  av	  Sveriges	  290	  kommuner	  saknas	  allmännytta	  eller	  så	  bedrivs	  allmännyttan	  i	  form	  av	  

bostadsstiftelser.	  Geografiskt	  sett	  när	  det	  gäller	  kommuner	  som	  saknar	  allmännytta	  finner	  vi	  

att	  Stockholms	  län	  är	  det	  län	  där	  flest	  kommuner	  saknar	  allmännytta,	  följt	  av	  Skånes	  län	  och	  

Västmanlands	  län.	  Spridningen	  mellan	  norra	  och	  södra	  Sverige	  ter	  sig	  tämligen	  ojämn,	  endast	  

två	  kommuner	  i	  norra	  Sverige	  saknar	  allmännytta	  och	  resterande	  kommuner	  återfinns	  i	  södra	  

och	  mellersta	  Sverige.	  Bostadsstiftelserna	  återfinns	  i	  geografiskt	  sett	  till	  hälften	  i	  norra	  

Sverige	  resterande	  är	  spridda	  i	  övriga	  landet.	  	  

	  

	  
Figur	  1,	  svarsfördelningen	  i	  bostadsmarknadsenkäten	  2014.	  (egen	  bearbetning)	  

När	  det	  gäller	  hur	  avkastningskraven	  är	  utformade	  finner	  vi	  att	  det	  alternativ	  som	  flest	  

kommuner	  använder	  är	  direktavkastning	  på	  totalt	  kapital	  32	  %,	  på	  andraplats	  kommer	  

totalavkastning	  på	  eget	  kapital	  19	  %	  och	  endast	  5	  %	  på	  totalavkastning	  på	  totalt	  kapital.	  	  

	  

I	  kategorin	  övriga	  ägardirektiv	  återfinner	  vi	  30	  %	  av	  Sveriges	  kommuner.	  Under	  övriga	  

ägardirektiv	  har	  tre	  kommuner	  svarat	  att	  de	  inte	  har	  ägardirektiv	  för	  bolagen	  och	  samtliga	  

andra	  har	  svarat	  att	  det	  finns	  ägardirektiv	  men	  att	  de	  inte	  passar	  in	  på	  svarsalternativen	  i	  

enkäten.	  Exempel	  på	  ägardirektiv	  som	  återfinns	  här	  är	  soliditetskrav	  på	  bolagen,	  

Allmännytta	  
saknas	  eller	  
stiftelser	  
14%	  

Direkavkastning	  på	  
totalt	  kapital	  

32%	  

Totalavkastning	  på	  
eget	  kapital	  

19%	  

Totalavkastning	  
på	  totalt	  kapital	  

5%	  

Övriga	  ägardirektiv	  
30%	  

Svarsfördelning	  i	  bostadsmarknadsenkät	  



25	  
	  

vinstmarginaler	  på	  omsättning	  och	  ställda	  borgensavgifter.	  Ett	  ägardirektiv	  kan	  se	  ut	  på	  

väldigt	  många	  olika	  vis	  och	  kan	  utöver	  rena	  resultatkrav	  bestå	  av	  krav	  på	  nyproduktion	  och	  

andra	  strategiska	  mål	  som	  rör	  bostadsförsörjningen	  i	  kommunen.	  

	  

När	  ägardirektiven	  senast	  antogs	  varierar	  även	  över	  kommunerna,	  14	  %	  av	  Sveriges	  

kommuner	  har	  ägardirektiv	  som	  är	  antagna	  innan	  år	  2011	  och	  det	  finns	  stor	  variation	  i	  

svaren	  för	  vilket	  år	  senaste	  ägardirektiven	  antogs	  med	  ett	  extremfall	  där	  ägardirektivet	  är	  

från	  år	  1994.	  Vidare	  finns	  även	  enstaka	  fall	  av	  svar	  där	  kommunen	  svarat	  att	  de	  inte	  tagit	  till	  

sig	  den	  nya	  lagstiftningen	  och	  därför	  inte	  har	  gjort	  några	  anpassningar	  utefter	  den.	  35	  %	  av	  de	  

kommuner	  som	  har	  övriga	  avkastningskrav	  menar	  att	  kommunerna	  inte	  har	  ändrat	  sina	  krav	  

efter	  införandet	  av	  den	  nya	  lagen	  och	  13	  %	  av	  de	  kommunerna	  med	  övriga	  avkastningskrav	  

menar	  på	  att	  den	  nya	  lagen	  har	  på	  ett	  märkbart	  sätt	  lett	  till	  nya	  krav	  på	  bolagen.	  Geografiskt	  

sticker	  Västerbottens	  län	  när	  det	  gäller	  övriga	  avkastningskrav	  där	  45	  %	  av	  kommunerna	  

hamnar.	  De	  övriga	  kommunerna	  i	  kategorin	  övriga	  avkastningskrav	  är	  jämt	  fördelade	  över	  

hela	  Sverige.	  

 Allmännyttiga bostadsbolag med direktavkastningskrav 6.3
	  
Nedan	  presenteras	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolag	  som	  har	  ett	  direktavkastningskrav	  för	  

verksamheten.	  För	  att	  mäta	  hur	  väl	  avvägda	  direktavkastningskraven	  är	  så	  jämförs	  bolagens	  

nivåer	  med	  normalvärden	  för	  kommunen,	  marknadens	  minimumkrav	  på	  fyra	  procentenheter	  

enligt	  Lind	  (2004)	  och	  en	  riskfri	  ränta.	  Totalt	  sett	  tillämpar	  92	  kommuner	  ett	  

direktavkastningskrav	  på	  sina	  bolag	  och	  nivåerna	  på	  avkastningskraven	  varierar	  kraftigt	  från	  

kommun	  till	  kommun.	  	  

	  
Som	  tabellerna	  visar	  (bilaga	  2)	  är	  det	  flera	  av	  direktavkastningskraven	  som	  kraftigt	  avviker	  

från	  de	  tre	  metoder	  vi	  har	  valt	  att	  jämföra	  mot.	  	  Åtta	  bolag	  har	  avkastningskrav	  som	  inte	  

överstiger	  den	  riskfria	  räntan	  om	  två	  procentenheter.	  Dessa	  bolag	  erhåller	  inte	  en	  riskpremie	  

i	  sina	  avkastningskrav	  eftersom	  nivån	  på	  avkastningskravet	  ligger	  på	  samma	  nivå	  eller	  lägre	  

än	  den	  riskfria	  räntan.	  29	  av	  de	  92	  bolagen	  har	  avkastningskrav	  som	  understiger	  marknadens	  

minimumkrav	  på	  fyra	  procentenheter.	  Några	  bolag	  ligger	  ganska	  nära	  fyra	  procent	  men	  det	  är	  

dessvärre	  relativt	  många	  som	  är	  längre	  ifrån.	  	  
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Om	  de	  92	  bolagens	  direktavkastningskrav	  ställs	  emot	  normalvärdena	  för	  direktavkastning	  i	  

respektive	  kommun	  finner	  vi	  att	  55	  stycken	  har	  avkastningskrav	  som	  avviker	  negativt	  med	  

mer	  än	  en	  och	  en	  halv	  procentenhet.	  Nivåerna	  på	  direktavkastning	  från	  Datscha	  ligger	  i	  

intervallet	  4-‐8	  procentenheter	  med	  ett	  medelvärde	  på	  6,4	  procentenheter	  för	  de	  aktuella	  92	  

kommunerna.	  Eftersom	  nivåerna	  ur	  Datscha	  är	  relativt	  höga	  valde	  vi	  att	  sätta	  en	  och	  en	  halv	  

procentenhet	  som	  en	  gränsdragning	  för	  vad	  som	  är	  godtagbart.	  I	  den	  praktiska	  

referensramen	  beskrivs	  små	  avvikelser	  i	  avkastningen	  som	  godtagbart	  om	  högre	  avkastning	  

inte	  är	  möjlig	  och	  avkastningskravet	  är	  realistiskt.	  I	  åtta	  kommuner	  återfinns	  allmännyttiga	  

bostadbolag	  med	  ett	  direktavkastningskrav	  i	  ägardirektivet	  som	  är	  högre	  än	  normalvärdena	  

från	  Datscha,	  högre	  än	  marknadens	  minimumkrav	  och	  den	  riskfria	  räntan.	  Anmärkningsvärt	  

är	  att	  Södertälje	  kommun	  har	  ett	  direktavkastningskrav	  på	  sitt	  bostadsbolag	  som	  är	  elva	  

procentenheter	  högre	  än	  normalvärdet	  inom	  kommunen.	  	  

 Totalavkastning på eget kapital 6.4
	  
De	  kommuner	  som	  använder	  sig	  av	  totalavkastning	  på	  eget	  kapital	  är	  55	  stycken	  till	  antalet.	  

47	  %	  av	  kommunerna	  med	  avkastningskrav	  formulerade	  som	  totalavkastning	  på	  eget	  kapital	  

ligger	  under	  eller	  precis	  på	  antagandet	  om	  marknadens	  minimumkrav	  om	  fyra	  

procentenheter	  i	  avkastning.	  Endast	  tre	  kommuner	  ligger	  på	  eller	  under	  den	  riskfria	  räntan	  

varav	  två	  av	  de	  tre	  kommunerna	  återfinns	  i	  Västra	  Götaland.	  Mellersta	  och	  södra	  Sverige	  har	  

störst	  representation	  i	  när	  det	  gäller	  var	  i	  landet	  de	  flesta	  avkastningskraven	  som	  ligger	  på	  

eller	  under	  fyra	  procentenheter	  återfinns.	  I	  Norrland	  finner	  vi	  fyra	  kommuner	  med	  

avkastningskrav	  som	  understiger	  fyra	  procentenheter	  på	  eget	  kapital.	  	  

Kommun	   Län	  
Totalavkastning	  
på	  eget	  kapital	  i	  

procent:	  

Avvikelse	  från	  
marknadens	  

minimumkrav	  i	  
procentenheter	  

Avvikelse	  från	  
riskfri	  ränta	  i	  
procentenheter	  

Tjörn	   Västra	  Götaland	   1,00%	   -‐3,00%	   -‐1,00%	  
Uppsala	   Uppsala	  län	   2,00%	   -‐2,00%	   0,00%	  
Gullspång	   Västra	  Götaland	   2,00%	   -‐2,00%	   0,00%	  
Svedala	   Skånes	  län	   2,49%	   -‐1,51%	   0,49%	  

Söderhamn	   Gävleborgs	  län	   2,50%	   -‐1,50%	   0,50%	  
Lycksele	   Västerbottens	  län	   2,50%	   -‐1,50%	   0,50%	  

Örkelljunga	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Hörby	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Höör	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Skurup	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Sundsvall	   Västernorrlands	  
län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
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Av	  de	  kommuner	  som	  ligger	  över	  marknadens	  minimumkrav	  ser	  vi	  att	  fem	  procentenheter	  på	  

eget	  kapital	  är	  en	  återkommande	  nivå	  på	  avkastningskraven.	  I	  kategorin	  totalavkastning	  på	  

eget	  kapital	  har	  vi	  en	  spridning	  på	  avkastningskraven	  mellan	  en	  och	  15	  procentenheter	  där	  

Tjörn	  har	  att	  avkastningskrav	  på	  en	  procentenhet	  och	  Vallentunas	  avkastningskrav	  är	  

definierat	  som	  15	  procentenheter	  på	  eget	  kapital.	  	  

	  
Östra	  Göinge	   Skånes	  län	   4,50%	   0,50%	   2,50%	  
Simrishamn	   Skånes	  län	   4,50%	   0,50%	   2,50%	  
Lindesberg	   Örebros	  län	   4,50%	   0,50%	   2,50%	  
Ovanåker	   Gävleborgs	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Falkenberg	   Hallands	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Strömsund	   Jämtlands	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Eksjö	   Jönköpings	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Emmaboda	   Kalmar	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Oskarshamn	   Kalmar	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Ljungby	   Kronobergs	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Piteå	   Norrbottens	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Bromölla	   Skånes	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Höganäs	   Skånes	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Trelleborg	   Skånes	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Haninge	   Stockholms	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Mark	   Västra	  Götaland	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Tidaholm	   Västra	  Götaland	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Laxå	   Örebros	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Gotland	   Region	  Gotland	   5,30%	   1,30%	   3,30%	  
Hudiksvall	   Gävleborgs	  län	   5,50%	   1,50%	   3,50%	  

Essunga	   Västra	  Götaland	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Öckerö	   Västra	  Götaland	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Luleå	   Norrbottens	  län	   3,30%	   -‐0,70%	   1,30%	  
Svalöv	   Skånes	  län	   3,50%	   -‐0,50%	   1,50%	  
Heby	   Uppsala	  län	   3,50%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Nordmaling	   Västerbottens	  län	   3,50%	   -‐0,50%	   1,50%	  
Vaggeryd	   Jönköpings	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Hässleholm	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  

Bjuv	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Ystad	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  

Kristianstad	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Nykvarn	   Stockholms	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  

Lysekil	   Västra	  Götaland	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Vänersborg	   Västra	  Götaland	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Askersund	   Örebros	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
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Vellinge	   Skånes	  län	   5,80%	   1,80%	   3,80%	  
Vetlanda	   Jönköpings	  län	   6,00%	   2,00%	   4,00%	  
Helsingborg	   Skånes	  län	   6,00%	   2,00%	   4,00%	  
Färgelanda	   Västra	  Götaland	   7,00%	   3,00%	   5,00%	  
Trollhättan	   Västra	  Götaland	   7,00%	   3,00%	   5,00%	  
Knivsta	   Uppsala	  län	   7,50%	   3,50%	   5,50%	  
Arvidsjaur	   Norrbottens	  län	   8,00%	   4,00%	   6,00%	  
Vårgårda	   Västra	  Götaland	   8,00%	   4,00%	   6,00%	  
Vallentuna	   Stockholms	  län	   15,00%	   11,00%	   13,00%	  
	  



29	  
	  

 Totalavkastning på totalt kapital  6.5
	  

Kommun	   Län	  
Totaltavkastning	  
på	  totalt	  kapital	  

i	  procent	  

Avvikelse	  från	  
marknadens	  

minimumkrav	  i	  
procentenheter	  

Avvikelse	  från	  
riskfri	  ränta	  i	  
procentenheter	  

Stockholm Stockholms län 0,9-2% -3,1 -2% -1,1-0% 
Sundbyberg Stockholms län 3,5 % +/- 1,0 % -0,5 - 0,5% 1,5-2,5% 

Ekerö Stockholms län 3%	   -1,00% 1,00% 
Nybro Kalmar län 3% -1,00% 1,00% 
Säffle Värmlands län 3,10% -0,90% 1,10% 

Krokom Jämtlands län 4% 0,00% 2,00% 
Svenljunga Västra Götaland 4% 0,00% 2,00% 

Åmål Västra Götaland 4% 0,00% 2,00% 
Järfälla Stockholms län 4,50% 0,50% 2,50% 

Munkfors Värmlands län 4,50% 0,50% 2,50% 
Eslöv Skånes län 5% 1,00% 3,00% 

Sotenäs Västra Götaland 5% 1,00% 3,00% 
Trosa Sörmlands län 5% 1,00% 3,00% 

Västervik Kalmar län 5,10% 1,10% 3,10% 
	  

Av	  de	  14	  allmännyttiga	  bostadsbolag	  som	  har	  ett	  totalavkastningskrav	  på	  totalt	  kapital	  är	  det	  

endast	  Stockholms	  kommun	  som	  har	  ett	  avkastningskrav	  som	  understiger	  den	  riskfria	  räntan.	  

I	  Stockholms	  kommun	  finns	  det	  flera	  bostadsbolag	  och	  avkastningskravet	  ligger	  i	  intervallet	  

mellan	  0,9-‐2	  procentenheter	  för	  de	  olika	  bolagen.	  Utifrån	  marknadens	  minimumkrav	  på	  fyra	  

procentenheter	  ser	  vi	  att	  sex	  stycken	  ligger	  över,	  fyra	  stycken	  under	  och	  tre	  stycken	  ligger	  på	  

exakt	  fyra	  procent.	  	  I	  Sundbybergs	  kommun	  har	  avkastningskravet	  angivits	  som	  3,5	  %	  med	  ett	  

intervall	  på	  +/-‐	  1	  %,	  den	  ligger	  åtminstone	  över	  den	  riskfria	  räntan	  men	  får	  ses	  som	  både	  över	  

och	  under	  marknadens	  minimumkrav	  på	  fyra	  procentenheter	  eftersom	  avkastningskravet	  ges	  

i	  ett	  intervall.	  	  

	  
De	  kommuner	  som	  har	  tillämpat	  ett	  totalavkastningskrav	  på	  totalt	  kapital	  för	  bostadsbolagen	  

är	  majoriteten	  precis	  över	  eller	  i	  linje	  med	  marknadens	  minimumkrav	  om	  fyra	  

procentenheter.	  Vi	  anser	  att	  dessa	  nivåer	  är	  relativt	  avvägda	  och	  ett	  minimum	  då	  ett	  

totalavkastningskrav	  tar	  hänsyn	  till	  en	  eventuell	  värdeförändring	  till	  skillnad	  från	  ett	  

direktavkastningskrav	  som	  inte	  gör	  det.	  För	  Stockholms	  kommun	  är	  totalavkastningskravet	  i	  

ett	  intervall	  mellan	  0,9-‐2	  procentenheter,	  detta	  är	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  avkastningskrav	  som	  

är	  för	  lågt	  och	  inte	  speglar	  dess	  faktiska	  riskexponering.	  Vidare	  har	  tre	  kommuner	  satt	  ett	  

totalavkastningskrav	  på	  sina	  bostadsbolag	  om	  tre	  procentenheter	  på	  totalt	  kapital.	  	  
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 Uppfyllelse av avkastningskrav - Totalavkastning på eget kapital 6.6
	  
	  

Kommun	   Län	  
Totalavkastning	  
på	  eget	  kapital	  i	  

procent	  

Avkastning	  
enligt	  

årsredovisning	  

Avvikelse	  i	  
procentenheter	  

	  Östra	  Göinge	   Skånes	  län	   4,50%	   40,27%	   35,77%	  
	  Nykvarn	   Stockholms	  län	   4,00%	   39,82%	   35,82%	  
	  Bromölla	   Skånes	  län	   5,00%	   22,77%	   17,77%	  
	  Laxå	   Örebros	  län	   5,00%	   19,58%	   14,58%	  
	  Hässleholm	   Skånes	  län	   4,00%	   16,80%	   12,80%	  
	  Strömsund	   Jämtlands	  län	   5,00%	   15,96%	   10,96%	  
	  Ovanåker	   Gävleborgs	  län	   5,00%	   15,08%	   10,08%	  
	  Höör	   Skånes	  län	   3,00%	   13,33%	   10,33%	  
	  Arvidsjaur	   Norrbottens	  län	   8,00%	   11,76%	   3,76%	  
	  Emmaboda	   Kalmar	  län	   5,00%	   10,26%	   5,26%	  
	  Tidaholm	   Västra	  Götaland	   5,00%	   9,92%	   4,92%	  
	  Svedala	   Skånes	  län	   2,49%	   9,36%	   6,87%	  
	  Trelleborg	   Skånes	  län	   5,00%	   9,29%	   4,29%	  
	  Vetlanda	   Jönköpings	  län	   6,00%	   9,07%	   3,07%	  
	  Mark	   Västra	  Götaland	   5,00%	   8,99%	   3,99%	  
	  Ljungby	   Kronobergs	  län	   5,00%	   8,59%	   3,59%	  
	  Falkenberg	   Hallands	  län	   5,00%	   8,03%	   3,03%	  
	  Vårgårda	   Västra	  Götaland	   8,00%	   7,93%	   -‐0,07%	  
	  Hudiksvall	   Gävleborgs	  län	   5,50%	   7,68%	   2,18%	  
	  Lysekil	   Västra	  Götaland	   4,00%	   7,63%	   3,63%	  
	  Sundsvall	   Västernorrlands	  

län	   3,00%	   7,22%	   4,22%	  
	  Lycksele	   Västerbottens	  

län	   2,50%	   7,07%	   4,57%	  
	  Höganäs	   Skånes	  län	   5,00%	   6,99%	   1,99%	  
	  Svalöv	   Skånes	  län	   3,50%	   6,96%	   3,46%	  
	  Örkelljunga	   Skånes	  län	   3,00%	   6,62%	   3,62%	  
	  Haninge	   Stockholms	  län	   5,00%	   6,08%	   1,08%	  
	  Helsingborg	   Skånes	  län	   6,00%	   6,02%	   0,02%	  
	  Simrishamn	   Skånes	  län	   4,50%	   5,57%	   1,07%	  
	  Lindesberg	   Örebros	  län	   4,50%	   5,36%	   0,86%	  
	  Gotland	   Region	  Gotland	   5,30%	   5,09%	   -‐0,21%	  
	  Askersund	   Örebros	  län	   4,00%	   4,75%	   0,75%	  
	  Uppsala	   Uppsala	  län	   2,00%	   4,75%	   2,75%	  
	  Trollhättan	   Västra	  Götaland	   7,00%	   4,61%	   -‐2,39%	  
	  Tjörn	   Västra	  Götaland	   1,00%	   4,54%	   3,54%	  
	  Kristianstad	   Skånes	  län	   4,00%	   4,19%	   0,19%	  
	  Gullspång	   Västra	  Götaland	   2,00%	   4,18%	   2,18%	  
	  Luleå	   Norrbottens	  län	   3,30%	   3,73%	   0,43%	  
	  Bjuv	   Skånes	  län	   4,00%	   3,56%	   -‐0,44%	  
	  Nordmaling	   Västerbottens	  

län	   3,50%	   3,23%	   -‐0,27%	  
	  Öckerö	   Västra	  Götaland	   3,00%	   3%	   0,00%	  
	  Söderhamn	   Gävleborgs	  län	   2,50%	   2,99%	   0,49%	  
	  Färgelanda	   Västra	  Götaland	   7,00%	   2,77%	   -‐4,23%	  
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Piteå	   Norrbottens	  län	   5,00%	   2,67%	   -‐2,33%	  
	  Vellinge	   Skånes	  län	   5,80%	   2,51%	   -‐3,29%	  
	  Skurup	   Skånes	  län	   3,00%	   2,21%	   -‐0,79%	  
	  Oskarshamn	   Kalmar	  län	   5,00%	   1,82%	   -‐3,18%	  
	  Vänersborg	   Västra	  Götaland	   4,00%	   1,75%	   -‐2,25%	  
	  Hörby	   Skånes	  län	   3,00%	   1,49%	   -‐1,51%	  
	  Vallentuna	   Stockholms	  län	   15,00%	   1,26%	   -‐13,74%	  
	  Ystad	   Skånes	  län	   4,00%	   1,25%	   -‐2,75%	  
	  Eksjö	   Jönköpings	  län	   5,00%	   1,22%	   -‐3,78%	  
	  Heby	   Uppsala	  län	   3,50%	   0,78%	   -‐2,72%	  
	  Knivsta	   Uppsala	  län	   7,50%	   -‐1,01%	   -‐8,51%	  
	  Vaggeryd	   Jönköpings	  län	   4,00%	   -‐11,64%	   -‐15,64%	  
	  Essunga	   Västra	  Götaland	   3,00%	   -‐18,35%	   -‐21,35%	  
	  	   	   	   	   	   	  	  

När	  vi	  studerar	  de	  kommuner	  som	  använder	  avkastningskrav	  som	  baseras	  på	  eget	  kapital	  och	  

jämför	  dessa	  avkastningskrav	  med	  den	  faktiska	  avkastningen	  som	  bolagen	  har	  levererat	  så	  

finner	  vi	  stora	  variationer.	  I	  35	  %	  av	  kommunerna	  ligger	  den	  faktiska	  avkastningen	  under	  

avkastningskraven	  och	  i	  resterande	  65	  %	  ligger	  kommunerna	  på	  eller	  över	  avkastningskravet.	  

De	  fem	  kommuner	  som	  har	  största	  positiva	  faktiska	  avvikelse	  jämfört	  mot	  avkastningskravet	  

återfinns	  tre	  av	  dessa	  i	  Skånes	  län,	  en	  kommun	  i	  Stockholms	  län	  och	  en	  kommun	  i	  Örebros	  län.	  

De	  fem	  kommunerna	  med	  största	  negativa	  faktiska	  avvikelse	  jämfört	  mot	  avkastningskravet	  

återfinns	  här	  Västra	  Götaland	  med	  två	  kommuner	  representerade,	  Jönköpings	  län,	  Stockholms	  

län	  och	  Uppsala	  län.	  I	  spannet	  +-‐1	  %	  i	  avvikelse	  mellan	  avkastningskrav	  och	  faktiskt	  resultat	  

återfinns	  12	  kommuner	  varav	  endast	  en	  kommun	  hamnat	  precis	  på	  samma	  resultat	  som	  

avkastningskravet.	  
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 Uppfyllelse av avkastningskrav - Totalavkastning totalt kapital 6.7
 

Kommun	   Län	  
Totaltavkastning	  
på	  totalt	  kapital	  i	  

procent	  

Totalavkastning	  
enligt	  

årsredovisning	  
Avvikelse	  

Stockholm	   Stockholms	  län	   0,9-‐2%	   4,3-‐10,72%	  
	  Ekerö	   Stockholms	  län	   3%	   4,44%	   1,44%	  

Järfälla	   Stockholms	  län	   4,50%	   4,31%	   -‐0,19%	  
Säffle	   Värmlands	  län	   3,10%	   4,28%	   1,18%	  

Västervik	   Kalmar	  län	   5,10%	   4,26%	   -‐0,84%	  
Sundbyberg	   Stockholms	  län	   3,5	  %	  +/-‐	  1,0	  %	   4,16%	  

	  Krokom	   Jämtlands	  län	   4%	   3,60%	   -‐0,40%	  
Nybro	   Kalmar	  län	   3%	   3,59%	   0,59%	  
Åmål	   Västra	  Götaland	   4%	   3,38%	   -‐0,62%	  
Eslöv	   Skånes	  län	   5%	   3,33%	   -‐1,67%	  
Sotenäs	   Västra	  Götaland	   5%	   2,79%	   -‐2,21%	  

Svenljunga	   Västra	  Götaland	   4%	   2,09%	   -‐1,91%	  
Trosa	   Sörmlands	  län	   5%	   2%	   -‐3,00%	  

Munkfors	   Värmlands	  län	   4,50%	   -‐3%	   -‐7,50%	  
 
När	  vi	  studerar	  de	  kommunala	  bostadsbolagen	  som	  tillämpar	  avkastningskrav	  som	  är	  

formulerade	  som	  avkastning	  på	  totalt	  kapital	  och	  jämför	  dessa	  mot	  den	  faktiska	  avkastningen	  

finner	  vi	  att	  det	  är	  relativt	  små	  differenser.	  Differenserna	  återfinns	  i	  de	  flesta	  fall	  inom	  

spannet	  -‐3	  till	  +1,44	  procentenheter,	  däremot	  sticker	  Stockholm	  och	  Munkfors	  ut	  från	  de	  

andra	  kommunerna.	  Munkfors	  har	  ett	  redovisat	  resultat	  på	  -‐3	  %	  och	  har	  ett	  avkastningskrav	  

på	  4,5	  %	  vilket	  innebär	  att	  differensen	  mellan	  avkastningskrav	  och	  faktiska	  resultatet	  blir	  7,5	  

procentenheter.	  Differensen	  i	  Stockholm	  kommun	  är	  svårpreciserad	  eftersom	  det	  finns	  

avkastningskrav	  mellan	  0,9	  och	  2	  %	  och	  faktiska	  resultat	  mellan	  4,3	  och	  10,72%,	  men	  klart	  

anmärkningsvärda	  utifrån	  avkastningskraven.	  	  
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 Uppfyllelse av avkastningskrav - Direktavkastning på totalt kapital  6.8
 
När	  vi	  studerar	  de	  kommuner	  som	  har	  ett	  avkastningskrav	  på	  totalt	  kapital	  (bilaga	  3)	  finner	  vi	  

att	  totalt	  28	  stycken	  har	  en	  avkastning	  som	  överstiger	  fyra	  procentenheter.	  Nivåerna	  på	  

avkastning	  skiljer	  sig	  avsevärt	  mellan	  kommunerna,	  bostadsbolaget	  i	  Södertälje	  kommun	  

sticker	  ut	  och	  levererade	  en	  avkastning	  på	  nästan	  10	  %	  på	  det	  totala	  kapitalet.	  Bara	  tre	  bolag	  

uppvisade	  negativa	  siffror	  och	  hade	  ingen	  förräntning	  på	  det	  investerade	  kapitalet.	  59	  av	  de	  

92	  kommuner	  som	  tillämpar	  ett	  avkastningskrav	  på	  det	  totala	  kapitalet	  har	  under	  

räkenskapsåret	  2012	  haft	  en	  avkastning	  som	  understiger	  deras	  uttalade	  avkastningskrav.	  

 Genomsnittliga avkastningen på totalt kapital i Sveriges län  6.9
	  

Illustrationen	  nedan	  visar	  genomsnittliga	  avkastningsnivåer	  på	  totalt	  kapital	  i	  de	  olika	  länen	  i	  

Sverige,	  det	  är	  alltså	  de	  olika	  bolagens	  faktiska	  avkastning	  som	  räknats	  samman	  till	  en	  

genomsnittlig	  avkastning	  i	  länet.	  De	  län	  som	  är	  markerade	  röda	  har	  en	  genomsnittlig	  

avkastning	  som	  ligger	  under	  tre	  procentenheter,	  de	  län	  som	  är	  markerade	  gula	  har	  en	  

genomsnittlig	  avkastning	  som	  ligger	  mellan	  tre	  och	  fyra	  procentenheter,	  de	  län	  som	  är	  grön	  

markerade	  har	  en	  genomsnittlig	  avkastning	  som	  ligger	  över	  fyra	  procentenheter.	  	  

	  

Som	  illustrationen	  visar	  återfinner	  vi	  fem	  län	  under	  kategorin	  grön	  vars	  genomsnittliga	  

avkastning	  ligger	  över	  fyra	  procentenheter.	  Av	  de	  gröna	  länen	  återfinns	  fyra	  av	  fem	  i	  södra	  

och	  mellersta	  Sverige	  och	  endast	  ett	  län	  i	  Norrland.	  De	  gula	  länen	  med	  en	  genomsnittlig	  

avkastning	  på	  mellan	  tre	  och	  fyra	  procentenheter	  återfinns	  i	  13	  av	  Sveriges	  län.	  Dessa	  13	  län	  

finns	  representerade	  över	  hela	  Sverige	  och	  är	  den	  kategori	  som	  vi	  finner	  flest	  län	  i.	  

Återstående	  kategorin	  röd	  finner	  vi	  tre	  län	  med	  en	  genomsnittlig	  avkastning	  under	  tre	  

procentenheter.	  Länen	  i	  den	  röda	  kategorin	  återfinns	  i	  mellersta	  och	  norra	  Sverige.	  	  

	  

Den	  högsta	  genomsnittliga	  avkastningen	  på	  5,02	  procentenheter	  på	  totalt	  kapital	  har	  

Östergötland	  i	  södra	  Sverige	  och	  den	  lägsta	  genomsnittliga	  avkastningen	  finner	  vi	  i	  

Norrbotten	  på	  2,32	  procentenheter.	  Andra	  intressanta	  skillnader	  som	  visar	  sig	  är	  i	  denna	  

jämförelse	  är	  att	  Stockholms	  län	  är	  grön	  med	  en	  genomsnittlig	  avkastning	  på	  4,03	  

procentenheter	  och	  närliggande	  Uppsala	  län	  ligger	  på	  röd	  med	  en	  genomsnittlig	  avkastning	  

på	  2,97	  procentenheter.	  
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Figur	  2,	  genomsnittliga	  avkastningen	  på	  totalt	  kapital	  för	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolag	  som	  har	  fastställda	  

avkastningskrav,	  indelat	  i	  län	  (egen	  bearbetning)	  

• Östergötland	  	  5,02	  %	  

• Kronoberg	   4,52	  %	  

• Jämtland	   4,18	  %	  

• Gotland	   4,11	  %	  

• Stockholm	   4,03	  %	  

	  

• Halland	  	   3,84	  %	  

• V.Norrland	   3,83	  %	  

• Sörmland	   3,75	  %	  

• Skåne	  	  	   3,67	  %	  

• Jönköping	   3,64	  %	  

• Västerbotten	   3,62	  %	  

• Blekinge	  	   3,55	  %	  

• Kalmar	  	   3,53	  %	  

• Västmanland	   3,51	  %	  

• V.Götaland	   3,41	  %	  

• Örebro	   3,41	  %	  

• Gävle	   	   3,20	  %	  

• Dalarna	   3,12	  %	  

	  

• Uppsala	   2,97	  %	  

• Värmland	   2,52	  %	  

• Norrbotten	   2,32	  %	  
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7 Analys 
I	  detta	  kapitel	  förs	  diskussion	  och	  analys	  av	  studiens	  empiriska	  data.	  Kapitlet	  är	  uppdelat	  i	  fyra	  
delar	  utifrån	  studiens	  forskningsfrågor	  och	  syfte.	  	  
	  

 Allmännyttornas avkastningskrav 7.1
	  
En	  första	  anblick	  ger	  oss	  en	  bild	  av	  att	  Sveriges	  kommuner	  har	  påbörjat	  arbetet	  med	  att	  

anpassa	  ägardirektiven	  för	  de	  allmännyttiga	  bostadsaktiebolagen.	  Den	  nya	  lagen	  om	  

allmännyttiga	  bostadsaktiebolag	  (SFS	  2010:879)	  har	  som	  vi	  tidigare	  nämnt	  inte	  någon	  specifik	  

definition	  av	  vad	  som	  menas	  med	  affärsmässiga	  principer,	  men	  i	  regeringens	  proposition	  

(2009/10:185)	  beskrivs	  begreppet	  affärsmässighet	  som	  det	  övergripande	  förhållningssätt	  ett	  

icke-‐subventionerat	  företag	  på	  en	  marknad	  intar	  inför	  sina	  investeringar,	  i	  sin	  dagliga	  drift	  

och	  i	  relation	  till	  andra	  aktörer.	  Utöver	  förhållningssättet	  ska	  avkastningen	  vara	  

marknadsmässig	  utifrån	  den	  valda	  risknivån	  på	  lång	  sikt.	  

	  

32	  %	  av	  Sveriges	  kommuner	  använder	  sig	  av	  avkastningskrav	  som	  är	  formulerade	  som	  

direktavkastning	  på	  totalt	  kapital.	  19	  %	  av	  Sveriges	  kommuner	  har	  definierat	  

avkastningskravet	  som	  totalavkastning	  på	  eget	  kapital	  och	  endast	  5	  %	  av	  kommunerna	  har	  

definierat	  avkastningskravet	  som	  totalavkastning	  på	  totalt	  kapital.	  30	  %	  av	  Sveriges	  

kommuner	  har	  uppgivit	  att	  de	  har	  andra	  ägardirektiv	  än	  de	  som	  fanns	  i	  enkäten.	  	  

	  

Marknadsmässiga	  avkastningskrav	  som	  lagen	  använder	  som	  formulering	  på	  hur	  ett	  bolag	  

bedrivs	  affärsmässigt	  kan	  som	  vi	  ser	  variera	  mellan	  de	  olika	  kommunerna.	  Det	  intressanta	  i	  

denna	  studie	  blir	  dock	  vad	  konsekvensen	  av	  vad	  dessa	  marknadsmässiga	  avkastningskrav	  

egentligen	  innebär.	  Ett	  avkastningskrav	  är	  utifrån	  den	  grundläggande	  teorin	  och	  enligt	  Lorenz	  

och	  Trück	  (2008)	  ett	  begrepp	  som	  innefattar	  två	  komponenter,	  dessa	  två	  komponenter	  består	  

av	  den	  riskfria	  räntan	  och	  den	  riskpremie	  som	  ägaren	  vill	  ha	  för	  investeringen.	  Den	  riskfria	  

räntan	  består	  oftast	  av	  en	  stadsobligation	  med	  långlöptid	  vilket	  Hutchison	  et	  al.	  (2012)	  är	  

förespråkare	  av	  stadsobligationer	  med	  en	  löptid	  om	  10	  år,	  detta	  för	  att	  den	  historisk	  sett	  är	  

stabil	  och	  har	  låg	  volalitet.	  Sammanfattningsvis	  är	  marknadsmässiga	  avkastningskrav	  den	  

kompensation	  som	  investeraren	  förväntar	  sig	  eller	  vill	  ha	  för	  att	  fullfölja	  investeringen.	  	  

	  

Utifrån	  resultatet	  i	  enkäten	  kan	  vi	  konstatera	  att	  merparten	  av	  Sveriges	  kommuner	  har	  

fastställda	  ägardirektiv	  med	  enbart	  ett	  fåtal	  kommuner	  där	  ägardirektiv	  saknas.	  Vi	  har	  
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förståelse	  för	  att	  det	  är	  en	  stor	  omställning	  för	  kommunerna	  och	  de	  allmännyttiga	  

bostadsbolagen	  i	  och	  med	  de	  nya	  förhållningsreglerna	  som	  den	  nya	  lagen	  förde	  med	  sig,	  men	  

eftersom	  att	  det	  gått	  ett	  antal	  år	  sedan	  införandet	  av	  den	  nya	  lagen	  hade	  vi	  förhoppningar	  om	  

att	  alla	  kommuner	  skulle	  ha	  ägardirektiv	  med	  definierade	  avkastningskrav.	  Viktigheten	  av	  

ägardirektiv	  med	  definierade	  avkastningskrav	  kommer	  in	  under	  bolagsstyrning	  som	  Kohl	  och	  

Schaefers	  (2012)	  konstaterar	  att	  bolag	  utan	  bolagsstyrning	  kan	  resultera	  i	  att	  ägarna	  gå	  miste	  

om	  kapital	  på	  grund	  av	  olönsamma	  beslut	  i	  bolagen,	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  det	  finns	  

ägardirektiv	  formulerade.	  	  

	  

Vid	  en	  analys	  av	  de	  30	  %	  av	  Sveriges	  kommuner	  som	  hamnar	  i	  kategorin	  övriga	  

avkastningskrav	  finner	  vi	  ett	  antal	  olika	  formuleringar	  som	  tillexempel	  kan	  bestå	  av	  

soliditetskrav,	  vinstmarginal	  eller	  ställda	  borgensavgifter.	  Lind	  och	  Lundström	  (2011)	  menar	  

att	  affärsmässigheten	  i	  avkastningskravet	  ligger	  i	  att	  avkastningskravet	  är	  logiskt	  avvägt	  mot	  

andra	  alternativa	  placeringsmöjligheter,	  låneräntor	  och	  risknivå	  istället	  för	  att	  bara	  vara	  en	  

siffra.	  Utifrån	  detta	  resonemang	  kav	  vi	  dock	  ställa	  oss	  frågande	  till	  avkastningskrav	  som	  

Soliditet	  som	  anger	  hur	  stor	  del	  av	  tillgångarna	  i	  bolaget	  som	  är	  finansierat	  med	  eget	  kapital.	  

När	  vi	  senare	  kommer	  till	  vinstmarginaler	  så	  anger	  det	  en	  marginal	  på	  omsättningen	  som	  inte	  

är	  kopplat	  till	  någon	  form	  av	  kapitalbas,	  detta	  gör	  att	  användandet	  av	  ett	  avkastningskrav	  som	  

är	  formulerat	  som	  en	  vinstmarginal	  är	  förhållandevis	  svagt	  om	  det	  jämförs	  med	  tillexempel	  

ett	  direkavkastningskrav.	  Nordlund	  (2012)	  poängterar	  att	  kapitalbasen	  och	  definitionen	  av	  

avkastningskravet	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  att	  kunna	  avgöra	  om	  det	  är	  affärsmässigt.	  

Borgensavgifter	  ter	  sig	  ganska	  självklara	  och	  bör	  vara	  någonting	  alla	  bolag	  som	  använder	  sig	  

av	  kommunen	  som	  borgenär	  får	  betala	  för.	  I	  resultatet	  av	  enkäten	  finner	  vi	  även	  kommuner	  

som	  har	  ändrat	  utdelningen	  och	  antagit	  strategiska	  program	  för	  att	  anpassa	  sig	  till	  den	  nya	  

lagstiftningen.	  

	  

Det	  finns	  en	  rad	  olika	  formuleringar	  på	  hur	  ägardirektiven	  är	  utformade.	  För	  att	  förenkla	  

processen	  för	  de	  olika	  kommunerna	  och	  bostadsaktiebolagen	  har	  vi	  en	  tanke	  på	  att	  det	  skulle	  

bli	  enklare	  att	  jämföra	  och	  utvärdera	  avkastningskraven	  om	  samtliga	  bolag	  hade	  samma	  

beräkningsgrunder	  för	  avkastningskraven	  som	  även	  Nordlund	  (2012)	  menar	  på	  att	  det	  är	  av	  

stor	  betydelse	  vilken	  kapitalbas	  som	  används	  som	  beräkningsgrund.	  	  
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Lind	  och	  Lundström	  (2011)	  beskriver	  även	  den	  problematik	  som	  uppkommer	  i	  och	  med	  att	  vi	  

lever	  i	  en	  osäker	  värld	  med	  bristande	  informationsflöden.	  Utifrån	  detta	  blir	  det	  mycket	  viktigt	  

att	  ägardirektiven	  för	  bolagen	  hålls	  uppdaterade	  och	  relevanta.	  Ägardirektiven	  i	  13	  %	  av	  

Sveriges	  kommuner	  har	  inte	  ändrats	  efter	  2011.	  Det	  finns	  även	  enstaka	  fall	  där	  kommunerna	  

svarar	  att	  de	  inte	  tagit	  till	  sig	  den	  nya	  lagstiftningen	  och	  därför	  inte	  anpassat	  ägardirektiven.	  

Merparten	  av	  de	  kommuner	  som	  inte	  ändrat	  ägardirektiven	  efter	  2011	  är	  mindre	  kommuner	  

men	  det	  finns	  även	  representanter	  från	  Stockholms	  län,	  Västra	  Götaland	  och	  storgöteborg.	  Det	  

är	  mycket	  anmärkningsvärt	  att	  det	  finns	  kommuner	  som	  avsiktligt	  valt	  att	  inte	  ta	  del	  av	  den	  

nya	  lagstiftningen	  och	  orsakerna	  till	  detta	  kan	  vi	  bara	  spekulera	  i.	  	  	  

	  

 Allmännyttornas avkastningskrav i jämförelse med marknadens förväntade 7.2

avkastning 

	  

Utifrån	  de	  tre	  metoder	  som	  tillämpades	  för	  att	  mäta	  hur	  väl	  avvägda	  avkastningskraven	  är	  för	  

bolagen	  fann	  vi	  att	  55	  bolag	  har	  direktavkastningskrav	  som	  är	  lägre	  än	  normal	  avkastning	  på	  

marknaden.	  Åtta	  kommunala	  bostadsbolag	  har	  ett	  direktavkastningskrav	  i	  sina	  ägardirektiv	  

som	  är	  lägre	  eller	  på	  samma	  nivå	  som	  den	  riskfria	  räntan	  om	  två	  procentenheter.	  Lorenz	  och	  

Trück	  (2008)	  beskriver	  ett	  avkastningskrav	  som	  den	  riskfria	  räntan	  plus	  en	  riskpremie,	  åtta	  

bolag	  har	  alltså	  inte	  tagit	  hänsyn	  till	  en	  riskpremie	  vid	  fastställandet	  av	  sina	  avkastningskrav.	  	  

Miles	  et	  al.,	  (1990)	  studie	  visar	  att	  fastigheter	  över	  tid	  har	  gett	  högre	  riskjusterad	  avkastning	  

än	  räntebärande	  värdepapper	  vilket	  ger	  ett	  tecken	  på	  att	  direktavkastningskraven	  för	  de	  åtta	  

bolagen	  är	  lågt	  ställda.	  Dessa	  åtta	  bolag	  får	  anses	  ha	  en	  betydligt	  större	  riskexponering	  än	  den	  

10-‐åriga	  stadsobligationen.	  Bolagens	  direktavkastningskrav	  anser	  vi	  inte	  spegla	  dess	  faktiska	  

riskexponering	  och	  bör	  justeras	  upp	  för	  att	  kunna	  anses	  vara	  väl	  avvägda.	  	  

	  

Vid	  jämförelsen	  av	  de	  uttalade	  direktavkastningskraven	  och	  de	  fyra	  procentenheter	  i	  

direktavkastning	  som	  (Lind	  2004;	  Mackmin,	  1995;	  Tarbert	  &	  Marney,	  1999)	  anser	  är	  ett	  

minimum	  bland	  fastighetsinvesterare,	  visar	  det	  sig	  att	  två	  tredjedelar	  av	  de	  kommunala	  

bostadsbolag	  som	  har	  ett	  direktavkastningskrav	  är	  över	  denna	  nivå.	  De	  kommunala	  

bostadsbolagen	  med	  ett	  direktavkastningskrav	  som	  överstiger	  fyra	  procent	  anser	  vi	  vara	  

relativt	  avvägda	  mot	  dess	  faktiskta	  riskexponering.	  	  

	  



38	  
	  

Vid	  jämförelse	  av	  de	  92	  uttalade	  direktavkastningskraven	  och	  Datschas	  normalvärden	  för	  

direktavkastning	  i	  respektive	  kommun	  fann	  vi	  att	  55	  bolag	  har	  direktavkastningskrav	  på	  sina	  

bostadsbolag	  som	  avviker	  negativt	  från	  Datschas	  nivåer	  med	  mer	  än	  1,5	  procentenheter.	  De	  

kommuner	  som	  återstår	  med	  undantag	  för	  Malmö,	  Alingsås	  och	  Södertälje,	  anser	  vi	  ha	  

realistiska	  och	  väl	  avvägda	  avkastningskrav.	  De	  tre	  kommunerna	  har	  direktavkastningskrav	  

på	  bostadsbolagen	  som	  överträffar	  normalvärdena	  i	  respektive	  kommun	  med	  råge.	  Malmö	  

och	  Alingsås	  direktavkastningskrav	  ligger	  tre	  procentenheter	  över	  vad	  som	  är	  normalt	  i	  

respektive	  kommun.	  För	  bostadsbolaget	  i	  Södertälje	  kommun	  är	  direktavkastningskravet	  elva	  

procentenheter	  över	  Datschas	  normalvärde.	  Vi	  anser	  att	  dessa	  direktavkastningskrav	  är	  en	  

aning	  för	  högt	  ställda	  och	  inte	  realistiska.	  Vi	  gör	  den	  bedömningen	  med	  anledningen	  att	  både	  

Malmö	  och	  Södertälje	  rankas	  som	  ettor	  i	  kommunrankingen	  och	  att	  direktavkastningskravet	  

för	  Alingsås	  är	  dubbelt	  så	  högt	  för	  vad	  som	  är	  normalt	  i	  kommunen.	  Med	  Malmö,	  Alingsås	  och	  

Södertälje	  inräknat	  har	  åtta	  kommuner	  med	  direktavkastningskrav	  på	  bostadsbolagen	  ett	  

direktavkastningskrav	  som	  överstiger	  de	  värden	  som	  är	  hämtade	  ur	  Datscha,	  marknadens	  

minimumkrav	  och	  den	  riskfria	  räntan.	  	  

	  

Med	  ett	  avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  bör	  avkastningen	  på	  det	  egna	  kapitalet	  spegla	  en	  

rimlig	  nivå	  på	  avkastning	  för	  totala	  kapitalet	  i	  bolaget	  enligt	  Reilly	  och	  Wecker	  (1973).	  

Avkastningskravet	  bör	  därför	  anges	  till	  en	  högre	  procentsats	  än	  ett	  avkastningskrav	  på	  totalt	  

kapital.	  Vid	  tillämpning	  av	  eget	  kapital	  som	  kapitalbas	  måste	  skuldsättningsgraden	  för	  bolaget	  

tas	  till	  hänsyn	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  fastställa	  ett	  avkastningskrav	  som	  är	  lämpligt	  på	  det	  

totala	  kapitalet.	  	  

	  

När	  vi	  studerar	  bolagen	  som	  använder	  sig	  av	  avkastningskrav	  formulerade	  som	  

totalavkastning	  på	  eget	  kapital	  ser	  vi	  att	  det	  är	  stor	  spridning.	  De	  bolag	  som	  har	  ett	  

totalavkastningskrav	  på	  eller	  under	  fyra	  procentenheter	  på	  eget	  kapital	  ger	  en	  avkastning	  på	  

totalt	  kapital	  som	  är	  lägre	  än	  fyra	  procentenheter,	  förutsatt	  att	  bolaget	  inte	  har	  en	  100	  %	  

soliditet.	  De	  kommuner	  som	  ligger	  på	  eller	  under	  fyra	  procentenheter	  i	  avkastning	  på	  eget	  

kapital	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  mindre	  kommuner	  med	  lite	  sämre	  ekonomiska	  förutsättningar	  enligt	  

kommunrankningen,	  vilket	  teoretiskt	  sett	  utifrån	  antaganden	  om	  riskkompensation	  skulle	  

dessa	  mindre	  kommuner	  behöva	  ge	  en	  högre	  avkastning	  än	  en	  kommun	  med	  goda	  

ekonomiska	  förutsättningar	  eftersom	  att	  en	  investerare	  skulle	  kräva	  en	  högre	  riskpremie	  för	  

att	  investera	  i	  tillgången.	  	  
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För	  en	  djupare	  analys	  av	  bolagen	  med	  avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  måste	  

kapitalstrukturen	  för	  varje	  enskilt	  bostadsbolag	  tas	  till	  hänsyn	  eftersom	  att	  avkastningskravet	  

bör	  ställas	  i	  relation	  till	  skuldsättningsgraden.	  Modigliani	  och	  Miller	  (1963)	  visar	  att	  den	  

förväntade	  avkastningen	  på	  eget	  kapital	  är	  beroende	  av	  skuldsättningsgraden	  och	  att	  vid	  

ökad	  skuldsättning	  ökar	  ägarnas	  avkastningskrav.	  De	  nivåer	  som	  dessa	  bolag	  presenterar	  bör	  

åtminstone	  överstiga	  den	  genomsnittliga	  kapitalkostnaden,	  det	  är	  den	  lägsta	  avkastningen	  

bolaget	  behöver	  ha	  för	  att	  täcka	  den	  totala	  kapitalkostnaden	  enligt	  Reilly	  och	  Wecker	  (1973).	  	  

	  

De	  kommuner	  som	  har	  avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  över	  fyra	  procentenheter	  ser	  vi	  även	  

här	  att	  det	  är	  mestadels	  mindre	  kommuner	  spridda	  över	  hela	  Sverige	  som	  har	  definierade	  

avkastningskrav	  i	  spannet	  4,5	  till	  15	  procentenheter.	  Intressanta	  skillnader	  som	  vi	  finner	  är	  

att	  Haninge	  har	  ett	  avkastningskrav	  om	  fem	  procentenheter	  och	  Vallentuna	  har	  ett	  

avkastningskrav	  definierat	  som	  15	  procentenheter.	  Geografiskt	  sett	  ligger	  dessa	  båda	  i	  

stockholmsregionen	  men	  det	  skiljer	  tio	  procentenheter	  mellan	  kommunerna.	  	  

	  
De	  kommuner	  som	  har	  tillämpat	  ett	  totalavkastningskrav	  på	  totalt	  kapital	  för	  bostadsbolagen	  

är	  majoriteten	  precis	  över	  eller	  i	  linje	  med	  marknadens	  minimumkrav	  om	  fyra	  

procentenheter.	  Vi	  anser	  att	  dessa	  nivåer	  är	  relativt	  avvägda	  och	  ett	  minimum	  då	  ett	  

totalavkastningskrav	  tar	  hänsyn	  till	  en	  eventuell	  värdeförändring	  till	  skillnad	  från	  ett	  

direktavkastningskrav	  som	  inte	  gör	  det.	  För	  Stockholms	  kommun	  är	  totalavkastningskravet	  i	  

ett	  intervall	  mellan	  0,9-‐2	  procentenheter,	  detta	  är	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  ett	  avkastningskrav	  

som	  är	  för	  lågt	  och	  inte	  speglar	  dess	  faktiska	  riskexponering	  då	  avkastningskravet	  är	  lägre	  än	  

avkastningsnivån	  på	  en	  riskfri	  ränta.	  Vidare	  har	  tre	  kommuner	  ett	  totalavkastningskrav	  på	  

sina	  bostadsbolag	  om	  tre	  procentenheter	  på	  totalt	  kapital,	  dessa	  anser	  vi	  inte	  heller	  ha	  ett	  

avkastningskrav	  som	  speglar	  dess	  faktiska	  riskexponering	  utan	  bör	  justeras	  upp.	  	  

	  

 Uppfyllelse av avkastningskrav 7.3
	  
Vid	  mätningen	  av	  den	  faktiska	  avkastningen	  för	  de	  kommunala	  bostadsbolagen	  som	  har	  

avkastningskrav	  fann	  vi	  stora	  variationer	  på	  avkastning	  i	  bolagen.	  Det	  var	  en	  minoritet	  av	  

bolagen	  som	  uppnådde	  sina	  avkastningskrav,	  framförallt	  är	  det	  bolagen	  som	  tillämpar	  ett	  

avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  som	  uppfyller	  sina	  avkastningskrav.	  36	  av	  55	  bolag	  som	  
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tillämpar	  ett	  avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  hade	  högre	  avkastning	  eller	  låg	  i	  linje	  med	  sitt	  

avkastningskrav.	  Att	  det	  är	  många	  bostadsbolag	  som	  har	  ett	  avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  

som	  når	  sina	  avkastningskrav	  är	  inte	  överraskande.	  De	  bolag	  som	  tillämpar	  ett	  

avkastningskrav	  på	  eget	  kapital	  anger	  ungefär	  samma	  nivåer	  på	  avkastning	  i	  procent	  som	  de	  

bolag	  som	  tillämpar	  totalt	  kapital	  som	  kapitalbas	  i	  sina	  avkastningskrav.	  Om	  vi	  antar	  att	  de	  

allmännyttiga	  bostadsbolagen	  har	  en	  större	  andel	  främmande	  kapital	  än	  eget	  kapital	  i	  

kapitalstrukturen,	  finner	  vi	  det	  logiskt	  att	  det	  är	  flest	  bolag	  med	  avkastningskrav	  på	  eget	  

kapital	  som	  uppfyller	  sina	  avkastningskrav.	  	  

De	  når	  avkastningskraven	  eftersom	  de	  mäter	  på	  en	  mindre	  kapitalbas	  och	  därmed	  är	  

avkastningskraven	  lägre	  än	  för	  de	  med	  totalt	  kapital	  som	  kapitalbas.	  	  	  

De	  bolag	  som	  antingen	  tillämpade	  ett	  direktavkastningskrav	  eller	  ett	  totalavkastningskrav	  på	  

totalt	  kapital	  var	  sämre	  på	  att	  uppnå	  sina	  avkastningskrav.	  Ungefär	  en	  tredjedel	  av	  dessa	  

bolag	  hade	  högre	  avkastning	  eller	  låg	  i	  linje	  med	  sina	  avkastningskrav.	  Av	  de	  161	  

avkastningskrav	  som	  har	  presenterats	  uppnåddes	  74	  stycken.	  

	  

Vad	  är	  tänkbara	  orsaker	  till	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  inte	  når	  

upp	  till	  sina	  avkastningskrav	  och	  att	  vissa	  bolag	  når	  sina?	  För	  de	  bolag	  som	  uppvisar	  väldigt	  

hög	  avkastning	  så	  får	  det	  antas	  bero	  på	  fastighetsavyttring.	  Avkastning	  genom	  

fastighetsavyttringar	  uppkommer	  enligt	  Hettenhouse	  och	  Dee	  (1976)	  av	  värdeförändringar.	  

Denna	  avkastning	  tillhör	  inte	  det	  normala	  eftersom	  vi	  antar	  att	  dessa	  bolag	  inte	  har	  för	  avsikt	  

att	  årligen	  sälja	  fastigheter	  i	  bestånden.	  Jud	  och	  Winkler	  (1995);	  Sivitanidou	  och	  Sivitanides	  

(1999)	  anser	  att	  avkastningsnivåerna	  är	  starkt	  relaterat	  till	  de	  lokala	  förutsättningarna,	  det	  

kan	  vara	  ytterligare	  en	  anledning	  till	  att	  vi	  finner	  stora	  variationer	  på	  avkastning	  i	  bolagen.	  En	  

annan	  tänkbar	  orsak	  till	  varför	  vi	  finner	  stora	  variationer	  på	  avkastning	  mellan	  bolagen	  kan	  

bero	  på	  vilken	  kapitalstruktur	  bolagen	  har,	  Gau	  och	  Wang	  (1990)	  presenterar	  i	  sin	  studie	  att	  

beslut	  om	  kapitalstruktur	  är	  ett	  av	  de	  viktigaste	  besluten	  vid	  fastighetsinvesteringar	  och	  är	  en	  

avgörande	  faktor	  för	  den	  faktiska	  avkastningen.	  	  

	  

 Regionala skillnader i avkastningsnivåerna 7.4
	  
Den	  genomsnittliga	  faktiska	  avkastningen	  i	  länen	  ligger	  mellan	  2,32	  %	  och	  5,02	  %,	  

spridningen	  kan	  se	  liten	  ut	  men	  det	  spelar	  ganska	  stor	  roll	  om	  ett	  bolag	  levererar	  en	  

avkastning	  om	  två	  eller	  fem	  procentenheter.	  I	  teorin	  finner	  vi	  flertalet	  antaganden	  från	  bland	  
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annat	  Nordlund	  (2012)	  som	  anser	  att	  risken	  för	  verksamheten	  blir	  högre	  i	  glesbygd	  och	  att	  

avkastningen	  därför	  skall	  vara	  högre	  i	  dessa	  områden.	  I	  motsats	  till	  detta	  antagande	  ser	  vi	  att	  

Stockholms	  län	  återfinns	  bland	  de	  topp	  5	  län	  med	  högst	  avkastning.	  Goda	  ekonomiska	  

förutsättningar	  som	  återfinns	  i	  Stockholmsregionen	  bör	  således	  ge	  en	  motsatt	  effekt	  på	  

avkastningen	  då	  fastigheternas	  värde	  förväntas	  fortsätta	  stiga.	  Jämtlands	  län	  har	  en	  

avkastning	  på	  4,18	  %	  och	  är	  det	  enda	  län	  i	  Norrland	  med	  grön	  markering.	  Jämtland	  i	  

kommunrankingen	  har	  mestadels	  sämre	  ekonomiska	  förutsättningar	  förutom	  Östersund	  och	  

Åre	  vilket	  tyder	  på	  att	  det	  teoretiska	  antagandet	  om	  att	  det	  bör	  vara	  högre	  avkastning	  där	  

stämmer.	  Övriga	  gröna	  län	  har	  förhållandevis	  goda	  ekonomiska	  förutsättningar	  vilket	  borde	  

ge	  motsatt	  effekt	  på	  avkastningen.	  	  

	  

De	  län	  som	  är	  gulmarkerade	  med	  en	  faktisk	  genomsnittlig	  avkastning	  mellan	  tre	  och	  fyra	  

procentenheter	  finner	  vi	  över	  hela	  Sverige,	  det	  är	  även	  här	  i	  den	  gula	  kategorin	  som	  den	  

största	  andelen	  av	  Sveriges	  län	  hamnar.	  Av	  Sveriges	  21	  län	  så	  har	  13	  av	  dessa	  en	  

genomsnittlig	  avkastning	  mellan	  tre	  och	  fyra	  procentenheter.	  	  	  

	  

De	  län	  som	  i	  den	  genomsnittliga	  uträkningen	  hamnar	  på	  rött	  finner	  vi	  Norrbotten,	  Uppsala	  

och	  Värmland.	  Denna	  röda	  kategori	  med	  genomsnittlig	  avkastning	  som	  ligger	  under	  3	  %	  

bjuder	  på	  en	  del	  överraskningar.	  Överraskningarna	  består	  till	  största	  del	  av	  att	  Uppsala	  län	  

inte	  följer	  mönstret	  vad	  det	  gäller	  övriga	  Sverige.	  Uppsala	  län	  anses	  vara	  en	  tillväxtregion	  med	  

goda	  ekonomiska	  förutsättningar	  och	  hög	  tillväxt	  vilket	  således	  ger	  en	  lägre	  avkastning.	  

Närheten	  till	  Stockholm	  verkar	  inte	  påverka	  Uppsala	  läns	  avkastning	  och	  man	  sticker	  helt	  ut	  

från	  tidigare	  sedda	  mönster	  om	  att	  tillväxtregioner	  verkar	  ha	  en	  högre	  avkastning	  än	  

landsbygd	  och	  avfolkningskommuner.	  	  

	  

Norrbottens	  län	  hamnar	  allra	  längst	  ner	  och	  har	  den	  lägsta	  genomsnittliga	  avkastningen	  i	  

Sverige.	  Norrbotten	  har	  ett	  uppsving	  med	  gruvdrift	  i	  Kiruna	  och	  Luleå	  som	  universitetsstad,	  

för	  övrigt	  så	  är	  länet	  relativt	  obefolkat	  med	  små	  orter	  här	  och	  var.	  Den	  genomsnittliga	  

avkastningen	  bör	  vara	  betydligt	  högre	  eftersom	  att	  den	  finansiella	  risken	  blir	  betydligt	  högre	  

under	  dessa	  förhållanden.	  Sammanfattningsvis	  ligger	  de	  genomsnittliga	  avkastningsnivåerna	  

inom	  ett	  spann	  om	  tre	  procentenheter	  och	  de	  regionala	  skillnaderna	  är	  relativt	  små.	  Det	  finns	  

ett	  par	  län	  som	  sticker	  ut	  från	  mängden	  med	  antingen	  för	  låg	  avkastning	  eller	  för	  hög	  

avkastning.	  Av	  de	  genomsnittliga	  avkastningarna	  är	  även	  merparten	  relativt	  låga	  och	  
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bakvända	  med	  högre	  avkastning	  i	  tillväxtregioner	  än	  i	  glesbyggd	  med	  undantag	  för	  enstaka	  

fall.	  De	  är	  inte	  förvånande	  att	  tillväxtregionerna	  uppvisar	  högst	  genomsnittlig	  avkastning,	  

dessa	  regioner	  får	  anses	  ha	  en	  större	  inflyttning	  än	  utflyttning,	  lägre	  vakanser	  och	  högre	  

hyresnivåer.	  Jud	  och	  Winkler	  (1995);	  Sivitanidou	  och	  Sivitanides	  (1999)	  nämner	  att	  

tillväxtgraden	  inom	  orten	  och	  de	  lokala	  förutsättningarna	  har	  en	  stark	  påverkan	  på	  den	  

faktiska	  avkastningen.	  	   	  
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8 Slutsats 
Detta	  kapitel	  syftar	  till	  att	  knyta	  ihop	  studiens	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  med	  föregående	  
kapitel	  samt	  ge	  en	  redogörelse	  för	  studiens	  bidrag	  inom	  ämnesområdet.	  
	  

 Studiens slutsats 8.1
	  
De	  frågor	  som	  legat	  till	  grund	  under	  studiens	  genomförande	  och	  som	  studien	  ämnat	  besvara	  

är	  följande:	  

1. I	  hur	  många	  kommuner	  har	  det	  fastställts	  avkastningskrav	  på	  de	  allmännyttiga	  

bostadsaktiebolagen	  och	  hur	  är	  dessa	  formulerade?	  

2. Är	  de	  fastställda	  avkastningskraven	  avvägda	  mot	  dess	  faktiska	  riskexponering?	  

3. Hur	  väl	  uppfyller	  de	  kommunala	  bostadsaktiebolagen	  sina	  avkastningskrav?	  

4. Finns	  det	  stora	  skillnader	  på	  avkastningsnivåerna	  bland	  de	  kommunala	  

bostadsaktiebolagen?	  

	  

Det	  finns	  en	  stor	  spridning	  hur	  avkastningskraven	  definieras,	  kommunerna	  använder	  sig	  i	  

störst	  grad	  av	  ett	  direktavkastningskrav	  på	  totalt	  kapital	  följt	  av	  totalavkastning	  på	  eget	  

kapital,	  vidare	  finns	  även	  soliditetskrav	  och	  vinstmarginaler.	  Vilken	  definition	  som	  är	  rätt	  

eller	  fel	  kan	  vi	  inte	  avgöra	  dock	  anser	  vi	  att	  ett	  avkastningskrav	  baserat	  på	  eget	  kapital	  blir	  

som	  att	  gå	  bakvägen	  eftersom	  avkastningen	  på	  eget	  kapital	  även	  skall	  täcka	  kostnader	  för	  det	  

totala	  kapitalet,	  Nordlund	  (2012)	  anser	  även	  att	  det	  är	  att	  föredra	  att	  avkastningskraven	  

beräknas	  på	  totalt	  kapital	  framför	  eget	  kapital.	  	  

	  
I	  vår	  genomgång	  av	  avkastningskraven	  finner	  vi	  ett	  antal	  kommuner	  som	  har	  avkastningskrav	  

definierade	  som	  två	  procentenheter	  eller	  lägre	  på	  den	  aktuella	  kapitalbasen	  för	  bolaget.	  Dessa	  

bolag	  kan	  alltså	  jämföras	  med	  att	  investera	  i	  en	  10-‐årig	  statsobligation	  som	  även	  kan	  

definieras	  som	  en	  riskfri	  investering.	  Detta	  anser	  vi	  är	  helt	  och	  hållet	  fel	  avkastningskrav	  på	  

bolagen	  eftersom	  de	  inte	  går	  att	  jämföra	  en	  10-‐årig	  stadsobligation	  med	  en	  fastighet	  i	  Sorsele,	  

vilket	  även	  får	  stöd	  av	  (Lind	  2004;	  Mackmin,	  1995;	  Tarbert	  &	  Marney,	  1999)	  som	  anser	  att	  

riskpremien	  utöver	  riskfri	  ränta	  bör	  uppgå	  till	  minst	  två	  procentenheter	  vid	  investering	  i	  

avkastningsfastigheter.	  

	  

När	  vi	  studerar	  kommuner	  med	  direktavkastningskrav	  finner	  vi	  i	  jämförelsen	  mot	  Datscha	  att	  

cirka	  två	  tredjedelar	  av	  kommunerna	  avviker	  mer	  än	  1,5	  procentenheter	  mot	  de	  nivåer	  som	  
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Datscha	  presenterar.	  Vi	  finner	  även	  kommuner	  som	  ligger	  väldigt	  nära	  eller	  till	  och	  med	  över	  

Datschas	  nivåer.	  	  

	  

Riskfaktorer	  har	  vi	  redan	  behandlat	  en	  del	  men	  vi	  har	  anledning	  att	  återkomma	  till	  det,	  

Chaudhry	  et	  al.	  (2004)	  diskuterar	  den	  idiosynkratiska	  risken	  och	  menar	  på	  att	  bolagen	  måste	  

noggrant	  undersöka	  riskfaktorer	  som	  inkomstsvägningar,	  likviditetsrisk,	  skuldsättningsgrad	  

och	  resultatrisk,	  även	  Lind	  (2004)	  ringar	  in	  ett	  antal	  riskfaktorer	  att	  ta	  hänsyn	  till	  som	  

tillexempel	  vakansnivåer,	  driftnettosvängningar,	  Nordlund	  (2012)	  nämner	  även	  en	  

underhållsrisk.	  Vi	  har	  även	  bolag	  med	  riskpremier	  lägre	  än	  två	  procentenheter,	  (Lind	  2004;	  

Mackmin,	  1995;	  Tarbert	  &	  Marney,	  1999)	  anser	  att	  en	  riskpremie	  om	  två	  procentenheter	  är	  

ett	  normalt	  krav	  bland	  fastighetsinvesterare.	  Vi	  har	  svårt	  att	  tro	  att	  bolagen	  som	  har	  

riskpremier	  i	  sina	  avkastningskrav	  som	  är	  mindre	  än	  två	  procentenheter	  noggrant	  har	  

utvärderat	  tidigare	  nämnda	  riskfaktorer.	  

	  

Goyal	  och	  Santa-‐Clara	  (2003)	  belyser	  vikten	  av	  att	  uppskatta	  den	  idiosynkratiska	  risken	  

korrekt	  eftersom	  den	  står	  över	  70	  %	  av	  variansen	  i	  aktier	  över	  tid.	  Lind	  och	  Lundström	  

(2011)	  belyser	  också	  problemet	  med	  bristande	  marknadsinformation	  och	  beslutsfattande	  på	  

osäkra	  grunder,	  men	  att	  det	  går	  att	  avhjälpa	  detta	  med	  visioner	  och	  affärsidéer	  som	  

tillsammans	  arbetas	  fram	  av	  styrelser	  och	  bolagsledning.	  Schulte	  (2014)	  konstaterar	  att	  de	  

europeiska	  fastighetsbolag	  och	  dess	  investerare	  behöver	  utvidga	  kunskapen	  om	  

idiosynkratiska	  risken	  för	  att	  fastställa	  korrekta	  avkastningskrav.	  Något	  vi	  även	  vill	  poängtera	  

är	  att	  Sveriges	  kommuner	  och	  de	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  måste	  bli	  bättre	  på	  att	  

utvärdera	  riskerna	  med	  verksamheten	  och	  på	  sätt	  fastställa	  korrekta	  avkastningskrav.	  

Kommunernas	  och	  bostadsbolagens	  arbete	  med	  värdering	  av	  riskfaktorerna	  kan	  vara	  en	  

tänkbar	  orsak	  varför	  det	  påvisas	  stora	  skillnader	  i	  avkastningskraven	  och	  bolagens	  faktiska	  

avkastning.	  	  	  

	  

De	  allra	  flesta	  allmännyttiga	  bostadsbolagen	  som	  har	  ett	  fastställt	  avkastningskrav	  uppfyllde	  

inte	  dessa.	  Det	  kan	  givetvis	  vara	  skillnader	  om	  samma	  mätning	  sker	  till	  ett	  annat	  

räkenskapsår	  men	  de	  resultat	  vi	  finner	  är	  de	  senaste	  och	  mest	  aktuella	  eftersom	  mätningen	  

har	  gjorts	  på	  de	  senaste	  årsredovisningarna	  vid	  studiens	  genomförande.	  	  
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Utifrån	  sammanställningen	  av	  avkastningsnivåerna	  i	  Sveriges	  län	  som	  påvisar	  att	  det	  finns	  

stora	  skillnader	  länen	  emellan,	  att	  många	  bolag	  inte	  uppfyller	  sina	  avkastningskrav	  och	  att	  

många	  kommuner	  har	  fastställt	  avkastningskrav	  som	  inte	  är	  väl	  avvägda	  mot	  dess	  faktiska	  

riskexponering,	  vill	  vi	  slutligen	  poängtera	  att	  många	  ägardirektiv	  bör	  ses	  över.	  Vi	  anser	  att	  

vissa	  kommuner	  bör	  justera	  upp	  sina	  avkastningskrav	  för	  att	  överhuvudtaget	  erhålla	  en	  

riskpremie,	  andra	  bör	  justera	  ner	  sina	  avkastningskrav	  efter	  de	  lokala	  förutsättningarna	  som	  

Jud	  och	  Winkler	  (1995);	  Sivitanidou	  och	  Sivitanides	  (1999)	  nämner,	  detta	  för	  att	  uppnå	  en	  

rimlighet	  i	  avkastningskravet	  och	  en	  chans	  att	  uppnå	  sitt	  fastställda	  avkastningskrav.	  	  

 

 Förslag till fortsatt forskning 8.2
 

I	  arbetet	  med	  denna	  studie	  har	  många	  intressanta	  frågeställningar	  framkommit	  som	  det	  kan	  

finnas	  intresse	  av	  att	  vidare	  utreda.	  Vi	  har	  i	  denna	  studie	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvantitativ	  

undersökning	  av	  de	  kommunala	  bostadsbolagens	  avkastningskrav	  vilket	  föranleder	  

frågeställningar	  om	  hur	  en	  kvalitativ	  studie	  hade	  kunnat	  ge	  svar	  på	  andra	  frågor	  om	  

tillexempel	  hur	  bolagens	  ägare	  utför	  beräkningarna	  för	  att	  fastställa	  avkastningskraven,	  vilka	  

riskfaktorer	  som	  utvärderas	  och	  hur	  länge	  avkastningskraven	  är	  aktuella.	  Vidare	  intressanta	  

frågeställningar	  kan	  vara	  en	  jämförelse	  av	  avkastningsnivåerna	  mellan	  privata	  fastighetsägare	  

och	  de	  kommunala	  bolagen	  i	  en	  och	  samma	  stad	  eller	  ort.	  Ett	  annat	  intressant	  uppslag	  för	  

fortsatta	  studier	  kan	  vara	  att	  undersöka	  bolagens	  skuldsättningsgrad	  och	  finansiering	  för	  att	  

utläsa	  möjliga	  skillnader	  i	  avkastningskrav	  och	  avkastning.	  Vi	  vill	  även	  till	  sist	  slå	  ett	  slag	  för	  

vår	  egen	  studie	  och	  möjligheten	  att	  replikera	  denna	  studie	  inom	  en	  fem	  till	  tio	  års	  period	  för	  

att	  underöka	  om	  avkastningsnivåerna	  och	  avkastningskraven	  förändrats.	  	  
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Årsredovisning	  2012	   Åmåls	  Kommunfastigheter	  AB	  
Årsredovisning	  2012	   Örkelljungabostäder	  AB	  
Årsredovisning	  2012	   Östersundshem	  AB	  
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10 Bilagor 
	  
Bilaga	  1	  
	  

 

	  
Figur	  3,	  Newsecs	  kommunrankning.	  (Hämtad	  ur	  Datscha)	  
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Bilaga	  2	  	  
	  

Kommun	   Län	  
Direktavkastning	  
på	  totalt	  kapital	  i	  

procent:	  
Datscha	  

Avvikelse	  från	  
Datscha	  i	  

procentenheter	  

Avvikelse	  från	  
marknadens	  
minimumkrav	  i	  
procentenheter	  

Avvikelse	  från	  
riskfri	  ränta	  i	  
procentenhete
r	  

Lekeberg	   Örebros	  län	   0,30%	   7,50%	   -‐7,20%	   -‐3,70%	   -‐1,70%	  
Mora	   Dalarnas	  län	   1%	   7%	   -‐6,00%	   -‐3,00%	   -‐1,00%	  

Nynäshamn	   Stockholms	  
län	   1%	   5,75%	   -‐4,75%	   -‐3,00%	   -‐1,00%	  

Hallstahamma
r	  

Västmanland
s	  län	   1,50%	   7,25%	   -‐5,75%	   -‐2,50%	   -‐0,50%	  

Sorsele	   Västerbotten
s	  län	   2%	   7,75%	   -‐5,75%	   -‐2,00%	   0,00%	  

Älvkarleby	   Uppsala	  län	   2%	   7,50%	   -‐5,50%	   -‐2,00%	   0,00%	  

Sandviken	   Gävleborgs	  
län	   2%	   6,83%	   -‐4,83%	   -‐2,00%	   0,00%	  

Karlskrona	   Blekinge	  län	   2%	   6,13%	   -‐4,13%	   -‐2,00%	   0,00%	  

Lidköping	   Västra	  
Götaland	   2,50%	   5,75%	   -‐3,25%	   -‐1,50%	   0,50%	  

Mjölby	   Östergötland
s	  län	   2,75%	   6,95%	   -‐4,20%	   -‐1,25%	   0,75%	  

Partille	   Västra	  
Götaland	   2,80%	   4,08%	   -‐1,28%	   -‐1,20%	   0,80%	  

Osby	   Skånes	  län	   3%	   7,50%	   -‐4,50%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Ljusdal	   Gävleborgs	  
län	   3%	   7,25%	   -‐4,25%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Karlskoga	   Örebros	  län	   3%	   7,25%	   -‐4,25%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Kumla	   Örebros	  län	   3%	   6,75%	   -‐3,75%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Nässjö	   Jönköpings	  
län	   3%	   6,50%	   -‐3,50%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Upplands	  
Väsby	  

Stockholms	  
län	   3%	   5,75%	   -‐2,75%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Linköping	   Östergötland
s	  län	   3%	   5,75%	   -‐2,75%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Enköping	   Uppsala	  län	   3%	   4,96%	   -‐1,96%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Borlänge	   Dalarnas	  län	   3,50%	   7,43%	   -‐3,93%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Bollnäs	   Gävleborgs	  
län	   3,50%	   7,30%	   -‐3,80%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Säter	   Dalarnas	  län	   3,50%	   7,25%	   -‐3,75%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Söderköping	   Östergötland
s	  län	   3,50%	   6,75%	   -‐3,25%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Kalmar	   Kalmar	  län	   3,50%	   5,83%	   -‐2,33%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Upplands-‐Bro	   Stockholms	  
län	   3,50%	   5,75%	   -‐2,25%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Kungälv	   Västra	  
Götaland	   3,50%	   5,64%	   -‐2,14%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Härryda	   Västra	  
Götaland	   3,50%	   5,40%	   -‐1,90%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Gislaved	   Jönköpings	  
län	   3,70%	   6,87%	   -‐3,17%	   -‐0,30%	   1,70%	  

Klippan	   Skånes	  län	   3,99%	   7,25%	   -‐3,26%	   -‐0,01%	   1,99%	  
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Kommun	   Län	  
Direktavkastning	  
på	  totalt	  kapital	  i	  

procent:	  
Datscha	  

Avvikelse	  från	  
Datscha	  i	  
procentenhete
r	  

Avvikelse	  från	  
marknadens	  
minimumkrav	  
i	  
procentenhete
r	  

Avvikelse	  från	  
riskfri	  ränta	  i	  
procentenhete

r	  

Laholm	   Hallands	  län	   4%	   7%	   -‐3,00%	   0,00%	   2,00%	  
Gällivare	   Norrbottens	  län	   4%	   7%	   -‐3,00%	   0,00%	   2,00%	  
Upplands	  
Väsby	   Stockholms	  län	   3%	   5,75%	   -‐2,75%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Linköping	   Östergötlands	  
län	   3%	   5,75%	   -‐2,75%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Sölvesborg	   Blekinge	  län	   4%	   6,75%	   -‐2,75%	   0,00%	   2,00%	  
Båstad	   Skånes	  län	   4%	   6,75%	   -‐2,75%	   0,00%	   2,00%	  

Mönsterås	   Kalmar	  län	   4,50%	   7,25%	   -‐2,75%	   0,50%	   2,50%	  
Pajala	   Norrbottens	  län	   5%	   7,75%	   -‐2,75%	   1,00%	   3,00%	  
Burlöv	   Skånes	  län	   4%	   6,50%	   -‐2,50%	   0,00%	   2,00%	  

Herrljunga	   Västra	  Götaland	   5%	   7,50%	   -‐2,50%	   1,00%	   3,00%	  
Kalmar	   Kalmar	  län	   3,50%	   5,83%	   -‐2,33%	   -‐0,50%	   1,50%	  
Strängnäs	   Sörmlands	  län	   4%	   6,33%	   -‐2,33%	   0,00%	   2,00%	  
Mullsjö	   Jönköpings	  län	   5,20%	   7,50%	   -‐2,30%	   1,20%	   3,20%	  

Upplands-‐Bro	   Stockholms	  län	   3,50%	   5,75%	   -‐2,25%	   -‐0,50%	   1,50%	  
Kävlinge	   Skånes	  län	   4,25%	   6,50%	   -‐2,25%	   0,25%	   2,25%	  

Kramfors	   Västernorrland
s	  län	   5%	   7,25%	   -‐2,25%	   1,00%	   3,00%	  

Vara	   Västra	  Götaland	   5%	   7,25%	   -‐2,25%	   1,00%	   3,00%	  
Tanum	   Västra	  Götaland	   5%	   7,25%	   -‐2,25%	   1,00%	   3,00%	  
Götene	   Västra	  Götaland	   5%	   7,25%	   -‐2,25%	   1,00%	   3,00%	  
Kungälv	   Västra	  Götaland	   3,50%	   5,64%	   -‐2,14%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Sala	   Västmanlands	  
län	   5%	   7%	   -‐2,00%	   1,00%	   3,00%	  

Köping	   Västmanlands	  
län	   5%	   7%	   -‐2,00%	   1,00%	   3,00%	  

Strömstad	   Västra	  Götaland	   5%	   7%	   -‐2,00%	   1,00%	   3,00%	  
Ulricehamn	   Västra	  Götaland	   5%	   7%	   -‐2,00%	   1,00%	   3,00%	  
Vingåker	   Sörmlands	  län	   5,50%	   7,50%	   -‐2,00%	   1,50%	   3,50%	  
Enköping	   Uppsala	  län	   3%	   4,96%	   -‐1,96%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Härryda	   Västra	  Götaland	   3,50%	   5,40%	   -‐1,90%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Örnsköldsvik	   Västernorrland
s	  län	   4,50%	   6,37%	   -‐1,87%	   0,50%	   2,50%	  

Håbo	   Uppsala	  län	   5%	   6,75%	   -‐1,75%	   1,00%	   3,00%	  
Mariestad	   Västra	  Götaland	   5%	   6,75%	   -‐1,75%	   1,00%	   3,00%	  
Torsby	   Värmlands	  län	   6%	   7,75%	   -‐1,75%	   2,00%	   4,00%	  
Varberg	   Hallands	  län	   4%	   5,68%	   -‐1,68%	   0,00%	   2,00%	  
Värnamo	   Jönköpings	  län	   4%	   5,56%	   -‐1,56%	   0,00%	   2,00%	  
Ockelbo	   Gävleborgs	  län	   6%	   7,50%	   -‐1,50%	   2,00%	   4,00%	  
Tranemo	   Västra	  Götaland	   6%	   7,50%	   -‐1,50%	   2,00%	   4,00%	  
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Kommun	   Län	  
Direktavkastning	  på	  

totalt	  kapital	  i	  
procent:	  

Datscha	  

Avvikelse	  från	  
Datscha	  i	  

procentenhete
r	  

Avvikelse	  från	  
marknadens	  
minimumkrav	  

i	  
procentenhete

r	  

Avvikelse	  från	  
riskfri	  ränta	  i	  
procentenhete

r	  

Halmstad	   Hallands	  län	   4%	   5,46%	   -‐1,46%	   0,00%	   2,00%	  
Östersund	   Jämtlands	  län	   5%	   6,43%	   -‐1,43%	   1,00%	   3,00%	  
Falun	   Dalarnas	  län	   6%	   7,33%	   -‐1,33%	   2,00%	   4,00%	  
Växjö	   Kronobergs	  län	   4,20%	   5,53%	   -‐1,33%	   0,20%	   2,20%	  
Partille	   Västra	  Götaland	   2,80%	   4,08%	   -‐1,28%	   -‐1,20%	   0,80%	  
Gävle	   Gävleborgs	  län	   5%	   6,25%	   -‐1,25%	   1,00%	   3,00%	  
Karlstad	   Värmlands	  län	   4,50%	   5,70%	   -‐1,20%	   0,50%	   2,50%	  
Ale	   Västra	  Götaland	   5%	   6,19%	   -‐1,19%	   1,00%	   3,00%	  
Sunne	   Värmlands	  län	   6,40%	   7,50%	   -‐1,10%	   2,40%	   4,40%	  
Leksand	   Dalarnas	  län	   6%	   7%	   -‐1,00%	   2,00%	   4,00%	  

Kristinehamn	   Värmlands	  län	   6%	   7%	   -‐1,00%	   2,00%	   4,00%	  
Borås	   Västra	  Götaland	   4,20%	   5,15%	   -‐0,95%	   0,20%	   2,20%	  

Umeå	   Västerbottens	  
län	   5%	   5,91%	   -‐0,91%	   1,00%	   3,00%	  

Skellefteå	   Västerbottens	  
län	   7%	   7,91%	   -‐0,91%	   3,00%	   5,00%	  

Falköping	   Västra	  Götaland	   6%	   6,87%	   -‐0,87%	   2,00%	   4,00%	  

Sollefteå	   Västernorrland
s	  län	   6,50%	   7,25%	   -‐0,75%	   2,50%	   4,50%	  

Kungsör	   Västmanlands	  
län	   6,50%	   7,25%	   -‐0,75%	   2,50%	   4,50%	  

Sigtuna	   Stockholms	  län	   4,50%	   5,19%	   -‐0,69%	   0,50%	   2,50%	  
Österåker	   Stockholms	  län	   5%	   5,68%	   -‐0,68%	   1,00%	   3,00%	  
Norrtälje	   Stockholms	  län	   5%	   5,50%	   -‐0,50%	   1,00%	   3,00%	  

Smedjebacken	   Dalarnas	  län	   7%	   7,50%	   -‐0,50%	   3,00%	   5,00%	  
Nyköping	   Sörmlands	  län	   5%	   5,46%	   -‐0,46%	   1,00%	   3,00%	  
Botkyrka	   Stockholms	  län	   5%	   5,36%	   -‐0,36%	   1,00%	   3,00%	  
Jönköping	   Jönköpings	  län	   4%	   4,30%	   -‐0,30%	   0,00%	   2,00%	  
Hedemora	   Dalarnas	  län	   7%	   7,25%	   -‐0,25%	   3,00%	   5,00%	  
Katrineholm	   Sörmlands	  län	   6,50%	   6,68%	   -‐0,18%	   2,50%	   4,50%	  
Karlshamn	   Blekinge	  län	   6,50%	   6,63%	   -‐0,13%	   2,50%	   4,50%	  
Huddinge	   Stockholms	  län	   5%	   5,07%	   -‐0,07%	   1,00%	   3,00%	  
Göteborg	   Västra	  Götaland	   4,20%	   3,92%	   0,28%	   0,20%	   2,20%	  

Västerås	   Västmanlands	  
län	   6%	   5,50%	   0,50%	   2,00%	   4,00%	  

Mölndal	   Västra	  Götaland	   4%	   3,37%	   0,63%	   0,00%	   2,00%	  
Lund	   Skånes	  län	   6%	   5,35%	   0,65%	   2,00%	   4,00%	  

Kungsbacka	   Hallands	  län	   6%	   4,82%	   1,18%	   2,00%	   4,00%	  
Malmö	   Skånes	  län	   7,10%	   4,10%	   3,00%	   3,10%	   5,10%	  
Alingsås	   Västra	  Götaland	   9%	   5,66%	   3,34%	   5,00%	   7,00%	  
Södertälje	   Stockholms	  län	   16%	   4,92%	   11,09%	   12,00%	   14,00%	  
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Kommun	   Län	  
Totalavkastning	  
på	  eget	  kapital	  i	  

procent:	  

Avvikelse	  från	  
marknadens	  

minimumkrav	  i	  
procentenheter	  

Avvikelse	  från	  
riskfri	  ränta	  i	  
procentenheter	  

Söderhamn	   Gävleborgs	  län	   2,50%	   -‐1,50%	   0,50%	  
Ovanåker	   Gävleborgs	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Hudiksvall	   Gävleborgs	  län	   5,50%	   1,50%	   3,50%	  
Falkenberg	   Hallands	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Strömsund	   Jämtlands	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Vaggeryd	   Jönköpings	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Eksjö	   Jönköpings	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  

Vetlanda	   Jönköpings	  län	   6,00%	   2,00%	   4,00%	  
Emmaboda	   Kalmar	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Oskarshamn	   Kalmar	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Ljungby	   Kronobergs	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Luleå	   Norrbottens	  län	   3,30%	   -‐0,70%	   1,30%	  
Piteå	   Norrbottens	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  

Arvidsjaur	   Norrbottens	  län	   8,00%	   4,00%	   6,00%	  
Gotland	   Region	  Gotland	   5,30%	   1,30%	   3,30%	  
Svedala	   Skånes	  län	   2,49%	   -‐1,51%	   0,49%	  

Örkelljunga	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Hörby	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Höör	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Skurup	   Skånes	  län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Svalöv	   Skånes	  län	   3,50%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Hässleholm	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Bjuv	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Ystad	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  

Kristianstad	   Skånes	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Östra	  Göinge	   Skånes	  län	   4,50%	   0,50%	   2,50%	  
Simrishamn	   Skånes	  län	   4,50%	   0,50%	   2,50%	  
Bromölla	   Skånes	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Höganäs	   Skånes	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Trelleborg	   Skånes	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Vellinge	   Skånes	  län	   5,80%	   1,80%	   3,80%	  

Helsingborg	   Skånes	  län	   6,00%	   2,00%	   4,00%	  
Nykvarn	   Stockholms	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Haninge	   Stockholms	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Vallentuna	   Stockholms	  län	   15,00%	   11,00%	   13,00%	  
Uppsala	   Uppsala	  län	   2,00%	   -‐2,00%	   0,00%	  
Heby	   Uppsala	  län	   3,50%	   -‐0,50%	   1,50%	  
Knivsta	   Uppsala	  län	   7,50%	   3,50%	   5,50%	  
Lycksele	   Västerbottens	  län	   2,50%	   -‐1,50%	   0,50%	  

Nordmaling	   Västerbottens	  län	   3,50%	   -‐0,50%	   1,50%	  

Sundsvall	   Västernorrlands	  
län	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  

Tjörn	   Västra	  Götaland	   1,00%	   -‐3,00%	   -‐1,00%	  
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Gullspång	   Västra	  Götaland	   2,00%	   -‐2,00%	   0,00%	  
Essunga	   Västra	  Götaland	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Öckerö	   Västra	  Götaland	   3,00%	   -‐1,00%	   1,00%	  
Lysekil	   Västra	  Götaland	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  

Vänersborg	   Västra	  Götaland	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Mark	   Västra	  Götaland	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  

Tidaholm	   Västra	  Götaland	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
Färgelanda	   Västra	  Götaland	   7,00%	   3,00%	   5,00%	  
Trollhättan	   Västra	  Götaland	   7,00%	   3,00%	   5,00%	  
Vårgårda	   Västra	  Götaland	   8,00%	   4,00%	   6,00%	  
Askersund	   Örebros	  län	   4,00%	   0,00%	   2,00%	  
Lindesberg	   Örebros	  län	   4,50%	   0,50%	   2,50%	  

Laxå	   Örebros	  län	   5,00%	   1,00%	   3,00%	  
	  

Kommun Län 
Totaltavkastning 
på totalt kapital i 

procent 

Avvikelse	  från	  
marknadens	  

minimumkrav	  i	  
procentenheter 

Avvikelse från 
riskfri ränta i 

procentenheter 

Stockholm Stockholms län 0,9-2% -3,1 -2% -1,1-0% 
Sundbyberg Stockholms län 3,5 % +/- 1,0 % -0,5 - 0,5% 1,5-2,5% 

Ekerö Stockholms län 3%	   -1,00% 1,00% 
Nybro Kalmar län 3% -1,00% 1,00% 
Säffle Värmlands län 3,10% -0,90% 1,10% 

Krokom Jämtlands län 4% 0,00% 2,00% 
Svenljunga Västra Götaland 4% 0,00% 2,00% 

Åmål Västra Götaland 4% 0,00% 2,00% 
Järfälla Stockholms län 4,50% 0,50% 2,50% 

Munkfors Värmlands län 4,50% 0,50% 2,50% 
Eslöv Skånes län 5% 1,00% 3,00% 

Sotenäs Västra Götaland 5% 1,00% 3,00% 
Trosa Sörmlands län 5% 1,00% 3,00% 

Västervik Kalmar län 5,10% 1,10% 3,10% 
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	  Kommun	   Län	  
Avkastningskrav	  
på	  totalt	  kapital	  i	  
procentenheter	  

Avkastning	  
enligt	  
årsredovisning	  
på	  totalt	  
kapital	  i	  
procentenheter	  

Avvikelse	  i	  
procentenheter	  

Södertälje	   Stockholms	  län	   16%	   9,99%	   -‐6,01%	  
Mullsjö	   Jönköpings	  län	   5,20%	   8,63%	   3,43%	  
Nyköping	   Sörmlands	  län	   5%	   7,16%	   2,16%	  
Mölndal	   Västra	  Götaland	   4%	   6,60%	   2,60%	  
Kungälv	   Västra	  Götaland	   3,50%	   6,60%	   3,10%	  
Härryda	   Västra	  Götaland	   3,50%	   6,60%	   3,10%	  
Linköping	   Östergötlands	  län	   3%	   6,26%	   3,26%	  
Norrtälje	   Stockholms	  län	   5%	   5,31%	   0,31%	  
Skellefteå	   Västerbottens	  län	   7%	   5,01%	   -‐1,99%	  
Växjö	   Kronobergs	  län	   4,20%	   5,01%	   0,81%	  
Upplands-‐Bro	   Stockholms	  län	   3,50%	   4,96%	   1,46%	  
Botkyrka	   Stockholms	  län	   5%	   4,82%	   -‐0,18%	  
Söderköping	   Östergötlands	  län	   3,50%	   4,79%	   1,29%	  
Lund	   Skånes	  län	   6%	   4,74%	   -‐1,26%	  
Karlstad	   Värmlands	  län	   4,50%	   4,68%	   0,18%	  
Partille	   Västra	  Götaland	   2,80%	   4,61%	   1,81%	  
Mjölby	   Östergötlands	  län	   2,75%	   4,54%	   1,79%	  
Varberg	   Hallands	  län	   4%	   4,53%	   0,53%	  
Malmö	   Skånes	  län	   7,10%	   4,45%	   -‐2,65%	  
Gislaved	   Jönköpings	  län	   3,70%	   4,45%	   0,75%	  
Halmstad	   Hallands	  län	   4%	   4,36%	   0,36%	  
Sala	   Västmanlands	  län	   5%	   4,29%	   -‐0,71%	  
Torsby	   Värmlands	  län	   6%	   4,28%	   -‐1,72%	  
Falun	   Dalarnas	  län	   6%	   4,26%	   -‐1,74%	  
Enköping	   Uppsala	  län	   3%	   4,23%	   1,23%	  
Klippan	   Skånes	  län	   3,99%	   4,19%	   0,20%	  
Bollnäs	   Gävleborgs	  län	   3,50%	   4,07%	   0,57%	  
Mönsterås	   Kalmar	  län	   4,50%	   4,02%	   -‐0,48%	  
Säter	   Dalarnas	  län	   3,50%	   3,98%	   0,48%	  
Strängnäs	   Sörmlands	  län	   4%	   3,89%	   -‐0,11%	  
Sölvesborg	   Blekinge	  län	   4%	   3,87%	   -‐0,13%	  
Mariestad	   Västra	  Götaland	   5%	   3,82%	   -‐1,18%	  

Örnsköldsvik	   Västernorrlands	  
län	   4,50%	   3,81%	   -‐0,69%	  

Jönköping	   Jönköpings	  län	   4%	   3,79%	   -‐0,21%	  
Burlöv	   Skånes	  län	   4%	   3,73%	   -‐0,27%	  
Leksand	   Dalarnas	  län	   6%	   3,68%	   -‐2,32%	  
Ale	   Västra	  Götaland	   5%	   3,68%	   -‐1,32%	  
Kalmar	   Kalmar	  län	   3,50%	   3,68%	   0,18%	  
Karlshamn	   Blekinge	  län	   6,50%	   3,67%	   -‐2,83%	  
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Sollefteå	   Västernorrlands	  
län	   6,50%	   3,67%	   -‐2,83%	  

Gävle	   Gävleborgs	  län	   5%	   3,67%	   -‐1,33%	  
Köping	   Västmanlands	  län	   5%	   3,63%	   -‐1,37%	  
Karlskoga	   Örebros	  län	   3%	   3,61%	   0,61%	  
Östersund	   Jämtlands	  län	   5%	   3,56%	   -‐1,44%	  
Kungsbacka	   Hallands	  län	   6%	   3,48%	   -‐2,52%	  
Lidköping	   Västra	  Götaland	   2,50%	   3,47%	   0,97%	  
Nynäshamn	   Stockholms	  län	   1%	   3,44%	   2,44%	  
Osby	   Skånes	  län	   3%	   3,41%	   0,41%	  
Ljusdal	   Gävleborgs	  län	   3%	   3,40%	   0,40%	  

Kramfors	   Västernorrlands	  
län	   5%	   3,34%	   -‐1,66%	  

Hallstahammar	   Västmanlands	  län	   1,50%	   3,32%	   1,82%	  
Sunne	   Värmlands	  län	   6,40%	   3,30%	   -‐3,10%	  
Håbo	   Uppsala	  län	   5%	   3,30%	   -‐1,70%	  
Umeå	   Västerbottens	  län	   5%	   3,26%	   -‐1,74%	  
Tanum	   Västra	  Götaland	   5%	   3,25%	   -‐1,75%	  
Falköping	   Västra	  Götaland	   6%	   3,25%	   -‐2,75%	  
Sorsele	   Västerbottens	  län	   2%	   3,22%	   1,22%	  
Götene	   Västra	  Götaland	   5%	   3,20%	   -‐1,80%	  
Västerås	   Västmanlands	  län	   6%	   3,17%	   -‐2,83%	  
Strömstad	   Västra	  Götaland	   5%	   3,17%	   -‐1,83%	  
Laholm	   Hallands	  län	   4%	   3,16%	   -‐0,84%	  
Kungsör	   Västmanlands	  län	   6,50%	   3,15%	   -‐3,35%	  
Katrineholm	   Sörmlands	  län	   6,50%	   3,14%	   -‐3,36%	  
Pajala	   Norrbottens	  län	   5%	   3,13%	   -‐1,87%	  
Göteborg	   Västra	  Götaland	   4,20%	   3,11%	   -‐1,09%	  
Sandviken	   Gävleborgs	  län	   2%	   3,11%	   1,11%	  
Karlskrona	   Blekinge	  län	   2%	   3,10%	   1,10%	  
Lekeberg	   Örebros	  län	   0,30%	   3,07%	   2,77%	  
Huddinge	   Stockholms	  län	   5%	   3,05%	   -‐1,95%	  
Vara	   Västra	  Götaland	   5%	   3,04%	   -‐1,96%	  
Herrljunga	   Västra	  Götaland	   5%	   2,93%	   -‐2,07%	  
Båstad	   Skånes	  län	   4%	   2,92%	   -‐1,08%	  
Borås	   Västra	  Götaland	   4,20%	   2,90%	   -‐1,30%	  
Hedemora	   Dalarnas	  län	   7%	   2,86%	   -‐4,14%	  
Borlänge	   Dalarnas	  län	   3,50%	   2,85%	   -‐0,65%	  
Kumla	   Örebros	  län	   3%	   2,77%	   -‐0,23%	  
Alingsås	   Västra	  Götaland	   9%	   2,68%	   -‐6,32%	  
Vingåker	   Sörmlands	  län	   5,50%	   2,57%	   -‐2,93%	  
Ulricehamn	   Västra	  Götaland	   5%	   2,57%	   -‐2,43%	  
Älvkarleby	   Uppsala	  län	   2%	   2,54%	   0,54%	  
Smedjebacken	   Dalarnas	  län	   7%	   2,48%	   -‐4,52%	  
Värnamo	   Jönköpings	  län	   4%	   2,27%	   -‐1,73%	  
Mora	   Dalarnas	  län	   1%	   1,75%	   0,75%	  
Kristinehamn	   Värmlands	  län	   6%	   1,60%	   -‐4,40%	  
Kävlinge	   Skånes	  län	   4,25%	   1,43%	   -‐2,82%	  
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Österåker	   Stockholms	  län	   5%	   1,04%	   -‐3,96%	  
Nässjö	   Jönköpings	  län	   3%	   0,84%	   -‐2,16%	  
Tranemo	   Västra	  Götaland	   6%	   0,65%	   -‐5,35%	  
Sigtuna	   Stockholms	  län	   4,50%	   0,01%	   -‐4,49%	  
Ockelbo	   Gävleborgs	  län	   6%	   -‐0,60%	   -‐6,60%	  
Upplands	  Väsby	   Stockholms	  län	   3,00%	   -‐1,34%	   -‐4,34%	  
Gällivare	   Norrbottens	  län	   4%	   -‐2,30%	   -‐6,30%	  
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