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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns något samband i kapitalstrukturen hos 
fastighetsbolagen på stockholmsbörsen. Samt att se hur införandet av IAS 40/IFRS har 
påverkat företagens kapitalstruktur.  
 
Författarna valde att göra en totalundersökning för att belysa problemställningen på bästa sätt. 
Vidare letade författarna i företagens årsredovisningar för att hitta de siffror som behövdes för 
att räkna ut de relevanta nyckeltalen. De nyckeltal som författarna ansåg lämpliga för 
undersökningen var soliditet, avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt kapital och 
skuldsättningsgraden. På vissa av nyckeltalen ansåg författarna att det fanns ett intresse av att 
se hur korrelationen och standardavvikelsen såg ut, därför räknades dessa också ut. 
Undersökningen har utgått från Modigliani och Millers teorier om kapitalstruktur samt från 
Trade-off teorin. Modigliani och Millers teori med skatt förklarar hur den optimala 
kapitalstrukturen ser ut, den menar att företag ska låna så mycket kapital som möjligt. Detta 
eftersom kostnaderna för skulder minskar på grund av att räntor är en avdragsgill kostnad för 
företaget. Trade-off teorin menar att det beror på vilken bransch företaget agerar i som avgör 
den optimala kapitalstrukturen. Företag i samma bransch bör alltså ha en liknande 
kapitalstruktur. 
 
Det författarna kom fram till i undersökningen var att efter införandet av IFRS så har 
företagen en mer liknande kapitalstruktur. Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur på 
en marknad med skatt stämmer inte överens med de företag som ingår i undersökningen och 
deras kapitalstruktur. Trade-off teorin däremot ansåg författarna stämde bra överens med 
företagen i studien dock med någon utstickare. 
 
Med införandet av IAS 40/IFRS så förändrades företagens kapitalstruktur. Detta beror mycket 
på att IAS 40 direkt förändrar det egna kapitalet, då den tvingar företagen att värdera sina 
förvaltningsfastigheter till antingen verkligt värde eller till anskaffningsvärdet. 
 
Nyckelord  
IAS 40, Fastighetsbolag, Kapitalstruktur, Modigliani och Miller, MM, MM1, MM2, 
Redovisning, Trade-off teorin, Trade off teorin och IFRS. 



Södertörns högskola  Handledare: Bengt Lindström 
Kandidatuppsats Författare: Karin Lyngarth 
HT 2007 Katharina Löfgren 
 

~ III ~ 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING......................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND......................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION........................................................................................................ 2 
1.3 PROBLEMFORMULERING.................................................................................................... 3 
1.4 SYFTE................................................................................................................................ 3 

2. METOD................................................................................................................................. 4 
2.1 VETENSKAPLIG ANSATS .................................................................................................... 4 
2.2 DATAINSAMLING............................................................................................................... 4 
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT....................................................................................................... 4 
2.4 VAL AV FÖRETAG .............................................................................................................. 5 
2.5 VAL AV NYCKELTAL ......................................................................................................... 5 
2.6 FÖRKLARINGAR AV BERÄKNINGAR ................................................................................... 6 
2.7 METODKRITIK ................................................................................................................... 6 

3. DEFINITIONER, NYCKELTAL OCH TIDIGARE FORSKNING .............................. 7 
3.1 DEFINITIONER ................................................................................................................... 7 

3.1.1 IAS 40 ........................................................................................................................ 7 
3.1.2 RR 24 ......................................................................................................................... 7 

3.2 NYCKELTAL ...................................................................................................................... 9 
3.2.1 Soliditet...................................................................................................................... 9 
3.2.2 Skuldsättningsgrad .................................................................................................... 9 
3.2.3 Avkastning på eget kapital ...................................................................................... 10 
3.2.4 Avkastning på sysselsatt kapital .............................................................................. 10 
3.2.5 Standardavvikelsen.................................................................................................. 10 
3.2.6 Korrelationskoefficienten ........................................................................................ 11 
3.2.7 Regressionslinjen .................................................................................................... 11 

3.3 TIDIGARE FORSKNING...................................................................................................... 12 
3.3.1 Kandidatuppsatser .................................................................................................. 12 
3.3.2 Magisteruppsatser................................................................................................... 13 

4. TEORI ................................................................................................................................. 14 
4.1 MODIGLIANI OCH MILLERS TEORI ................................................................................... 14 

4.1.1 MM:s proposition 1 (utan skatt).............................................................................. 15 
4.1.2 MM:s proposition 2 (utan skatt).............................................................................. 15 
4.1.3 MM:s propositioner med skatt ................................................................................ 16 

4.2 TRADE-OFF TEORIN ......................................................................................................... 17 
4.3 TEORETISK REFERENSRAM .............................................................................................. 18 

5. EMPIRI ............................................................................................................................... 19 

5.1 FÖRVALTNINGSFASTIGHETERNAS BOKFÖRDA VÄRDE...................................................... 19 
5.2 EGET KAPITAL ................................................................................................................ 20 
5.3 SOLIDITET ....................................................................................................................... 21 
5.4 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL ...................................................................................... 22 
5.5 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL ........................................................................... 23 
5.6 SKULDSÄTTNINGSGRADEN .............................................................................................. 24 



Södertörns högskola  Handledare: Bengt Lindström 
Kandidatuppsats Författare: Karin Lyngarth 
HT 2007 Katharina Löfgren 
 

~ IV ~ 
 

5.7 REGRESSIONSLINJEN ....................................................................................................... 26 

6. SLUTSATS ......................................................................................................................... 29 
6.1 FORTSATTA STUDIER....................................................................................................... 30 

7. KRITISK GRANSKNING ................................................................................................ 31 
7.1 VALIDITET....................................................................................................................... 31 
7.2 RELIABILITET .................................................................................................................. 31 

LITTERATURREFERENSER............................................................................................. 32 
BÖCKER ................................................................................................................................ 32 
ARTIKLAR ............................................................................................................................. 32 
INTERNET .............................................................................................................................. 33 
UPPSATSER............................................................................................................................ 33 

BILAGA .....................................................................................................................................I 
TABELLER MED UTRÄKNINGAR ................................................................................................ I 

Innan införandet av IFRS.................................................................................................... i 
Efter införandet av IFRS .................................................................................................... ii 
Börsvärdet .........................................................................................................................iii 

 

Figurförteckning 
FIGUR 1 - BESLUTSTRÄD ............................................................................................................. 8 
FIGUR 2 - GENOMSNITTLIG KAPITALKOSTNAD .......................................................................... 16 
FIGUR 3 - FÖRETAG UTAN SKULDER.......................................................................................... 17 
FIGUR 4 - FÖRETAG MED SKULDER ........................................................................................... 17 
FIGUR 5 - DEN OPTIMALA BALANSEN AV SKULDER OCH ETT FÖRETAGSVÄRDE ......................... 18 
FIGUR 6 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETERNAS VÄRDE.................................................................. 19 
FIGUR 7 - EGET KAPITAL........................................................................................................... 20 
FIGUR 8 - SOLIDITETS DIAGRAM ............................................................................................... 21 
FIGUR 9 - DIAGRAM ÖVER AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL ....................................................... 22 
FIGUR 10 - DIAGRAM ÖVER AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL.......................................... 23 
FIGUR 11 - DIAGRAM ÖVER SKULDSÄTTNINGSGRADEN............................................................. 24 
FIGUR 12 - DIAGRAM REGRESSIONSLINJE.................................................................................. 26 

 



Södertörns högskola  Handledare: Bengt Lindström 
Kandidatuppsats Författare: Karin Lyngarth 
HT 2007 Katharina Löfgren 
 

~ V ~ 
 

Förkortningar och förklaringar 
MM – Modigliani och Miller 
IFRS – International Financial Reporting Standards 
IAS – International Accounting Standards 
RR – Redovisningsrådets Rekommendationer 
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1. Inledning 
Detta avsnitt avser att ge en god bakgrund och förklara problemet som ska undersökas samt 
att presentera frågeställningen och syftet. 
 

1.1 Problembakgrund 

Redan i början av 1970-talet började IFRS att utvecklas till ett globalt redovisningsspråk. 
IFRS var en vision om en harmonisering av världens olika redovisningsnormer. Det har tagit 
30 år för IFRS att få den acceptans som den har idag.1  
 
Från och med 2005 är alla europeiska företag som har aktier eller skuldebrev noterade på en 
reglerad marknad förpliktade att upprätta sin koncernredovisning efter IFRS. De svenska 
reglerade marknaderna är Aktietorget, NGM och Stockholmsbörsen.2  
 
2005 var det 7000 företag som följde IFRS i Europa. Tidigare har företag i de olika länderna 
tillämpat skilda redovisningsprinciper inom t.ex. koncernredovisning och redovisning av 
finansiella instrument. Syftet med gemensamma redovisningsstandarder är att få en väl 
fungerande global kapitalmarknad och att investerare får de beslutsunderlag som fordras.3 
 
IFRS leder till mer användande av verkligt värde som värderingsgrund. Idag används verkligt 
värde som värderingsgrund för förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar aktierelaterad 
ersättningar och finansiella instrument. Det kommer troligtvis att utvecklas så att fler 
områdens värderingsgrund blir verkligt värde.4 
 
Övergången till IFRS gick till på följande sätt: I årsredovisningarna för 2003 förväntades 
företagen redogöra för hur de planerar övergången till IFRS. Samt hur långt företagen har 
kommit i förberedelserna och inom vilka områden de kan förvänta sig de största 
förändringarna jämfört med deras nuvarande praxis. I årsredovisningarna för 2004 eller i nära 
anslutning där till bör företagen ge en beskrivning av hur en tillämpning av IFRS skulle ha 
påverkat den finansiella rapporten. För årsredovisningarna 2005 krävs att minst ett 
jämförelseår baseras på IFRS. Jämförelseperioden ska även baseras på IFRS med en 
kommentar till vilka viktigare justeringar som gjorts jämfört med tidigare principer.5  
 

                                                   
1 Buisman. (2007) 
2 http://www.ey.com/Global/Assets.nsf/Sweden/IFRS_5/$file/Guide_IFRS5.pdf 
3 Halling. (2005) 
4 Buisman. (2007)  
5 Rundfelt. (2004a)  
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1.2 Problemdiskussion 

När IFRS infördes kom en ny redovisningsstandard för förvaltningsfastigheter, IAS 40, som 
skulle tillämpas från och med den 1 januari 2005.6 Syftet med denna standard är att ange hur 
förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs där 
till.7 
 
Innan användes RR 24 för förvaltningsfastigheter, den innebar att förvaltningsfastigheter i not 
skulle redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuell nedskrivning samt ett tillägg för eventuell uppskrivning.8, 9 

 
RR24 är baserad på IAS 40 dock ger RR24 inte möjligheten att redovisa 
förvaltningsfastigheter till verkliga värden i balansräkningen på grund av att det inte var 
förenligt med Sveriges årsredovisningslag. 10 
 
Fastighetsbolagens tillgångar består till största del av fastigheter som kommer att påverkas av 
IAS 40 om de väljer att bokföra sina fastigheter till verkligt värde. Detta kan påverka 
företagets kapitalstruktur då värdeförändringarna redovisas i resultatet. 
 
Kapitalstruktur innebär hur företaget valt att finansiera sig, förhållandet mellan räntebärande 
skulder och eget kapital. Den optimala kapitalstrukturen kan definieras som när företaget har 
ett förhållande mellan skulder och eget kapital som genererar maximalt företagsvärde och 
som samtidigt håller kapitalkostnaderna nere.11 
 
MM:s propositioner utan skatt talar för att det inte spelar någon roll hur företagen finansierar 
sig på en välfungerande kapitalmarknad.12 De anser dock att företag som agerar på en 
marknad med skatt bör öka sin skuldfinansierade del till dess att allt kapital är lånat för att 
uppnå den optimala kapitalstrukturen.13  
 
Trade-off teorin i sin tur menar på att den optimala kapitalstrukturen är olika beroende på 
vilken bransch företaget agerar i, företag i liknande branscher tenderar ha en liknande 
kapitalstruktur.14 
 

                                                   
6 IFRA/IAS. (2005) s 639 
7 IFRA/IAS. (2007) s 585-599 
8 Rundfelt. (2004b) 
9 Eklund & Kyrö. (2003)  
10 Eklund & Kyrö. (2003)  
11 De Ridder. (2006) s 125 
12Brealey & Myers. (2003) s 489-515 
13 De Ridder. (2006) s 140 
14Brealey & Myers. (2003) s 508-510 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussion har författarna fattat intresse att undersöka följande 
frågeställningar: 
 

• Vilken förändring har skett bland Stockholmsbörsens fastighetsbolags kapitalstruktur i 
samband med införandet av IAS 40 och IFRS? Är detta förenligt med Modigliani och 
Millers teori om kapitalstruktur på en marknad med skatt? 

• Finns det en liknande kapitalstruktur för branschen som trade-off teorin påstår? 
• Gör införandet av IFRS att det bokförda värdet på eget kapital närmar sig börsvärdet 

på eget kapital? 
 

1.4 Syfte 

Författarna ämnar göra denna undersökning för att se om det finns något samband i 
kapitalstrukturen hos företagen i fastighetsbranschen. Samt för att se om förändringarna i och 
med införandet av IAS 40/IFRS har påverkat kapitalstrukturen. Författarna tar även in 
aspekten börsvärdet på eget kapital på grund av att de vill se om det värdet har kommit 
närmare det bokförda värdet på eget kapital efter införandet av IFRS. 
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2. Metod 
Författarna avser med metodkapitlet att redogöra för det tillvägagångssätt som har används i 
studien. Samt att närmare beskriva de olika momenten som skett. 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Författarna har gjort en totalundersökning för att kunna uppfylla syftet. Fördelen med en 
totalundersökning är att den undersöker hela populationen vilket medför att författarna kan 
dra generella slutsatser om stockholmsbörsens fastighetsbolag vid just den valda tidpunkten. 
 
Undersökningen utgår ifrån MM:s teorier och Trade-off teorin, uppsatsen är därför en 
deduktiv undersökning. Med deduktiv menas att undersökningen utgår ifrån teorier och kan 
dra logiska slutsatser ifrån den empiri som har samlats in.15 
 

2.2 Datainsamling 

Författarna har valt att använda sig av sekundär, kvantitativ data när de ska räkna ut 
nyckeltalen för att kunna besvara deras problemformulering. Sekundära kvantitativa data har 
författarna hittat i företagens årsredovisningar. Sekundärdata är information som är tryckt och 
som är ämnat för annat ändamål än denna uppsats. Med kvantitativ data menas data som är 
byggd på siffror.16 
 

2.3 Tillvägagångssätt 

Författarna fattade intresse för att se hur införandet av IAS 40 har påverkat de berörda 
företagens kapitalstruktur. Författarna läste olika artiklar, tidigare studier och böcker för att få 
en bild av bakgrunden till varför IAS 40 uppkom och infördes. Sedan söktes företag som 
berördes av IAS 40 och författarna bestämde sig för att titta på fastighetsbolagen på 
stockholmsbörsen. Företagens årsredovisningar söktes via affärsdata och företagens hemsidor 
för att ge information om de olika företagen. Författarna sökte på Södertörns Högskolas 
bibliotek efter intressanta och relevanta teorier som kunde vara till nytta för arbetet. De teorier 
författarna hittade var Modigliani och Millers teori om optimalkapitalstruktur och Trade-off 
teorin. Utifrån informationen som samlats in så bestämde sig författarna för att göra en 
totalundersökning av Stockholmsbörsens fastighetsbolag, samt att se hur deras kapitalstruktur 
har påverkats av införandet av IFRS/IAS 40. Författarna bestämde sig för att belysa denna 

                                                   
15 Thuren. (1996)  s 23-24 
16 Denscombe. (2000) s 208 
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frågeställning med att räkna ut olika nyckeltal. Nyckeltalen räknades ut av författarna själva, 
genom att hitta de olika posterna i företagens årsredovisningar. Detta gjordes för att få fram 
jämförbara nyckeltal för alla företagen. Författarna har valt att titta på årsredovisningar från 
2004 och 2005 för att hitta informationen de söker. Informationen ”innan införandet av IFRS” 
från 2004 års årsredovisning och ”efter införandet av IFRS” från 2005 års årsredovisningars 
jämförelseår. Författarna använde 2005 års årsredovisningar på grund av att 2004 års IFRS 
jämförelseår inte gav all den information de sökte. Börsvärdet och hur många aktier det fanns 
vid bokslutsdagen hittade information till i år 2004 årsredovisning. Årsredovisningarna har 
hittats på affärsdata samt företagens hemsidor. Författarna räknade även ut korrelationen och 
standardavvikelsen för att få mer tyngd i studien. Dessa analyserades i empirin med hopp om 
att hitta en likartad kapitalstruktur för branschen. Slutligen skrevs en slutsats som svarar på 
frågeställningen och författarna skrev ner funderingarna kring fortsatt forskning. 
 

2.4 Val av företag 

Författarna har valt att titta på fastighetsbolag som är noterade på stockholmsbörsen. 
Stockholmsbörsen är den börs i Sverige som har flest noterade fastighetsbolag. Enligt 
affärsvärdens branschindex i slutet av 2004 fanns det 12 fastighetsbolag som agerar på 
stockholmsbörsen. De förtagen var Brinova, Capona, Castellum, Fabege, Fast partner, Heba, 
Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Ljungberggruppen, Wallenstam och Wihlborgs.17 
 
Fabege har förvärvats av Wihlborg och dess verksamhet var fullt integrerat med Wihlborg i 
slutet på 2004.18 Wihlborgs startade ett nytt bolag i och med detta köp, det utdelande företaget 
(Wihlborgs) bytte namn till Fabege och det utdelade företaget fick namnet Wihlborgs 
fastigheter AB. Det har på grund av sammanslagningen varit svårt att hitta rättvisande siffror 
som ska kunna jämföras med de andra bolagen. Med detta som grund har författarna beslutat 
att ta bort dessa två bolagen ur studien. 
 

2.5 Val av Nyckeltal 

De nyckeltal författarna har valt är soliditet, avkastning på eget kapital, avkastning på 
sysselsatt kapital och skuldsättningsgrad. Definition av nyckeltalen förklaras i nästa kapitel (3 
Definitioner). Författarna har valt just dessa nyckeltal på grund av att de belyser det område 
som undersöks. Dock har författarna tagit bort de obeskattade reserverna från uträkningen av 
soliditeten på grund av att denna post inte finns i koncerners redovisning. Sedan har 
författarna tagit räntebärande skulder för att få en mer rättvisande bild av 
skuldsättningsgraden. 

                                                   
17Affärsvärlden. (2004) s 74 
18 Wihlborgs årsredovisning (2004) s 1. 
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2.6 Förklaringar av beräkningar 

Efter författarnas insamling av data från årsredovisningarna räknades de nyckeltal som 
presenterats ovan. En mer djupgående definition av nyckeltalen hittas i kapitel 3 Definitioner. 
Författarna använde inte nyckeltalen ur företagens årsredovisningar, detta för att eliminera 
eventuella felkällor. Författarna har också valt att räkna ut korrelationskoefficienten för att se 
om det finns något samband mellan företagen innan och efter införandet av IFRS. 
Standardavvikelsen har författarna också räknat ut för att kunna dra slutsatser och för att se 
hur mycket vissa nyckeltal avviker från medelvärdet.Genomgående för uträkningarna 
gällande branschens siffror har författarna summerat företagens olika poster och sedan räknat 
ut nyckeltalen med hjälp av de totala siffrorna för branschen. 
 

2.7 Metodkritik 

Reliabilitet beskriver om undersökningen har gjorts på ett korrekt sätt.19 Författarna anser att 
de har höjt reliabiliteten genom att räkna ut nyckeltalen själva istället för att ta företagens 
egna nyckeltal ur årsredovisningarna, där företagen kan ha ”förskönat” siffrorna. Författarna 
har höjt reliabiliteten ytterligare genom att läst igenom årsredovisningarna noga och 
kontrollerat exempelvis de räntebärande skulderna i not. Reliabiliteten kan påverkas av 
författarnas egna tankar och social prägling vid analysen av de uträkningar som gjorts. Den 
kan även påverkas av den mänskliga faktorn i och med att författarna själva har räkna ut 
nyckeltalen. För att försöka förhindra detta har författarna kontrollerat att de tagit rätt siffror 
samt kontrollräknat. När IFRS infördes så fanns det flera nya standarder som påverkade 
bolagen inte bara IAS 40. Det har författarna sett när de titta på förändringarna i det egna 
kapitalet och förändringen i det bokförda fastighetsvärdet. Och detta påverkar resultatet i 
uppsatsen. Det författarna har undersökt är inte bara IAS 40 påverkan utan hela IFRS då det 
inte har tagits hänsyn till vilken påverkan enbart IAS 40 haft på det egna kapitalet. Det som 
kan ha givit en lite missvisande bild av avkastningsmåtten är att författarna inte har haft 
möjlighet att använda genomsnitta kapitalvärden. För att data från både ingående balans och 
utgående balans saknas vid övergången till IFRS. 
  
Validiteten förklara om undersökningen har gett relevanta svar för problemet.20  Författarna 
anser att de har undersökt relevanta nyckeltal och på så sätt fått relevanta svar på 
undersökningens problemformulering. Eftersom författarna beslutade att utesluta två av 
bolagen från studien så har de gett en mer rättvisande bild av branschen. Då siffrorna var så 
pass avvikande på grund av sammanslagningen jämfört med de andra företagen. Detta hade 
troligtvis givit studien en skev bild av branschen. 

                                                   
19 Thurén. (1996)  s 22-23  
 20 Ibid.  
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3. Definitioner, nyckeltal och tidigare forskning 
Författarna avser med kapitlet definitioner, nyckeltal och tidigare forskning att definiera de 
olika begreppen som förekommer i uppsatsen. Samt att redogöra för tidigare forskning som 
är intressant för uppsatsen. 
 

3.1 Definitioner 

3.1.1 IAS 40 

Syftet med standarden är att vägleda hur förvaltningsfastigheter ska behandlas vid redovisning 
och vilka upplysningar som krävs. Standarden började gälla alla företag som agerar på en 
reglerad marknad från och med januari 2005.21 
 
Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter (byggnader och mark) som ägs för att ge 
hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av dessa. Detta gäller också för 
leasingtagare av fastigheter om leasingavtalet är ett finansiellt leasingavtal. Exempel på 
förvaltningsfastigheter: Mark som företag förvaltar över för att ge en långsiktig värdeökning 
än för en snarare försäljning i den löpande verksamheten. IAS 40 gäller också mark som 
företag inte vet vad de ska göra med och byggnader eller outhyrda byggnader som företaget 
har för att hyra ut enligt ett eller flera operationella leasingavtal. 22 
 
Förvaltningsfastigheterna får antigen värderas till verkligt värdet eller anskaffningsvärde, när 
företaget valt vilken metod de ska använda sig av måste de hålla sig till den. Verkligt värde 
innebär att fastigheterna redovisas till det verkliga värdet och att förändringar i det verkliga 
värdet redovisas i resultaträkningen.23 

3.1.2 RR 24 

Denna rekommendation gällde noterade företag 2003-2005. Rekommendationen definierade 
förvaltningsfastigheter som fastigheter (mark, byggnader, del av byggnader eller byggnad 
med mark) som innehas i syfte att generera hyresinkomster, värdestegring eller en 
kombination av dessa. Vidare i rekommendationen framgår det att förvaltningsfastigheter ska 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Samt eventuell 

                                                   
21 IFRA/IAS. (2007) s 585-599 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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nedskrivning eller ett tillägg för eventuell uppskrivning. 24, 25 Uppgifter om 
förvaltningsfastighetens verkliga värden ska lämnas i not.26 Det verkliga värdet utgörs enligt 
rekommendationen vanligen av marknadsvärdet.  I rekommendationen kan även läsas vad 
som skiljer en förvaltningsfastighet från en lagertillgång, alltså när fastigheterna skall 
redovisas som en omsättningstillgång snarare än en anläggningstillgång.27, 28 

 

 
FIGUR 1 - BESLUTSTRÄD 
Denna figur visar hur en fastighet ska redovisas.29 
   
 

                                                   
24 Rundfelt. (2004b)  
25 Eklund & Kyrö. (2003)  
26 FAR. (2005) s 1115 
27 Rundfelt. (2004b)  
28 Eklund & Kyrö. (2003)  
29 FAR. (2005) s 1121 
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3.2 Nyckeltal 

Författarna har valt nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad för att kunna analysera 
företagens kapitalstruktur. Samt att använda nyckeltalen avkastning på eget kapital och 
sysselsatt kapital för att beskriva företagens kapitalstruktur och utifrån dessa se hur företagen 
har finansierat sig. 
 

3.2.1 Soliditet 

Soliditet beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Soliditeten 
visar även företagets betalningsförmåga på längre sikt och hur stor del av företagets kapital 
som är lånat kapital. Ett högt soliditetstal betyder att företaget har större chans att överleva 
längre om de går med förlust. Det som påverkar företagets soliditet är lönsamhet och 
finansiering. Om det egna kapitalet växer i förhållandet till skulderna förbättras soliditeten 
kontinuerligt. Detta kräver dock att ägarna åter investerar vinstmedel i företaget och skjuter 
till nytt kapital om det behövs.30 Från formeln nedan har de obeskattade reserverna tagits bort 
på grund av att denna post inte finns med i koncernens balansräkning. 
 

Eget kapital 
Summa tillgångar 

 

3.2.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden visar mått på företagets finansiella styrka och används främst vid 
beräkning av den effekt som olika grader av skuldsättning kan ha på det egna kapitalets 
avkastning. Skuldsättningsgraden är ett alternativ till att bedöma soliditeten. Hög 
skuldsättningsgrad motsvarar definitionsmässigt en låg soliditet.31 Är skuldsättningsgraden 1 
är skulder och eget kapital lika stora, är den 3 är skulden 3 gånger så stor som det egna 
kapitalet. 

 
Räntebärande skulder 

Eget kapital 

                                                   
30 http://www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=1757&term=S&limit=500 
31 Nordstedts Juridik AB. (2006) s 149 
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3.2.3 Avkastning på eget kapital 

Visar det sammantagna resultatet av årets verksamhet i form av förräntning av det egna 
kapitalet. Med andra ord den avkastning som uppnåtts på ägarnas kapital. 32 
 

Nettoresultat 
Eget kapital 

 

3.2.4 Avkastning på sysselsatt kapital 

Detta nyckeltal ger ett mått på företagets avkastning direkt relaterat till kostnaderna för extern 
finansiering och för anskaffande av eget kapital.33 
 

Rörelseresultat + finansiella intäkter 
Summa eget kapital+ räntebärande skulder 

 

3.2.5 Standardavvikelsen 

Standardavvikelsen är ett sammanfattande mått på de enskilda observationernas spridning 
kring medelvärdet. Denna formel visar den praktiska beräkningen av standardavvikelsen.34 
 

 
 

                                                   
32 Nordstedts Juridik AB. (2006) s 91-92 
33 Ibid. s 153 
34 Körner & Wahlgren. (2005) s 50-51 
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3.2.6 Korrelationskoefficienten  

Korrelationskoefficienten är ett mått på det linjära sambandet.  När r ligger i spannet mellan  
-1 till 1 så är 0 inget samband och -1 är ett starkt negativt samband och 1 är ett starkt positivt 
samband. 
 

 
 
 
Vad som egentligen menas med ett starkt linjärt samband besvaras enklast genom att beräkna 
kvadraten av korrelationskoefficienten. Som även kallas determinationskoefficienten (r2). 
Denna beskriver hur stor del av den totala variationen för den beroende variabeln som 
förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln.35 
 

3.2.7 Regressionslinjen 

 
Regressionslinjen visar och beskriver genomsnittssambandet. Denna formeln används för att 
räkna ut regressionslinjen. 36 

 
 
För att räkna ut b används följande formel: 

 
 
a räknas ut med följande formel: 

 
 

                                                   
35Körner & Wahlgren. (2005) s 76-77  
36 Ibid. s 70-72 
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Detta görs för att kunna se om det är en positiv eller negativ lutning på regressionslinjen. För 
att sedan göra ett hypotestest med hjälp av testfunktion av regressionslinjens lutning: 

 
 
T- test används för att det är en mindre undersökning och att antalet undersökta poster är 
mindre än 30 stycken. 
 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Kandidatuppsatser  

”Nya redovisningsrekommendationers påverkan på Fastighetsbolagens kapitalstruktur” 
av Lundberg och Zeljaja (2005) Södertörns högskola. 
 
Denna uppsats har givet oss intresse och förståelse för ämnet. Den utgår inte från några 
teorier. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur de nya redovisningsrekommendationerna, 
bland annat IAS 40, påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur. Författarna kom fram till att 
företagen som redovisar sina fastigheter till verkligt värde fick en väsentlig förändring på det 
bokförda värdet av fastigheterna. Detta gjorde att det egna kapitalet ökade och där med 
soliditeten.  
 
 
”Kapitalstruktur bland svenska industriföretag – en studie av Modigliani & Millers teorem” 
av Jonsson och Martinez (2005) Södertörns högskola. 
 
Denna uppsats har hjälpt oss i vårt arbete på grund av att författarna har gjort en liknande 
undersökning som denna. Dock har de räknat på, som framgår av rubriken, svenska 
industriföretag. Syftet författarna hade med uppsatsen var att undersöka huruvida Modigliani 
och Millers första och andra propositioner om kapitalstrukturer var tillämpbara på deras 
utvalda företag. Författarna kom fram till att MM:s proposition I överensstämmer med det 
resultat som de fått fram i undersökningen. Dock finner författarna inget samband mellan 
företagens kapitalstruktur och MM:s proposition II. 
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3.3.2 Magisteruppsatser  

”Substansrabatt eller premie i fastighetsbolag - En studie av effekterna av IAS 40” 
av Aceituno och Enström (2005) Södertörns högskola. 
 
Denna uppsats har tagit upp ett intressant ämne som gett oss en djupare förståelse för hur det 
se ut på fastighetsbranschens aktiemarknad och hur substansrabatten är utformad. Syftet med 
uppsatsen var att studera substansrabattens utveckling i fastighetsbolag noterade på 
Stockholmsbörsen under hösten 2004 och våren 2005, samt undersöka om den nya standarden 
IAS 40 är en bidragande orsak till fastighetsaktiernas uppgång. De har intervjuat sakkunnig 
inom fastigtesområdet och gjort en kvantitativ undersökning genom att beräkna 
substansrabatten/premien utifrån respektive bolags årsredovisning. De kom framtill att 
substansrabatten har minskat och övergått till en liten premie efter införandet. Sakkunniga 
inom redovisningsinriktningen menar att denna förändring har bland annat med IAS 40 att 
göra. Analytiker å andra sidan menar att det inte har med IAS 40 att göra utan nya aktörer, 
rationaliserings möjligheter och lägre räntenivåer.  
 
 
”Värdering av fastigheter till verkligt värde - Vilka konsekvenser får värderingen av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde för fastighetsbolagens riskhantering och 
finansiering av verksamheten? ”av Cederlöf & Särnholm (2006) Karlstads universitet. 
 
Denna uppsats har gett oss en djupare förståelse av värderings problematik kring verkligt 
värde när det gäller fastigheter. Uppsatsen har till syfte att undersöka problematiken med 
värderingar av fatigheter till verkligt värde enligt IAS 40 samt fastighetsbolagens 
riskhantering och finansiering av verksamheten. De har bland annat kommit fram till att 
redovisning enligt IAS 40 ger en mer rättvisande bild av företagets tillgångar, då det verkliga 
värdet som redovisas. 
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4. Teori 
Med detta kapitel avser författarna att beskriva valet av teorier. I slutet finns även en 
teoretisk referensram som ligger till grund för analysen av undersökningen som författarna 
gjort. 
 

4.1 Modigliani och Millers teori 

1958 publicerade Franco Modigliani och Merton Miller en studie som visade att under vissa 
förutsättningar var ett företags kapitalkostnader inte relaterade till vilken kapitalstruktur 
företaget utnyttjade.  
 
Dessa förutsättningar baserades deras analys på och det är de förutsättningar som måste 
föreligga på en perfekt kapitalmarknad: 

• En total avsaknad av transaktionskostnader vid köp och försäljning av värdepapper. 
• En tillräckligt stor kapitalmarknad där ingen aktör är så stor att den kan påverka 

prisbildningen. 
• En marknad som kännetecknas av att all kurspåverkande information är tillgänglig, 

utan kostnad, för samtliga aktörer. 
• Att alla aktörer kan placera, respektive låna, till en och samma räntesats 
• Därtill förutsätts även att aktörerna är rationella samt att alla företagen skulle ha 

samma uppfattning när det gäller bolags resultat. Alla företag som hade samma 
riskprofil ansågs också ha samma affärsrisk. 37 

 

                                                   
37 De Ridder. (2006) s 130 



Södertörns högskola  Handledare: Bengt Lindström 
Kandidatuppsats Författare: Karin Lyngarth 
HT 2007 Katharina Löfgren 
 

~ 15 ~ 
 

4.1.1 MM:s proposition 1 (utan skatt) 

 
VL=VU 

The average cost of capital to any firm is completely independent of its capital structure and 
is equal to the capitalization rate of a pure equity stream of its class.38 

 
Denna proposition är troligtvist det viktigaste forskningsresultatet inom finansvetenskapen. 
Före MM:s proposition var effekten av hävstångskraften på företags värde för komplex och 
invecklad.39 Första proposition argumenterar för att ett företag har samma värde oberoende av 
dess finansiering. På en perfekt marknad ska alltså två företag som har samma risk och 
identisk lönsamhet värderas till samma värde. Kostnaden för eget kapital ändras när 
kapitalstrukturen förändras. Företagets aktier blir en mer riskfylld placering för investerarna 
när skuldandelen ökar. På grund av den mer riskfyllda placeringen vill aktieägarna ha ett 
högre avkastningskrav. Detta medför att kostnaden för eget kapital stiger men den 
genomsnittliga kapitalkostnaden är oförändrad.40 
 

4.1.2 MM:s proposition 2 (utan skatt) 

 
rs=ro + B/S*(ro + rb) 

The cost of equity with leverage, because the risk to equity rises with leverage.41 
 
Denna proposition formades på grund av att företagets genomsnittliga kapitalkostnad har en 
avgörande roll vid företagsvärdering. Här utgår MM från den genomsnittliga kapitalkostnaden 
men uttrycker kostnaden för eget kapital som att avkastningen på eget kapital är en funktion 
av skuldsättningsgraden42.  
För att visa detta har vi formeln: 

rs=ro + B/S*(ro + rb) 
 

                                                   
38 Modigliani & Miller. (1958) 
39 Ross, Westerfield & Jaffe. (2002) s 397 
40 De Ridder. (2006). s 133 
41 Ross, Westerfield & Jaffe. (2002). s 407 
42 De Ridder. (2006). s 136 
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Det kan även visas med ett diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 - Genomsnittlig kapitalkostnad 
I diagrammet ovan kan vi se relationen mellan kostnaden för eget kapital och 
skuldsättningsgraden. Den visar även att den genomsnittliga kapitalkostnaden och kostnaden 
för lånat kapital inte påverkas av skuldsättningsgraden. 
 

4.1.3 MM:s propositioner med skatt 

Den viktigaste effekten av att titta på dessa propositioner med hänsyn till skatt är att 
kostnaden för skulder minskar eftersom räntor är en avdragsgill kostnad för företaget. Följden 
av detta blir en fördel som tillfaller aktieägarna eftersom företaget uppnår en lägre 
skattekostnad. 
 
Om skatt beaktas gäller exempelvis att MM1 kan omformuleras så att värdet på ett företag 
med skulder (VL) måste vara identiskt med värdet av ett företag utan skulder(VU) och värdet 
av dess skattesköld(TCB).43 Alltså:  VL=VU + TCB44 
 
Värdet på företaget med hänsyn till skatt således är en linjär funktion av skuldsättningsgraden. 
Företaget bör öka sin skuldfinansierade del till dess att allt kapital är lånat för att uppnå den 
optimala kapitalstrukturen. Men i verkligheten så väljer företagen en kapitalstruktur som 
består av såväl eget kapital som av skulder.45 
 
På samma sätt påverkas MM2 med hänsyn till skatt (Tc):  rs=ro + (1- TC) * B/S *(ro + rb) 
 

                                                   
43 De Ridder. (2006) s 138 
44 Ross, Westerfield & Jaffe. (2002) s 397 
45 De Ridder. (2006) s 140 

 

ro 

rS 
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B/S 

rs = Räntabilitet (kostnad  
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 kapitalkostnaden 
rb = Kostnad för lånat kapital  
 (låneräntan) 
B/S = Skuldsättningsgrad 
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Figur 3 - Företag utan skulder  

 
Figur 4 - Företag med skulder 

Diagramen visar hur ett företag som är skuldsatt betalar mindre skatt jämnfört med ett 
företag som inte har skulder. 
 

4.2 Trade-off teorin 

Modigliani och Millers teorier menar att företagen ska låna så mycket som möjligt. Trade-off 
teorin menar att det beror på i vilken bransch företaget agerar i, den optimala kapitalstrukturen 
kan skilja sig. Ett IT företag som är högteknologiskt har riskfyllda tillgångar vilket gör att den 
vanligtvist har liten skuldsättningsgrad medan flygbolagen som har relativt säkra tillgångar 
har större skuldsättningsgrad.46 Trade-off teorin tar hänsyn till både företagsskatt och 
eventuella konkurrentkostnader.47 
 
Teorin lägger sin tyngd på skatter, företagen ska låna till den grad där skattefördelarna av 
skulden är lika stor som värdet på kostnader av finansiell nöd. Finansiell nöd är den kostnad 
som uppstår vid en eventuell konkurs, en omorganisation eller ökade agentkostnader om 
företagets kreditvärdighet ifrågasätts vid lån.48 
 

                                                   
46 Brealey & Myers. (2003) s 508-510 
47 Ross, Westerfield & Jaffe. (2005) s 442-443 
48 Brealey & Myers. (2003) s 508-510 
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Figur 5 - Den optimala balansen av skulder och ett företagsvärde  
 Den horisontella linjen (VU) i figuren beskriver värdet av ett företaget i en värld utan 
konkurskostnader. Den ∩- formade linjen (V) beskriver företagets värde med dessa kostnader. 
49 När företaget lånar mer flyttas man till höger på ∩- formade linjen(V). Till dess att man 
når den optimala skuldgränsen (B*) är konkurskostnaderna lägre än 
skattesköldsfördelarna.50 
 

4.3 Teoretisk referensram 

De valda teorierna förväntas ge en bra analyseringsgrund till de nyckeltal författarna räknar 
fram. Utifrån Modigliani och Millers teori kommer författarna att undersöka om några 
samband mellan skuldsättningsgraden och avkastningen på eget kapital finns. Stämmer 
sambandet med MMs teori om skatteskölden att företagen dra fördel av att finansieras av lån 
istället för eget kapital. Utifrån Trade-off teorin kommer författarna att undersöka om det 
finns några samband mellan de undersökta företagens skuldsättningsgrad och soliditet, då 
teorin påstår att det bör vara liknande i samma bransch.  

                                                   
49 Ross, Westerfield & Jaffe. (2005) Fig 16.1 s 443 
50 Ibid. s 432-433 

Företagets värde (V) 
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5. Empiri 
I kapitlet avser författarna att presentera och analysera empirin, detta kommer att göras 
utifrån den teoretiska referensramen och definitionerna. Empirin kommer att presenteras i 
diagram med beskrivningar. Analysen kommer att ske utifrån diagrammen över nyckeltalen. 
Kapitlet kommer att avslutas med ett resultat som har för avsikt att sammanfatta analysdelen. 
Siffror till uträkningarna och grunden för diagrammen återfinns i bilaga 1. 
 

5.1 Förvaltningsfastigheternas bokförda värde 

 
Figur 6 - Förvaltningsfastigheternas värde 
I detta diagram kan ses hur det bokförda värdet på förvaltningsfastigheterna har förändrat 
innan och efter införandet av IFRS. 
 
De företag som innan införandet av IFRS värderade sina förvaltningsfastigheter som 
varulager (omsättningstillgångar, OT) är Klövern och Kungsleden. De andra företagen 
redovisade sina förvaltningsfastigheter som anläggningstillgångar (AT). De företag som har 
värderat sina förvaltningsfastigheter som OT har sluppit avskrivningar men dock alltid 
värderat förvaltningsfastigheterna till lägsta värdes principen. I diagrammet kan de inte ses 
någon skillnad mellan företagen med tanke på hur det redovisade innan införandet av IFRS. 
Efter införandet så redovisar alla företagen förvaltningsfastigheterna till verkligt värde.  
 
Det som kan utläsas av diagrammet är att det inte finns någon genomgående trend. Fyra av tio 
bolag har knappt förändrat det bokförda värdet. Resten alltså sex av bolagen har ökat värdet 
på förvaltningsfastigheterna. Inget av bolagen har minskat värdet på sina 
förvaltningsfastigheter efter införandet av IFRS. 
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20 835,20 

 
32 979,60 

 
73 031 476,92 

 
181 407 991,44 

 
687 136 561,92 

N = 10 

5.2 Eget Kapital 

 
Figur 7 - Eget kapital 
Här visas företagens bokförda eget kapital före och efter införandet av IFRS samt vilket värde 
företaget har på börsen.  
 

 

 
0,9384  0,8807 

 
Det egna kapitalet är grunden till flertalet av de uträkningar 
författarna gjort. Här kan ses att alla bolagen utom ett har 
högre börsvärde än bokfört värde både innan och efter 
införandet av IFRS på det egna kapitalet. För att se om det finns en likhet mellan hur 
införandet av IFRS har påverkat företagens egna kapital gjordes en korrelationsuträkning. Där 
kan tydligt utläsas att det finns en stark korrelation, vilket betyder att det finns ett starkt 
samband i ökningen av eget kapital efter införandet av IFRS. Determinationskoefficienten (r2) 
har även den ett högt värde på 88 %. Det betyder att det är en stor del av variationen före 
IFRS som förklaras av det linjära sambandet med variationen efter IFRS.  
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Figur 8 - Soliditets diagram 
I detta diagram ses hur soliditeten har förändrats vid införandet av IFRS. 
 

 
 
 

0,5272   
 
En liknande soliditet kan ses innan och efter dock har de flesta 
ökat sin soliditet efter införande av IFRS. Hela branschen, som kan utläsas längst till höger, 
ses det att soliditeten ökat. Soliditeten visar bland annat hur stor del av företagens kapital som 
är eget kapital och lånat kapital. Utifrån detta nyckeltal kan ses att företagen har i genomsnitt 
har en lägre soliditet än 50 %, alltså har de en större del lånat kapital än eget. Utifrån MMs 
teori med skatt ska företagen låna så mycket av sitt kapital som möjligt. Kan ses att denna 
teori utifrån soliditeten delvis stämmer överens med fastighetsbolagen på stockholmsbörsen. 
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Här räknas standardavvikelsen för soliditeten ut för att se om det innan (x) eller efter (y) 
införandet av IFRS skiljer sig mer eller mindre från varandra 
 

  
 

S Innan IFRS = 0,0906 S Efter IFRS = 0,1023 
 
Här kan ses att det resultatet innan införandet av IFRS skiljer sig mindre från varandra. Vilket 
betyder att de har en mer likartad soliditet innan införandet än efter. 
 

5.4 Avkastning på eget kapital 

 
Figur 9 - Diagram över avkastning på eget kapital 
I detta diagram kan man se förändringen i avkastningen på eget kapital. 
  
Det kan ses en viss tendens i och med att alla företagen får lägsta avkastningen på eget kapital 
med börsvärde som grund. Hälften av bolagen har högre avkastning på eget kapital innan 
införandet av IFRS och hälften av bolagen högre avkastning på efter kapital efter införandet 
av IFRS. För hela branschen kan det ses att den högsta avkastningen på eget kapital fanns 
innan införandet av IFRS, men det är med liten marginal. 
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5.5 Avkastning på sysselsatt kapital 

 
Figur 10 - Diagram över avkastning på sysselsatt kapital 
I detta diagram ser vi hur avkastningen på sysselsatt kapital har förändrats. 
 
Totalt sett har branschen ökat avkastningen på sysselsatt kapital efter införandet av IFRS, 
dock med liten marginal. 3 av 10 bolag har en negativ utveckling efter införandet av IFRS. 
Avkastningen på det sysselsatta kapitalet ger en bild av bolagens avkastning direkt relaterat 
till kostnaderna för extern finansiering och för anskaffande av eget kapital. Detta betyder i de 
flesta fall att kostnaderna för extern finansiering och anskaffande av eget kapital ökat efter att 
IFRS infördes. Eftersom det här är ett framtidsmått, kommer alla bolagen att klara sig bättre 
efter införandet av IFRS på grund av att de har mer tillgångar (eget kapital) att röra sig med. 
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22,9533 

 
14,4686 

 
63,2512 

 
25,4978 

 
36,2976 

N = 10 

5.6 Skuldsättningsgraden 

 
Figur 11 - Diagram över skuldsättningsgraden 
 I detta diagram kan vi se hur företagens skuldsättningsgrad har förändratsvid införande av 
IFRS och jämföra det med företagens börsvärde. 
 
Nedan följer uträkningar av korrelationen och standardavvikelsen 
över branschens skuldsättningsgrad innan (x) och efter (y) 
införandet av IFRS, detta för att se om det finns något signifikant 
samband.  
 

 
 

  0,1971 

 

  
 

S Innan IFRS = 1,0835 S Efter IFRS = 0,7121 
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Enligt MMs teori ska merparten om inte allt kapital vara lånat kapital för att uppnå en 
optimalkapitalstruktur på en marknad där skatt finns. Det kan ses att skuldsättningsgraden för 
bransch har sänkts efter införandet av IFRS. Fastighetsbranschen stämmer till viss del MMs 
teori om optimalkapitalstruktur då de i de flesta företagen har en skuldsättningsgrad som är 
över ett. Utifrån standardavvikelsen kan utläsas att företagen har gått mot en mer liknande 
skuldsättningsgrad efter införandet av IFRS. Vilket är förenligt med Trade-off teorin som 
påstår att företag i samma bransch bör ha en liknade kapitalstruktur. Korrelationskoefficienten 
ligger i mitten vilket visar att det finns ett svagt samband i skuldsättningsgraden innan och 
efter införandet av IFRS. Det som mer kan utläsas av uträkningarna är att 
determinationskoefficienten (r2) visar att det är bara 19,7% som beror på hur resultatet såg ut 
innan IFRS har påverkats av hur resultatet är efter införandet av IFRS.  
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N = 10 
Innan IFRS 

 
22,95 

 
192,16 

 
63,28 

 
5156,93 

 
530,93 

 
Efter IFRS 

 
14,47 

 
168,81 

 
25,47 

 
3201,62 

 
252,61 

5.7 Regressionslinjen 

 
Figur 12 - Diagram regressionslinje 
Här ses ett punktdiagram över skuldsättningsgrad och årets resultat före och efter införandet 
av IFRS. 
 

Innan IFRS   

Efter IFRS  

 
Innan IFRS    
Efter IFRS   
 
Innan IFRS  
Efter IFRS  
 
Dessa uträkningar visar på att det finns ett positivt samband mellan 
skuldsättningsgraden och avkastningen på eget kapital både innan 
och efter införandet av IFRS. Ju mer skuldsättningsgraden ökar 
desto större blir avkastningen på eget kapital.  
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Ett hypotestest genomförs för att undersöka om MMs teori stämmer överens med 
undersökningen. Då deras teori menar att ju mer skuldsatt företaget är desto mer avkastning 
på eget kapital får de. 
 
Följande hypoteser antas: 
H0: Inget samband finns mellan avkastning på eget kapital och skuldsättningsgraden. 
H1: Samband finns mellan avkastning på eget kapital och skuldsättningsgraden. 
 
 

Innan IFRS  0,52 

 

Efter IFRS  0,04 

 

Innan IFRS  

 

Efter IFRS  

 
 

Innan IFRS   

 

Efter IFRS   
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Här kan ses utfallen av två hypotestest med 5% signifikans nivå och frihetsgrad 8 ger ett 
värde på 2,31.  
 
Innan IFRS så måste H1 accepteras och H0 förkastas. Vilket förklaras enklare av att det alltså 
finns ett samband mellan skuldsättningsgraden och avkastning på eget kapital innan IFRS 
infördes. Detta betyder att MMs teori stämmer överens med branschens val av finansiering. 
Innan IFRS lönar det sig att ha en hög skuldsättningsgrad. 
 
Efter IFRS så måste H1 förkastas och H0 accepteras. Det finns inget samband efter IFRS 
införande mellan skuldsättningsgraden och avkastningen på eget kapital. Detta betyder att 
MMs teori inte stämmer överens med branschens val av finansiering efter IFRS införande. 
Det finns inget signifikant samband med att avkastningen på eget kapital ökar när 
skuldsättningsgraden ökar. 

 2,31  2,95 0    0,6 -2,31 
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6. Slutsats 
De frågor som ställdes i problemformuleringen ska författarna i detta kapitel försöka att 
besvara. Kapitel kommer att avslutas med förslag till fortsatta studier. 
 
 
Vilka förändringar har skett bland Stockholmsbörsens fastighetsbolags kapitalstruktur i 
samband med införandet av IAS 40 och IFRS? Är detta förenligt med Modigliani och 
Millers teori om kapitalstruktur på en marknad med skatt? 
 
Det har skett en del förändringar med införandet av IFRS, vi kan inte se några direkta likheter 
mellan företagens nyckeltal innan och efter införandet. Författarna kommer nedan att gå in 
närmare på de olika nyckeltalen. 
 
Det egna kapitalet har ökat hos hela branschen, men det har inte ökat mer än vad börsvärdet 
är. Det finns ett samband mellan innan och efter införandet av IFRS. Detta medför att 
skuldsättningsgraden för alla bolagen har sänkts, dock finns det inget samband mellan innan 
och efter införandet sett utifrån korrelationen. I avkastningen på sysselsatt kapital har det bara 
skett en liten förändring uppåt eller nedåt, så inga generella slutsatser kan dras. Detta antar 
författarna beror på att det har både skett en förändring i det egna kapitalet samt i 
rörelseresultatet i och med införandet av IFRS.  
 
Avkastning på eget kapital visar att hälften av företagen fick högre avkastning och den andra 
hälften fick sämre avkastning på det egna kapitalet efter införandet av IFRS. Trenden i 
branschen var dock att det var högre avkastning på eget kapital innan införandet av IFRS. 
 
Författarna visar genom ett hypotestest att MMs teori stämmer överens med branschens 
finansiering innan IFRS införande. Efter införandet av IFRS å andra sidan så fanns det inte 
något signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och avkastningen på eget kapital. 
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Finns det en liknande kapitalstruktur för branschen som trade-off teorin påstår? 
 
Författarna tycker att de kan se en liknande kapitalstruktur med några utstickare i branschen. 
Skuldsättningsgraden i branschen ligger på 2,1 gånger innan införandet av IFRS, efter IFRS 
införandet ligger skuldsättningsgraden på 1,3 gånger. Standardavvikelsen har minskat efter 
införandet av IFRS, vilket gör att det finns en mer liknande kapitalstruktur. Soliditeten ligger 
runt 30,7% innan införandet och 38,5% efter införandet. Soliditetens standardavvikelse innan 
och efter införandet skiljer sig lite med ca 0.01, företagens soliditet skiljer sig alltså knappt 
men dock lite mer efter införandet IFRS än innan. 
 
Utifrån detta tolkar författarna det som att företagen har gått mot en mer likartad 
kapitalstruktur efter införandet av IFRS/IAS 40. 
 
 
Gör införandet av IFRS att det bokförda värdet på eget kapital närmar sig börsvärdet på 
eget kapital? 
 
Det bokfördavärdet på eget kapital närmar sig börsvärdet på eget kapital efter införandet av 
IFRS. I nio av tio företag är fortfarande det bokfördavärdet mindre än börsvärdet på eget 
kapital.  
 

6.1 Fortsatta studier 

Något författarna fattade tycke för inledningsvis när de läste in sig på ämnet, var att se om 
aktievärdet hade påverkats av IAS 40/ IFRS. Det dröjer att tag innan denna undersökning kan 
genomföras, först måste det listas ut vilka andra faktorer som kan ha påverkat börsvärdet för 
att kunna ta reda på vad IAS 40 har bidragit till. En förutsättning är att det måste bli en 
lågkonjunktur först. 
 
En annan infallsvinkel som skulle vara intressant att undersöka närmare är om företagen har 
antagit samma skuldsättningsgrad några år efter införandet som de hade innan. Detta är 
intressant för att författarnas hypotestest visar på att företagen följde MMs teori om 
optimalkapitalstruktur innan införandet av IFRS, dock inte efter. 
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7. Kritisk granskning 
Detta kapitel har för avsikt att belysa vad som har fått undersökningens validitet och 
reliabilitet att ökas och att sänkas. 
 

7.1 Validitet 

Validiteten anser författarna vara relativt god. Undersökningen som gjorts stämmer väl 
överens med hur verkligheten såg ut vid tidpunkten som undersöks, för att datan som 
undersökningen baseras på har tagits från företagens egna årsredovisningar. Samt att 
nyckeltalen har räknats ut själva av författarna. Dock kan författarna ha misstolkat rubriker i 
årsredovisningarna.  
 

7.2 Reliabilitet 

Det finns flera saker som kan ha påverkat de värden författarna har fått fram. Undersökningen 
kan ha påverkats av att författarna inte tog med alla de noterade bolagen på stockholmsbörsen 
utan valde att utesluta två av bolagen. Detta kan ha påverkat undersökningen negativt och 
missvisande eftersom att det är så få bolag i populationen så att två företag kan få siffrorna att 
ändras. Men det kan även ha påverkat undersökningen positivt då om de företagen inte 
uteslutits hade kunnat ge undersökningen missvisande nyckeltal. En annan sak som har 
påverkat uppsatsen är att hela införandet av IFRS har påverkat nyckeltalen inte bara IAS 40. 
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Bilaga 

Tabeller med uträkningar 

Innan införandet av IFRS 

Företag 
Årets 

resultat 
resultat 

före skatt 
Rörelse 
resultat 

Finansiel
la 

intäkter 
Summa 

tillgångar 
Summa 

Eget kapital 

räntebära
nde 

skulder 
Soliditet 

(%) 

Avkastning 
Eget 

kapital 
(%) 

Avkastning 
Sysselsatt 
Kapital 

(%) 

Skulds
ättnin
gsgrad 
(ggr) 

            
Brinova 59,20 82,80 172,50 3,90 2 003,20 583,80 1 114,10 29,14% 14,18% 10,39% 1,91 
Capona 319,90 301,40 422,90 3,30 4 166,30 1 362,20 2 363,30 32,70% 22,13% 11,44% 1,73 

Castellum 586,00 797,00 1 215,00 4,00 14 842,00 4 927,00 8 827,00 33,20% 16,18% 8,86% 1,79 
Fast Partner 41,30 56,80 150,40 19,80 3 362,90 742,80 2 167,40 22,09% 7,65% 5,85% 2,92 

Heba 37,70 51,70 71,50 0,07 834,00 206,00 523,70 24,70% 25,10% 9,81% 2,54 
Hufvdstade

n 664,10 747,20 971,70 11,30 10 479,20 5 208,90 3 135,00 49,71% 14,34% 11,78% 0,60 
Klövern 193,00 164,80 294,00 3,00 4 533,90 1 631,10 2 698,70 35,98% 10,10% 6,86% 1,65 

Kungsleden 928,30 571,00 1 027,00 8,10 13 697,50 3 509,70 9 460,00 25,62% 16,27% 7,98% 2,70 
Ljungbergs

gruppen 93,30 129,00 249,30 5,50 3 553,20 940,20 2 229,10 26,46% 13,72% 8,04% 2,37 
Wallenstam 833,10 904,70 1 242,70 33,20 10 297,80 1 723,50 8 162,00 16,74% 52,49% 12,91% 4,74 
Branschen 3 755,90 3 806,40 5 817,00 92,17 67 770,00 20 835,20 40 680,30 30,74% 18,27% 9,61% 1,95 
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 Efter införandet av IFRS 

 Företag  
 Årets 
resultat 

 resultat 
före 
skatt  

 Rörelse 
resultat 

 
Finansiel
la 
intäkter  

 Summa 
tillgångar  

 Summa 
Eget 
kapital  

 
räntebära
nde 
skulder  

Soliditet 
(%) 

Avkastning 
Eget kapital 
(%) 

Avkastning 
Sysselsatt 
Kapital (%) 

 
Skuldsättnings
grad (ggr)  

                        
Brinova 65,60 88,50 176,50 3,90 1 998,70 579,30 1 114,10 28,98% 15,28% 10,65% 1,92 
Capona 402,30 415,80 537,90 3,30 4 636,90 1 701,10 2 363,30 36,69% 24,44% 13,32% 1,39 

Castellum 916,00 1 255,00 741,00 660,00 19 550,00 8 035,00 8 827,00 41,10% 15,62% 8,31% 1,10 
Fast Partner 127,00 167,40 246,60 19,80 3 575,70 897,60 2 167,40 25,10% 18,65% 8,69% 2,41 

Heba 141,20 195,50 214,50 0,80 2 330,10 1 283,00 523,70 55,06% 15,24% 11,92% 0,41 
Hufvdstaden 771,40 896,30 1 120,70 11,30 15 142,20 8 139,80 3 135,00 53,76% 11,01% 10,04% 0,39 

Klövern 213,30 185,20 314,30 3,00 4 603,90 1 700,90 2 698,70 36,94% 10,89% 7,21% 1,59 
Kungsleden 876,80 499,50 811,30 8,10 14 513,70 3 954,40 9 460,00 27,25% 12,63% 6,11% 2,39 
Ljungbergs 

gruppen 199,90 277,20 397,40 5,50 4 925,40 1 928,10 2 229,10 39,15% 14,38% 9,69% 1,16 
Wallenstam 1 261,50 1 460,20 1 817,80 12,00 14 481,90 4 760,40 8 162,00 32,87% 30,67% 14,16% 1,71 
Branschen 4 975,00 5 440,60 6 378,00 727,70 85 758,50 32 979,60 40 680,30 38,46% 16,50% 9,65% 1,23 
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Börsvärdet 

Företag  
 Årets 
resultat 

 resultat 
före 
skatt  

 Rörelse 
resultat 

 
Finansiella 
intäkter  

 Summa 
tillgångar  

 Summa Eget 
kapital enligt 
Börsvärdet  

 
räntebär
ande 
skulder  

Soliditet 
(%) 

Avkastning 
Eget kapital 
(%) 

Avkastning 
Sysselsatt 
Kapital (%) 

 
Skuldsättn
ingsgrad 
(ggr)  

                        
Brinova 59,20 82,80 172,50 3,90 2 003,20 1 015,20 1 114,10 50,68% 8,16% 8,28% 1,10 
Capona 319,90 301,40 422,90 3,30 4 166,30 2 368,75 2 363,30 56,86% 12,72% 9,01% 1,00 

Castellum 586,00 797,00 1 215,00 4,00 14 842,00 9 758,00 8 827,00 65,75% 8,17% 6,56% 0,90 
Fast Partner 41,30 56,80 150,40 19,80 3 362,90 1 025,90 2 167,40 30,51% 5,54% 5,33% 2,11 

Heba 37,70 51,70 71,50 0,07 834,00 1 720,00 523,70 206,24% 3,01% 3,19% 0,30 
Hufvdstaden 664,10 747,20 971,70 11,30 10 479,20 10 056,50 3 135,00 95,97% 7,43% 7,45% 0,31 

Klövern 193,00 164,80 294,00 3,00 4 533,90 2 052,50 2 698,70 45,27% 8,03% 6,25% 1,31 
Kungsleden 928,30 571,00 1 027,00 8,10 13 697,50 4 758,60 9 460,00 34,74% 12,00% 7,28% 1,99 
Ljungbergs 

gruppen 93,30 129,00 249,30 5,50 3 553,20 2 246,60 2 229,10 63,23% 5,74% 5,69% 0,99 
Wallenstam 833,10 904,70 1 242,70 33,20 10 297,80 3 924,60 8 162,00 38,11% 23,05% 10,56% 2,08 
Branschen 3 755,90 3 806,40 5 817,00 92,17 67 770,00 38 926,65 40 680,30 57,44% 9,78% 7,42% 1,05 

 


