
    

1 

 

Samba 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalstruktur i fastighetsbranschen 

En studie av svenska noterade fastighetsbolag 2005-2010 

  

 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp 

Finansiering | VT terminen 2012 

Ekonomie kandidatprogrammet 

Av: Alexander Jovanovic & Richard Olsson 

Handledare: Ogi Chun 

 



    

2 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Denna uppsats är skriven för att uppnå en ekonomiekandidat inom 

inriktningen finansiering. Vi vill med detta förord rikta ett stort tack till alla 

som hjälpt oss under arbetets gång, samt speciellt tacka vår handledare Ogi 

Chun för goda råd och lärdomar som vi garanterat kommer att ha nytta av i 

våra framtida studier och arbetsliv. 

 

 

 

Richard Olsson  Alexander Jovanovic 

 

 

 

 

 



    

3 

 

Sammanfattning: 

 

Tidigare empiriska studier av bland annat Margaritis och Psillaki har visat att det föreligger 

samband mellan lägre soliditet och högre effektivitet, bland de företagen som undersöktes i Nya 

Zeeland. Vidare så har andra forskare kunnat visa samband mellan en lägre soliditet och högre 

avkastning inom branscher som inte berörs i vår undersökning, däribland Titman och Wessler. 

Dessa studier har omfattat ett stort urval av företag inom olika branscher och tidsperioder. Men 

framförallt så har de tidigare forskarna använt sig av traditionella nyckeltal och variabler, något 

som författarna har modifierat i studien.  

Studiens syfte är att kartlägga samt analysera eventuella samband mellan avkastning och lägre 

soliditet, bland fastighetsbolagen i Sverige. Soliditetsmåttet kommer att fokusera sig på de 

långsiktiga skulderna samt anläggningstillgångarna. Vidare så inriktar sig uppsatsens syfte på att 

ta reda på vilka de högavkastande finansieringsformerna är bland fastighetsbolagen. Vi skall 

även testa om de bolag som enligt teorin valt mer riskfyllda finansieringsalternativ har historiskt 

sett varit det. Avslutningsvis så vill författarna se ifall bolag har valt vissa finansieringsalternativ 

för att påverka den egna aktiekursen. 

Studien omfattar svenska börsnoterade fastighetsbolag mellan åren 2005-2010. Där uppsatsen 

bygger på en kvantitativ analys, vilket bland annat har inneburit att all data har hämtats ifrån 

respektive bolags årsredovisning. Den statistiska analysen är utförd i SPSS, detta genom 

spridningsdiagram, enkla- samt multipla regressionsmodeller. Variablerna som har tillämpats i 

modellerna bygger på modifierade nyckeltal och mått. 

Det empiriska resultatet visar att det finns samband mellan den totala avkastningen samt 

soliditeten bland svenska fastighetsbolag. Detta kunde författarna konstatera utifrån en av de 

multipla regressionerna som analyserades. Utöver detta så fanns inga signifikanta samband 

bland de ovan nämnda variablerna bland regressionsberäkningarna.  
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Abstract: 

 

Recent studies made by Margaritis and Psillaki, have shown that a lower debt ratio and higher 

efficiency are correlated in their studies performed on companies in New Zeeland. Other 

researchers have been able to show a connection between other industries than the one used in 

our studies, among these are Titman and Wessler. These studies have been done with a great 

selection of companies in different industries and time periods. However most of these 

researchers have used traditional ratios and variables. 

This study aims to find and analyze connections between returns and lower debt ratios in real 

estate companies listed on the Stockholm stock exchange. Instead of the traditional debt-equity 

ratio we will construct our own taking long term debts and property assets. We also aim to find 

which form of financed capital that is being used in the best performing companies, and if 

companies that in theory should be more risky have been so. We will also test if these companies 

have been deliberately run as to create a higher stock price. 

The study involves Swedish listed real-estate companies between the years 2005-2010. The 

research is done with a quantative analyze and data collected from our observed companies 

respective annual reports. The statistical analyze have been done in SPSS, creating scatter plot 

diagrams, simple and multiple regression analysis. The variables incorporated are our own 

modified ratios and measurements. 

The empirical results show that a correlation has been found between returns and debt ratio in 

companies operating in the Swedish real-estate market. There were no other significant 

correlations found in the other questions made by this study. 
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1. INLEDNING 
Inledningsvis kommer vi ge en redogörelse av tidigare forskning kring ämnet så att läsaren ska få 

en förståelse kring diskussionerna om kapitalstruktur som helhet, men även en inblick av de 

noterade fastighetsbolagen i Sverige och dess förutsättningar på marknaden.  

1.1 Bakgrund 

 
En ledande fråga som alla styrande parter inom verksamheter bör ta ställning till är:  

hur ser kapitalbehovet ut för bolaget?  

Detta är något som berör samtliga bolag på marknaden, oavsett om det är ett nybildat företag 

som är i behov av en grundinvestering för att etablera sig i mindre skala eller ett större företag 

som vill expandera till nya marknader, i förhoppning om tillväxt och ökad lönsamhet. 

Finansieringsmöjligheterna är stora men kan samtidigt variera utifrån företagets förutsättningar 

på marknaden. Huvudsakligen så finns det två alternativa finansieringskällor, nämligen 

upptagning av lån genom främmande kapital eller tillskott av eget kapital, vilket kan hanteras på 

olika sätt - dels genom nyemission och dels genom återinvestering av vinstmedel. I praktiken så 

kombineras oftast dessa två finansieringsalternativ för att uppnå en balans av verksamhetens 

kapitalstruktur.1 

Ett företag med högre soliditet bedöms vara säkrare och mindre riskbenäget än ett motsvarade 

företag med lägre soliditet. Sedan förekommer det relativt stora variationer i soliditetsnivån 

mellan olika branscher, exempelvis så präglas banksektorn av betydligt lägre soliditet än 

läkemedelsbranschen.2 En viktig orsak till att finna en tillfredsställande soliditetsnivå beror 

främst på att reducera finansiella stressmoment i framtiden, som kan orsakas av 

konjunkturnedgångar där hänsyn måste tas till faktorer såsom konkurskostnader och 

agentkostnader – som i huvudsak avspeglar konflikterna som kan uppstå mellan aktieägare och 

långivare. Exempelvis så kan ett bolag som är högt belånat och inte lyckas prestera, ta högre 

risker i förhoppning om att öka värdet och överleva på marknaden. Agentteorin talar om hur 

ledningen inom företag presterar sämre ju svagare kontrollen bland de övriga aktieägarna är, 

dessutom så blir ledningen mer slösaktig ju större företagets kassa är. Dessa disciplinerande 

effekter antas kunna åtgärdas med högre belåning och därmed mindre kassa.3  

                                                             
1Starta företag – information och vägledning från myndigheterna. 2012:1 

2 Regeringen, III Reglering och tillsyn av banker, SOU1998:160 

3 Ross & Westerfield, 2010, Corporate Finance 
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Empiriska studier har visat att soliditetsnivån är något som skiljer både länder och branscher. 

Att länderna i Europa har en varierande soliditet har man inte enbart kunnat förklara utifrån 

ländernas respektive företagsskatter. Även om det finns fler aspekter som kan styra detta så 

tillhör skattepolitiken en viktigt extern faktor menar många.4 

Vidare studier har undersökt betydelsen av att fastställa ett soliditetsmål där man har funnit 

olikheter beroende på branschtillhörighet5, som kan förklaras utifrån skatter, bolagets tillgångar 

och kassaflöde. 

Fastighetsbolagens huvudverksamhet är att köpa för att äga och hyra ut och i vissa fall avyttra 

olika fastighetsbestånd, de är därför beroende av större finansieringar för att utföra dessa 

affärstransaktioner vilket samtidigt medför att denna bransch är ett mer förekommande objekt 

för större belåning, vilket kommer att påverka bolagens soliditet. Fastighetsbestånden används 

vanligen som säkerhet vilket möjliggör belåningsmöjligheterna. 6 

Jämförelser av branscher visar att fastighetsbranschen har större andel skulder i förhållande till 

exempelvis läkemedelsbranschen, som tillhör en av de lägst skuldsatta.7 Då fastighetsbranschen 

är så pass beroende av hög kapitalisering till investeringar, så finner vi det mycket intressant att 

se vilken typ av kapitalkälla som har genererat högst avkastning.   

Av de tidigare studierna som vi har observerat, så har det empiriska datamaterialet grundat sig 

på de klassiska nyckeltalen. I denna uppsats så kommer nyckeltalen att modifieras i förhoppning 

om att få fram ett tydligare och renare resultat. Det mest framträdande nyckeltalet i studien, 

soliditet, kommer att justeras med målet att fokusera på de långsiktiga skulderna samt 

anläggningstillgångarna.    

 

 

 

 

                                                             
4 Ross & Westerfield, 2010, Corporate Finance 

5 D. Brounen, A. De Jong and K. Koedijk, 2006, Capital Structure Policies in Europe 

6 Ross & Westerfield, 2010, Corporate Finance 

7 Berk & DeMarzo, 2007, Corporate Finance  
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1.2 Problemdiskussion 

 
En av de tidigare empiriska studier utförd av Margaritis och Psillaki, som gjorde en omfattande 

undersökning kring förhållandet mellan skuldsättning och effektivitet bland 12 240 företag i Nya 

Zeeland under 2004. Med stöd av agentteorin så kunde man enligt sin hypotes visa ett samband 

som mellan företag som hade en kapitalstruktur med högre skuldsättning och företagens 

prestationsförmåga, då en högre skuldsättning antogs bidra till lägre agentkostnader och en 

optimerad effektivitet. Prestationsmåttet förklarades med en effektivare produktion vilket 

medförde högre omsättning genom förbättrad försäljning. I undersökningen så kategoriserade 

man företagen efter storlek och skuldsättningens storlek – liten, mellan och stor. Resultatet 

förklarades med agentteorin, där man hävdade att företag med högre skuldsättning var 

effektivare i den meningen att företagen skyddas mot högre konkurskostnader och framtida 

finansiella orosmoment med högre effektivitet.8 Med detta som utgångspunkt så vill vi 

undersöka hur förhållandet ser ut mellan soliditeten och avkastningen på totalt kapital, av en 

mer homogen grupp ser ut. 

Vidare studier av bland annat Titman och Wessler som förklarade hur vissa faktorer påverkade 

kapitalstrukturen bland företag, närmare bestämt skuldsättningspåverkande faktorer. De 

oberoende variablerna som testades mot den beroende variabeln skuldsättning var bland annat 

företagsstorlek, lönsamhet, tillväxt och tillgångsstruktur. Utifrån dessa oberoende variabler 

visade man hur skuldsättningen påverkades inom ett företag.9 I vår undersökning kommer vi att 

göra det omvända, nämligen testa huruvida den totala avkastningen kommer att påverkas utifrån 

ett justerat soliditetsmått, med långsiktiga skulder och anläggningstillgångar i fokus. Men även 

försöka finna samband över hur företagens finansieringsformer, med avseende på emissioner 

och återinvesterande av vinstmedel, kommer att påverka företagens totala avkastning. Det 

justerade soliditetsmåttet som vi kommer att använda oss av, skiljer sig i det avseendet att vi 

kommer fokusera oss på de långsiktiga skulderna i förhållande till anläggningstillgångarna, till 

skillnad från det traditionella soliditetsmåttet som behandlar eget kapital i förhållande till totala 

tillgångar. Anledningen till detta beror främst på att vi vill fokusera på fastighetsbestånden och 

dess finansiering, som sker genom höga belåningar, och på så sätt finna allt mer isolerade 

samband mellan långa skulder och anläggningstillgångarna (fastighetsbestånden).  

 

                                                             
8 Margaritis & Psillaki, 2007, Capital Structure and Firm Efficiency 

9 Titman & Wessler, 1988, The Determinants of Capital Structure Choice  
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I en artikel skriven av Fama och French, så behandlar man Trade-off samt Pecking order i 

förhållande till företagens skuldsättning, för att sedan se hur utvecklingen av utdelningarna har 

varit inom företag med varierande storlek. Slutsatsen kunde bekräfta teoriernas antaganden om 

att mer lönsamma företag med färre investeringsobjekt tenderar att ge större utdelningar till 

aktieägarna. Studien visade även att de lönsamma företagen hade en mindre benägenhet att ta 

upp större lån, något som stämde överens i enlighet Pecking order, men som motsades av Trade-

off teorin. Avslutningsvis så visade studien att företag som var mer investeringsintensiva inte 

hade en långsiktig utdelningspolicy.10 Studien av Eugene Fama har hjälpt oss att finna en ny 

infallsvinkel med att fortsätta bearbeta enskilda branscher, som fastighetsbranschen i det här 

avseendet. Detta kan möjliggöras genom att testa generella faktorer, med justering av tidigare 

kända nyckeltal för att isolera dessa i största möjliga utsträckning, för att förklara företagens 

totala avkastning genom åren utifrån företagens utdelningar genom åren.  

Då många företag har incitamentsprogram som kan vara kopplat till aktiekursutveckling11 kan 

det vara en kvalificerad gissning att detta har en inverkan på styrningen i bolagen därför vill vi 

även testa om det finns en möjlighet att bolag försöker påverka sina aktiekurser genom att 

kanske dela ut mer vad som kan vara optimalt. Detta för att påverka ledningens egna 

resultatmått och på så sätt få en bättre ersättning för sitt arbete. 

Anledningen till att just fastighetsbolag kommer att undersökas beror främst på att denna 

bransch kräver större kapitalinsatser än andra branscher, vilket bidrar till ökade möjligheter att 

finansiera verksamheten samt ett ökat kapitaliseringsbehov. Fastighetsbranschen har dessutom 

presterat bättre än andra branscher på den svenska börsen mellan år 2005-2010 och visat en 

årlig genomsnittlig avkastning på ca 20 % under denna period. Detta motiverar oss till att 

försöka finna eventuella samband av den höga avkastningen i förhållande till hur 

fastighetsbolagen sätter sina soliditetsmål samt vilken kapitalanskaffning som genererar högst 

avkastning.12    

 

 

                                                             
10 Fama & French  , 2002, Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt.  

11 Bång, Waldenström, 2009, Rörlig ersättning till vd – vad säger forskingen? 

12 Leimdörfer Bernhardtson Westerberg & Partners, 2010, Property shares – how to outperform the market 
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1.3 Problemformulering 

 
Med problemdiskussionen som utgångspunkt har vi utformat dessa frågeställningar som vi avser 

att besvara: 

- Har svenska fastighetsbolag med lägre soliditet visat högre avkastning på totalt kapital 

mellan 2005-2010? 

- Hur ser avkastningen ut bland fastighetsbolagen utifrån finansieringsformerna; 

återinvesterade vinstmedel samt nyemissioner? 

- Kan det vara så att bolagen väljer att påverka finansieringen för att få en önskvärd 

kursförändring? 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka avkastningseffekter bolagen kommer att drabbas av 

vid lägre soliditet utifrån en högre belåningsgrad, för att på så sätt undersöka hur de olika 

fastighetsbolagen presterat med måttet årlig avkastning i förhållande till soliditeten.  

Vi kommer även att testa om det finns skillnader på bolag som har högre respektive lägre andel 

återinvesterat kapital, samt om bolag med en hög skuldsättningsgrad är mer volatila på börsen. 

Avslutningsvis så kommer vi även undersöka ifall fastighetsbolagen möjligen kan påverka sin 

aktiekurs genom de olika sätten att finansiera verksamheten. 

1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsen kommer att behandla noterade fastighetsbolag på den svenska börsen mellan åren 

2005-2010, vilket innebär att fastighetsbolag från Small-, Mid-, samt Lage cap tas med. Detta 

med anledning av ändrade IFRS redovisningsprinciper som trädde i kraft 2005, detta innebar att 

de noterade bolagen tvungna att redovisa sina tillgångar till marknadsmässiga värden. 

Anledningen till denna geografiska avgränsning beror främst på att det underlättar tolkningen av 

all data. Detta är något som försvåras med länder som har andra skattesystem och juridiska 

förutsättningar. 

Avgränsningen kommer att omfatta fastighetsbolag vars huvudverksamhet grundar sig på 

fastighetsförvaltning, vilket kommer att utesluta byggbolagen, bolag som använder fastigheter 

som kapitalplacering och övriga företag som inte har en renodlad karaktär av 

fastighetsförvaltning. 
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1, Inledning:  

I detta kapitel kommer en genomgång av bakgrunden, som kopplas till tidigare forskning inom 

ämnet. Vidare följer en presentation av uppsatsen problemformuleringar och syfte. 

Kapitel 2, Teoretisk referensram:  

Under detta kapitel så redogörs utvalda teorier med anknytning till problemområdet, som 

kommer att förklara den empiriska studien i uppsatsen. Teorierna som behandlas är bland 

Trade-off, Pecking-order samt finansiell hävstång. 

Kapitel 3, Metod: 

Detta kapitel förklarar de metodologiska ansatserna som uppsatsen utgår ifrån. Här redovisas 

tillvägagångssättet vid insamlande av data, men dessutom vilka statistiska verktyg som kommer 

att användas av empiriska materialet. Här kommer även hypotesprövning att redogöras. 

Kapitel 4, Empiri: 

I empiri avsnittet redovisas resultatet av den data som har bearbetats i SPSS och inhämtats från 

den finansiella databasen Retriever Business. 

Kapitel 5, Analys: 

I detta kapitel så förklaras empirin med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. 

Kapitel 7, Slutsats & diskussion: 

Här konkretiseras de resultat som tagits fram, för att sedan återkoppla dessa till syftet med 

uppsatsen. Avslutningsvis presenteras författarnas egna tankar. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Inom detta kapitel kommer teorier och nyckeltal som berör ämnesområdet kring kapitalstruktur 

att förklaras. Vi kommer att bryta ner begreppet och framhäva relevanta aspekter med 

kapitalstrukturen som kommer att ligga till grund för uppsatsen syfte.   

2.1 Kapitalstruktur 
 

Ett företag som ska finansiera sin verksamhet kan göra det utifrån två huvudsakliga sätt, 

nämligen genom interna kapitalkällor som härstammar från eget kapital eller externa 

kapitalkällor som syftar till främmande kapital. Hur man väljer att kombinera dessa 

finansieringskällor kommer ligga till grund för kapitalstrukturen. Detta är något som tydligt 

framgår i balansräkningen där man kan utläsa hur tillgångarna har finansierats. Man kan göra en 

nedbrytning av skuldernas karaktär, där man delar upp dessa i räntebärande- och icke 

räntebärande skulder. Räntebärande skulder utgörs av långsiktiga lån som kan utgöras av 

exempelvis banklån och obligationslån, medan icke räntebärande skulder omfattar skulder med 

betydligt kortare tidshorisont exempelvis leverantörsskulder och skatteskulder.  

Det har framfört många diskussioner huruvida sammansättningen av belånat och eget kapital 

påverkar värdet av företaget, något som kommer tydliggöras i detta kapitel. 
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2.1.1 Modigliani & Miller 
 

Diskussionerna kring hur kapitalstrukturen påverkade företagen fick sitt största genomslag då 

Miller och Modigliani 1958 började framföra sina teorier, några av dessa som senare blev 

nobelprisade. 

Den första propositionen beskriver att belåningen inte påverkar företagets totala värde, då man 

antog en perfekt fungerande kapitalmarknad med information som samtliga aktörer hade 

tillgång till och där räntevillkoren var jämställda mellan alla aktörer. I teorin tog man inte hänsyn 

till skatter, transaktionskostnader och agentkostnader vilket skulle betyda att två företag med 

helt motsatta belåningsgrader skulle värderas på samma sätt. Slutsatsen blev därför att 

kapitalstrukturen var helt oberoende av företagens belåning och att värdet av företaget 

bestämdes av de tillgångar som man verkligen äger.13 

 

Proposition I: 

  =    

VL = Belånat företag 

VU = Obelånat företag 

 

I deras andra proposition utökade man antalet förklarande variabler där Modigliani och Miller 

menade att en högre skuldsättningsgrad skulle leda till en högre förväntad avkastning. Detta 

kunde konstateras då riskprofilen i ett företag blir större när belåningen ökar, vilket medför att 

aktieägarnas avkastningskrav ska kompenseras i förhållande till risken, och är detsamma som 

att kostnaden för eget kapital blir större. Precis som i deras föregående proposition bortsåg man 

från skatter, transaktionskostnader och samma räntevillkor för alla aktörer. 

Proposition II: 

𝑲𝓮 = 𝑲𝒐 + (𝑲𝒐 − 𝑲𝒅) 
𝑫

𝑬
    

Ke = Aktieägarnas avkastningskrav 

Ko = Avkastningskrav på totalt kapital 

Kd = Kostnad av lån 

D/E = Skuldsättningsgrad 

 

 

                                                             
13 Donald H. Chew, 2001,  The new corporate finance – Where theory meets practice 
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2.1.2 Trade off-teorin 

 
Trade-off teorin fortsätta att bearbeta på Modigliani och Miller teori, där man istället resonerade 

kring att en kapitalmarknad inte är helt perfekt. Man tog istället hänsyn till i en kapitalmarknad 

som präglades av skatter samt finansiella stresskostnader för att beräkna den optimala 

kapitalstrukturen som skulle generera högsta möjliga värde av företaget.  

För att uppnå en optimal kapitalstruktur inom ett företag krävs därför att den positiva 

skatteeffekten genom skatteskölden, som uppstår vid belåning, överväger den negativa effekten 

av finansiella stresskostnader i form av t.ex. konkurskostnader. 

Med detta så menar man att företag med en låg skuldsättning inte befinner sig i riskzonen för 

finansiell stress eller ”financial distress” i framtiden, vilket medför lägre financial distress-

kostnader. Medan företag som har en större skuldsättning löper en större risk för financial 

distress och därmed ökar dessa kostnader. 

 

2.1.3 Peckingorder-teorin 

 
Denna teori bortser från tidigare nämnda variabler gällande skattesköldar, agentkostnader och 

finansiella svårigheter, som tidigare var fundamentala aspekter i valet av företagens 

kapitalstruktur. Istället fokuserar Meyers teori på informationsövertaget, eller asymmetrisk 

information på marknaden, som ledningen har i förhållande till aktieägarna, för att på så sätt 

veta hur man ska handla genom att anskaffa kapital till företaget efter vissa omständigheter. 

Omständigheterna kan vara att nya investeringsmöjligheter har dykt upp eller att företaget 

befinner sig i finansiella svårigheter där balansräkningen visar ett alldeles för lågt eget kapital. 

Kapitalstrukturen blir därför väldigt påverkad av enskilda händelser där ledningen antas ha den 

största kunskapen över vad som kommer att ge det mest fördelaktiga finansiella beslutet vid 

olika situationer som kräver kapitaltillskott. Pecking-order teorin förklarar att företagens 

finansiering rangordnas efter interna och externa former: 

 Likvida medel från företaget 

 Banklån 

 Nyemission 

Skälet till att ledningen föredrar intern finansiering framför extern, med exempelvis tidigare 

vinster, beror främst på en lägre kapitalkostnad och att man påvisar en självständighet som 

innebär att företaget har kontroll över verksamheten. När möjligheterna till intern finansiering 
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är uteslutna så kan företaget få externt kapitaltillskott, antingen genom banklån eller 

nyemission. Banklån föredras före nyemission med anledning av att det dels ger en lägre 

lånekostnad i förhållande till nyemissionens kapitalkostnad, banklån är mer konfidentiellt i det 

avseende att man inte behöver redovisa detaljerade orsaker till varför upptagningen av lånet har 

gjorts, vilket är ett krav när man genomför en nyemission i ett publikt bolag.14 Denna typ av 

information kan skada företaget då konkurrenterna får en större inblick över verksamheten och 

dess tillstånd. Sammanfattningsvis så hävdar Meyers att extern finansiering kommer att 

uppfattas negativt av allmänheten och företagets aktieägare då omvärlden kommer att 

ifrågasätta överlevnadsförmågan i framtiden, detta är något företag kan undvika med hjälp av 

intern finansiering. Således så förklarar Pecking-order teorin varför lönsamma företag opererar 

med lägre skulder, just på grund av de negativa signalerna som sänds till omvärlden med extern 

finansiering, men även för att det finns möjlighet till intern finansiering.15 

 

 

2.2 Hävstångsformeln 

 
Hävstångsformeln syftar till att förklara lönsamheten i företaget utifrån räntabilitet på eget 

kapital före skatt. Företagen som finansierar olika investeringar med både lånat kapital och eget 

kapital kommer därför påverka förräntningen på det egna kapitalet som aktieägarna har bundit i 

företaget. Avkastningen på det egna kapitalet kommer därför att avspegla hur väl man har 

lyckats med lönsamheten i företaget, detta genom att se relationen mellan företagens 

investeringar och finansieringarna till dess investeringar. Viktigt att beakta när 

hävstångsformeln tillämpas är att en ökad skuldsättning kommer bidra till en högre förväntad 

avkastning vilket motsvarar en högre kostnad för eget kapital.16  

Hävstångsformeln definieras enligt följande: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑡 + (𝑅𝑡 − 𝑅𝑠) ∗ 𝐷/𝐸 

Re = avkastning på eget kapital 

Rt = avkastning på totalt kapital 

Rs = låneränta 

D/E = skuldsättningsgrad 

                                                             
14http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/nyemission/inc/utskrift_vanlig_version.html, 2012-04-02 
12:00 

15 Ross & Westerfield, 2010, Corporate Finance 

16 Ax & Kullvén, 2006, Den nya ekonomistyrningen uppl. 3 

http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/nyemission/inc/utskrift_vanlig_version.html
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Med detta sagt så finns det tre sätt att öka avkastningen av eget kapital: 

 Genom en ökad avkastning på det totala kapitalet. 

 Öka belåningen (D/E) med förutsättning att den totala avkastningen överstiger 

låneräntan (Rs).  

 Minska låneräntan (Rs), genom finansiella omstruktureringar. 
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2.3 Skatteskölden 

 
Bolagsskatt är något som drabbar företagens resultat efter finansiella kostnader och samtidigt 

påverkar valet företagens utformning av kapitalstrukturen. Då räntekostnader på lånefinansierat 

kapital enligt lag är avdragsgill och avkastning avsedd för företagets aktieägare, i form av 

utdelning och andra kapitalvinster, är föremål för dubbelbeskattning så finns det skattemässiga 

fördelar med en ökad belåning. Detta kan förklaras genom förekomsten av en skattereduktion av 

räntekostnaderna som uppkommer i samband med ökad skuldsättning med främmande kapital, 

denna effekt ger därmed upphov till en skattesköld. 

(Mkr) Unleveraged Leveraged 

Eget kapital 2000 1000 

Skulder 0 1000 

Skuldränta 0 % 6 % 

Resultat före finansiella kostnader 200 200 

Räntekostnad 0 – 60 

Resultat före skatt 200 140 

Skatt (26,3%) – 52,6 – 36,82 

Resultat efter skatt 147,4 103,18 

Nettokassaflöde (avdragsgill ränta) 147,4 163,18 

 
 

Tabell 2.1 åskådliggör hur det obelånade (Unleveraged) respektive det belånade företaget (Leveraged), drabbas av skatteeffekterna 
beroende på den valda kapitalstrukturen. Differensen på 15,78 Mkr i det belånade företaget representerar den skattereduktion 
företaget kan utnyttja då räntekostnaderna på lånet är avdragsgill.    
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Av figuren nedan så kan man se hur en minskad soliditet, från 50 till 30 %, kommer att ge ett 

ökat värde av skatteskölden med ca 5 % en ökning som motsvarar tillgångarnas totala värde. 

Enligt figuren så kan man dessutom se hur företag genom framtida skattebesparingar, med 

hänsyn till soliditetsmåttet, kan uppnå skattefördelar och återspegla detta i verksamhetens 

värdeökning av tillgångarna. 

17 

Figur 2.1 beskriver hur effekten av minskad soliditet kan komma att maximera skatteskölden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Leimdörfer Bernhardtson Westerberg & Partners, 1997, Gynnas aktieägarna av hög soliditet? 



    

21 

 

2.4 ”Discounted Cash Flow”- modellen 

  
En av de mest grundläggande modellerna inom finansiella värderingsteorier är den så kallade 

”discountented cash flow”-modellen som beräknar ett nuvärde utifrån framtida inbetalningar. 

När denna modell översätts till fastighetsvärdering kallas den för ”discounted rents model” och 

använder samma princip däremot använder man nettohyror minus driftskostnader minskat med 

vakansnivån istället för kassaflöde. Därför bör i teorin alla fastighetsbestånd ha samma 

genomsnittliga avkastning i procent. Eftersom att en billigare fastighet då har lägre intäkter och 

tvärtom. 

DCF =  
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+

𝐶𝐹2
(1 + 𝑟)2

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Även bolagsvärdering och aktievärdering använder samma grundläggande princip i sin 

värdering. En vanlig variant på ”discounted cash flow”-modellen är den så kallade ”dividend 

discount model” eller Gordons modell som skrivs enligt följande18: 

𝑃 =
𝐷𝑖𝑣1
𝑅 − 𝑔

 

I denna modell kan man enkelt hur stor påverkan en höjning i utdelningen kommer att påverka 

bolagets värde och också därför aktiekursen en ökning från 2krona till 3 kronor i utdelning på 

aktien men en tillväxt på 15 och kalkylränta på 5 kommer att skicka upp aktiekursen med 50 

procent. Nu är ju inte aktiemarknaden så lättmanipulerad, utan allt avancerade 

aktievärderingsmodeller tittar på vinst per aktie och EBITDA istället, men viss påverkan är inte 

omöjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Gordon, Myron J. 1959. Dividends, Earnings and Stock Prices . Review of Economics and Statistics 41 (2): 99–105. 
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3 METOD 

I metodkapitlet kommer vi framföra de vägval och riktningar som vi strävar efter för att uppnå 

syftet och de förutbestämda målen med undersökningen. Här kommer kända metodansatser som vi 

anser vara hänförliga till vår undersökning att diskuteras. 

 

3.1 Kvantitativ metodinsamling 

 
Ett forskningsarbete kan normalt ha två olika ansatser kvantitativ eller kvalitativ, vi kommer i 

denna uppsats använda den kvantitativa ansatsen eftersom den lämpar sig bäst för statistiska 

beräkningar vilket hela uppsatsen bygger på, i ett kvantitativt arbete samlas data in, bearbetas 

och läggs ihop för att med siffror och diagram försöka visa samband mellan olika variabler. 

Anledningen till att en kvalitativ metod inte valts är för att en kvalitativ metod lämpar sig mer 

mot intervjuer och fallstudier där forskarens observationer blir mer vad uppsatsen handlar om 

en kvalitativ ansats är därför mer lämplig för att undersöka hur människor på ett mera 

djupgående sätt handlar. Genom att använda den kvantitativa kan vi analysera mycket större 

mängder data och dra en generalisering till en mycket större population. 

3.2 Deduktivt arbetssätt  

 
Vid en kvantitativ ansats används oftast ett deduktivt tillvägagångssätt detta innebär att man 

utgår ifrån befintliga teorier och försöker att påvisa dessa samband i verkligheten. Man kan 

enkelt skriva ”från teori till empiri”. Alternativet hade varit att använda ett induktivt arbetssätt 

som innebär att man i empirin observerar fenomen som man sedan försöker skapa teorier 

utifrån, men detta skulle inte fungera med vårt arbete eftersom vi redan har teorierna klara. 

3.3 Deskriptiv ansats 

 
Eftersom att vi med denna uppsats ska försöka beskriva ett fenomen så lämpar det sig bäst att 

använda en s.k. deskriptiv metodansats. En deskriptiv ansats definieras som ett sätt att grundligt 

försöka beskriva ett fenomen medan en normativ undersökning försöker beskriva hur någonting 

bör göras i framtiden.  
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3.4 Urval 

 
Vi har valt att fokusera på fastighetsbranschen då denna är mycket kapitalkrävande och har ofta 

ett stort behov av externa finansiärer, vi har vidare begränsat oss till noterade fastighetsbolag på 

Sveriges börser framförallt eftersom att de behöver vara lite mer transparenta än privata och 

onoterade bolag samt att då fastigheter ses som en ganska säker investering som kan pantsättas 

så kan dessa ofta belånas i högre grad än många andra tillgångar.  Som riskmått kommer att 

använda volatiliteten i aktiekurserna.  

 

Nedan följer en sammanställning av de noterade fastighetsföretag på den svenska börsen som 

kommer att observeras: 

Atrium Ljungberg B 

Brinova fastigheter B 

Catena AB 

Castellum 

Diös fastigheter 

Fabege AB 

Fast Partner B 

Fastighets AB Balder 

Hufvudstaden AB 

Klövern AB 

Kungsleden AB 

Wallenstam AB  

Wihlborgs Fastigheter 
Tabell 3.1 Visar bolagen som ska undersökas 
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3.5 Tillvägagångssätt 

 
Vid inledningen av vårt arbete så genomförde vi en omfattande litteratursökning kring ämnet 

som berörde kapitalstruktur och teoretiska antaganden såsom skatteskölden och 

hävstångsformeln. Uppsatsens arbete fortsatte med att undersöka vad som tidigare hade skrivits 

om soliditet och avkastning på totalt kapital bland de vetenskapliga författarna. Detta gjorde vi 

genom att använda oss av tidsskriftsdatabaserna Business Source Premier samt SSRN, där vi 

använde oss av sökorden: ”capital structure”, ”debt ratio”, samt ”dividend”. 

Datainsamlingen av det empiriska materialet som låg till grund för uppsatsens undersökning 

hämtades från Retriever Business. Härifrån insamlades data från årsredovisningar mellan 2005-

2010, bland de utvalda företagen som valts att observeras. Dessa årsredovisningar var kopior 

från företagens original som lämnats in till bolagsverket19. 

All data från årsredovisningarna bearbetades utefter de önskvärda justerade nyckeltalen som vi 

valde att använda till undersökningen. Detta utfördes i Excel, där de specifika nyckeltalen 

beräknades fram med årliga och genomsnittliga värden mellan år 2005-2010. 

När det empiriska materialet var inhämtat och justerat så sammanställdes och analyserades 

dessa variabler, med hjälp av enkla samt multipla regressionsberäkningar i det statistiska 

analysprogrammet SPSS. 

 

3.6 Validitet 

 
Mäta det som ska mätas eller mäter man fel kan vara att man mäter saker som inte borde vara 

med i undersökningen, eller missar saker som borde vara med detta är vad som brukar kallas 

inre validitet, och är mycket svårt att till hundra procent lyckas träffa rätt i önskvärd omfattning. 

Det finns även något som kallas för yttre validitet som brukar beskrivas som är det rätt 

mätmetoder som används för att förklara det fenomenet som är avsett för mätningen. Här 

brukar som ett exempel vid enkätundersökningar ges eftersom att respondenterna tenderar att 

ljuga om sina svar i större utsträckning.20 

Den inre validiteten kommer att betraktas som hög då datainsamlingen kommer att ske genom 

Retriever Business, en etablerad finansiell databas som ska återspegla företagens verkliga 

                                                             
19 http://bolagsverket.se/arsredovisningar/, 2012-04-04 13:00 

20 Lindhal & Skärvad, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 

http://bolagsverket.se/arsredovisningar/
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räkenskaper och nyckeltal. Då Retriever Business använder sig av data som bygger på företagens 

årsredovisningar, så bör den yttre validiteten vara hög, med anledning av att denna information 

måste granskas av revisionsbyråer enligt svensk lag. Revisionerna som ska kontrollera och 

anmärka på väsentliga fel kan möjligen ibland bidra med räknefel, detta är inte något som 

kommer att påverka validiteten i större utsträckning.     

 

3.7 Reliabilitet 

 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig själva mätningen är eller med andra ord om någon annan 

skulle göra samma undersökning skulle de få samma resultat.21 Vi kommer att använda oss av 

data från Retriever Business med hög validitet, detta kommer därefter att bearbetas i 

datorprogram som Excel och SPSS. Därför finns det inte mycket bortsett från eventuella fel 

tryckningar som skulle kunna få resultaten att bli annorlunda för någon annan. Vi bedömer 

därför vår reliabilitet som mycket hög. 

3.8 Källkritik 

 
En kvantitativ undersökning är endast lika bra som data den bygger på.22 Därför är det viktigt att 

det data vi tillämpar i statistikprogrammen är riktiga, våra källor är bolagens årsredovisningar 

som de enligt lag är skyldiga att upprätta samt vara ärliga med. Självklart finns det vissa saker i 

årsredovisningarna som bolagen har möjlighet att bestämma över lite själva hur de vill att det 

ska se ut men eftersom att vår undersökning är över tiden så borde detta räta ut allt spelrum 

som bolagen har att påverka sina årsredovisningar. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Martyn Denscombe, 2009, Forskningshandboken 

22 Ibid. 
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3.9 Soliditet 
 

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver hur stor del av de totala tillgångarna som 

företaget har finansierat med eget kapital. Soliditetsmåttet är en viktig indikator för att bedöma 

företagets överlevnad på lång sikt, då ett företag med låg soliditet är utsatt för större 

konkursrisker och känsligare för marknadsmässiga nedgångar i konjunkturen. 

Den klassiska finansiella formeln ser ut enligt följande: 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Eget kapital

Totalt kapital
  

 

När man talar om låg soliditet så menar man att förekomsten av obeståndskostnader och 

transaktionskostnader är större än i företag som har en stabil soliditet. Obeståndskostnader 

beskriver en svag finansiell situation hos ett företag som bland annat leder till försvårande 

handlingsmöjligheter hos kreditgivarna och minskad förhandlingsförmåga mot leverantörer och 

kunder. Transaktionskostnader kan uppstå genom anskaffning av det egna kapitalet, något som i 

praktiken kan uppstå genom rådgivararvoden och emissioner. De två sistnämnda faktorerna 

motiverar därför till en högre soliditet, medan skatt och högre hävstång genom högre belåning 

talar för en lägre soliditet. Detta illustreras i figuren nedan. 

 

23 

Figur 3.1 illustrerar hur företag kan uppnå en teoretisk optimal soliditetsnivå av de givna nyckelfaktorerna. Beroende på hur dessa 

kombineras så kan man uppnå en teoretisk optimal soliditet.  

                                                             
23 Leimdörfer Bernhardtson Westerberg & Partners, 1997, Gynnas aktieägarna av hög soliditet? 
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3.10 Volatilitet 
 

För att kunna testa vilka av finansieringsformerna som har haft högre risk så har vi valt att titta 

på börskursens volatilitet. Detta är ett mått som finansanalytiker använder mycket för att mäta 

historisk risk och därigenom bättre kunna prognostisera framtida risk i en investering. 

Detta statistiska mått beskriver i vårt fall hur mycket en aktiekurs avviker från medelvärdet över 

en viss tid. En större volatilitet innebär större fluktueringar och en större variation av 

aktiekursen vilket brukar betecknas som högre risk.  

Volatilitet är ett statistiskt mått som beskriver hur stor avvikelsen har varit över en period, 

vanligen en period som sträcker sig ett år, och inte en indikator över aktiekursens framtida pris. 

Detta mått kan mätas utifrån historisk och förväntad volatilitet. Detta görs vanligen genom att 

man beräknar tidigare spridningen utifrån standardavvikelse, enligt den historiska volatiliteten. 

Medan den förväntade volatiliteten har sin grund i marknadsmässiga förväntningar om aktiens 

framtid.24   

 

 

Formeln nedan illustrerar beräkningen av volatilitet: 

Volatilitet = 𝑠𝑡𝑑𝑎𝑣 {ln (
𝐼𝑡

𝐼𝑡 − 1
) ,… } ∗ √𝑁 

stdav = standardavvikelse 

ln = naturliga logaritmen   

It = slutkurs för dag t 

It-1 = slutkurs innan dag t 

N = antalet börsdagar under ett år (normalt 252 dagar) 

  

 

 

 

 

                                                             
24 Kagan, A.; Shepp, L. A. (1998). "Why the variance?". Statistics & Probability Letters 38 (4): 329 
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3.11 Regressionsanalys 

 
Ett fundamentalt tillvägagångssätt när man ska utför statistiska undersökningar där man ska 

utforma en sambandsanalys, så kan man använda sig av en regressionsanalys.  Detta 

analysverktyg används lämpligen för att finna korrelationer mellan två eller fler variabler. Ett 

samband som sådant kan enklast illustreras med en enkel linjär samvariation mellan två 

slumpvariabler, exempelvis X och Y, för att sedan se hur utfallen sprider sig över den linjära 

linjen. Ett perfekt linjärt samband dvs när utfallen av observationerna sträcker sig jämt utmed 

linjen är inte vanligt förekommande, då det vanligtvis finns avvikelser i olika omfattning som 

leder till större spridning och därmed ett mindre korrelerande samband. 

Minsta kvadrat-metoden kartlägger hur ett signifikant samband förhåller mellan en beroende 

och en eller flera oberoende variabler, linjen som talar om sambandet  här kallas för 

regressionslinjen och beskriver på vilket sätt den beroende variabeln Y är beroende av X.  

 

3.12 Multipel Regression 

 
Inom multipel regression så beaktas fler oberoende variabler än vid enkel regressionsanalys där 

enbart en oberoende variabel finns med. Eftersom multipel regression använder sig av fler än en 

oberoende variabel, så kan man utifrån denna statistiska teknik ge en bättre uppskattning av 

värdet av den beroende variabeln. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Lind, Marchal, Walthen, 2007, Statistical Techniques in Business and Economics 
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3.13 Mätvärden 

Resultaten som uppstår med en regressionsanalys ger ett antal olika mätvärden, några av dessa 

mätvärden kommer att förklaras nedan: 

 

Signifikansnivå; förklarar sannolikheten att man vid ett signifikanstest förkastar nollhypotesen 

när den är riktig. Signifikansnivåerna skiljer sig och tillämpningen varierar beroende på 

undersökningens karaktär och dess ingående variabler. De mest förekommande 

signifikansnivåerna är 0, 1 och 5 procent. Vid lägre nivåer minskar den kritiska gränsen att 

förkasta nollhypotesen. Vår undersökning kommer att använda sig av en signifikansnivå på 5 

procent.  

Korrelation; korrelationen anger graden av sambandet mellan två variabler. Detta uttryck med 

ett värde mellan -1 och 1, där respektive anger antingen maximalt negativt eller positivt 

samband. Ett värde som är noll eller i närheten av noll betecknas som lågt korrelerade värden. 

Värden som uppstiger ett värde kring -0,7 eller 0,7 brukar man förklara med signifikanta 

samband. 26 

Förklaringsgrad; även kallad determinationskoefficienten. Ett mått som förklarar hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som kan anses förklaras utifrån variationen i den 

oberoende variabeln.   

Justerad förklaringsgrad; Då den enkla förklaringsgraden (𝑅2) inte kan minska när man tillför 

fler variabler, så är den justerade förklaringsgraden (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) ett bättre förklarande mått vid 

exempelvis multipla regressioner. 

T-värde; detta mått ska sättas i relation till signifikansnivån. Då undersökningen kommer utgå 

ifrån ett tvåsidigt test med en signifikansnivå på 5 procent och 12 frihetsgrader, så behöver T-

värdet positionera sig inom ett intervall mellan 2,179 och -2,179 för att nollhypotesen ska 

accepteras. Om utfallet blir det omvända, dvs att T-värdet hamnar utanför detta intervall så 

förkastas nollhypotesen medans mothypotesen acceptera. Detta innebär alltså att ju längre ifrån 

T-värdet befinner sig från noll, desto större signifikans har denna koefficient.27 

 

                                                             
26 Myers, Jerome L.; Well, Arnold D. (2003), Research Design and Statistical Analysis (2nd ed.), Lawrence Erlbaum 

27 Lind, 2010,  Statistical Techniques in Business and Economics 
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3.14 Formulering av hypotestest 

Genomförandet av ett hypotestest är ytterligare ett verktyg för att se om det föreligger ett 

signifikant samband mellan soliditet och avkastningen28. Följande hypotesprövning har 

fastställts: 

𝐻0 = Det finns inte ett samband mellan fastighetsbolagens soliditet och totala avkastning  

𝐻1 = Det finns ett samband mellan fastighetsbolagens soliditet och totala avkastning 

 

3.15 Beroende variabler 

 
Den empiriska undersökningen kommer omfatta följande beroende variabler: 

 För att få ett så relevant avkastningsmått som möjligt har vi valt att ta EBITDA genom 

summa anläggningstillgångar detta för att inte få ett resultatmått som är allt för påverkat 

av företagets interna styrning och bokföringsprinciper då skattekostnader, avskrivningar, 

räntor och nedskrivningar är sådant som bolaget i hög grad kan kontrollera själva vi vill 

ha ett mått som mäter hur mycket pengar man får in på fastigheterna efter att rörliga 

kostnader i fastigheterna är betalda. 

 

 Som riskmått väljer vi volatilitet i aktiekurserna till skillnad från det traditionella 

riskmåttet som är förändring i omsättning så vill vi ha ett mått som är lite högre 

aktiekurserna fluktuerar mycket mer än omsättningen detta eftersom att 

fastighetsbolagen ofta har långsiktiga investeringar och hyresförhandlingarna inte görs 

speciellt ofta. Givetvis så påverkas aktiekurserna av mycket mer än vilken typ av kapital 

och hur högt belånat ett bolag är, men enligt teorierna skall ett företag med hög belåning 

vara mer utsatt för risk. 

3.16 Oberoende Variabler 

 
För att vi i vår undersökning ska kunna testa sambandet mellan vilka faktorer som påverkar 

kapitalstrukturen, risk och avkastning måste vi välja ut ett antal variabler som vi använder oss av 

i regressionsanalyserna eftersom att ingen tidigare forskning har kunnat peka på ett tydligt 

samband mellan soliditeten och totalavkastningen så vill vi titta på en del andra mått och mäta 

vilka som har starka samband. Dessa mått kommer att vara följande: 

                                                             
28 Ibid. 
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 För att få ett renare soliditetsmått så väljer vi att ta bort de korta skulderna detta 

eftersom att dessa är för starkt förknippade med företagets löpande verksamhet och 

påverkar därför inte företagens riskexponering i någon större grad. Vi kommer därför att 

använda måttet långsiktiga skulder dividerat med summa anläggningstillgångar som vårt 

modifierade soliditetsmått. 

 

 Vi vill även testa vilken typ av finansiering som de företag med bäst avkastning har haft 

detta genom att titta på vilken typ av eget kapital som finns i bolagen och hur dessa är 

anskaffade, detta genom att skapa ett mått där andelen kvarhållna vinstmedel divideras 

med totala mängden fritt kapital och sätten testas mot totalavkastningen.  

 

 För att få fram de bolag som har en hög andel av satsat kapital i form av bundet eget 

kapital, det vill säga kapital tillskjutet av aktieägarna tar vi förändring i bundet eget 

kapital som variabel. Detta eftersom att emissioner påverkar det bundna kapitalet. Vi har 

även sett till att inga andra påverkningar har aktiekapitalet har gjorts på annat sätt än 

genom emissioner. 
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4 Empiri 

I det här kapitlet framförs utfallet av all data som undersökningen har visat. 

Utförandet av undersökningen som är gjord i enlighet med metodavsnittet, dvs att vi har fokuserat 

arbetet på enkla samt multipla regressioner av de tidigare nämnda variablerna.  

4.1 Enkel regression av skuld andelen och total avkastning på 

anläggningstillgångar 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Skulder och resultat 

Resultatet visar på en korrelationskoefficient på 0,437, vilket ses som väldigt svag. 
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4.2 Enkel regression av kvarhållna vinstmedel och total avkastning på 

anläggningstillgångar 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kvarhållet och resultat 

 

Korrelationskoefficienten på 0,033 tyder på ett näst intill obefintligt samband. 
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4.3 Enkel regression av andel bundet kapital och total avkastning på 

anläggningstillgångar 
 

Model Summary 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

,388 ,150 ,073 ,2708035 

 

 

4.3 Andel bundet och resultat  

Här finns ett ganska svagt positivt samband, med en korrelationskoefficient på 0,388 
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4.4 Enkel regression av förändring bundet kapital och total avkastning på 

anläggningstillgångar 
 

 

 

4.4 F:ä bundet och resultat 

Figuren illustrerar ett negativt samband som ligger på 0,420 
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4.5 Enkel regression av anläggningstillgångar och total avkastning på 

anläggningstillgångar 
 

Model Summary 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

,352 ,124 -,044 9143584,568 

 

 

 

4.5 Avg. assets och resultat 

Korrelationskoefficienten på 0,352 visar på ett lågt samband. 
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4.6 Enkel regression av total aktiekursökning och utdelat 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,275a ,075 -,009 ,4224473 

a. Predictors: (Constant), utdelat 

 

 
 

4.6 Utdelningsandel och aktiekursökning  

Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,275.   
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4.7 Multipel regression med resultat som beroende variabel 
 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,745a ,556 ,238 ,0115320 

a. Predictors: (Constant), kvarhållet, fä bundet, Skulder, avg. 

assets, andel bundet 

 
 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,166 ,094  1,762 ,121 

Skulder -,127 ,057 -,928 -2,230 ,061 

avg. assets 
-2,141E-

010 
,000 -,152 -,474 ,650 

andel 

bundet 
-,030 ,025 -,649 -1,222 ,261 

fä bundet -,004 ,002 -,827 -1,804 ,114 

kvarhållet ,009 ,077 ,033 ,117 ,910 

a. Dependent Variable: Resultat 

Tabell 4.1 Multipel regression med resultat som beroende variabel 

 

 
Enligt tabellen så förkastas nollhypotesen, då det går att påvisa samband mellan resultat och skulder. T-värdet 

talar om att det går att säkerställa detta statistisk med 5 procents signifikansnivå. 

Förklaringsgraden uppgår till 55,6 procent, samt den justerade förklaringsgraden uppgår till 23,8 procent. 
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4.8 Multipel regression med kursförändring som beroende variabel  

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,496a ,246 -,292 ,0727042 

a. Predictors: (Constant), kvarhållet, fä bundet, Skulder, avg. 

assets, andel bundet 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,054 ,594  1,775 ,119 

Skulder -,184 ,360 -,278 -,513 ,624 

avg. assets 2,133E-009 ,000 ,312 ,749 ,479 

andel 

bundet 
,041 ,157 ,182 ,263 ,800 

fä bundet -,009 ,015 -,349 -,585 ,577 

kvarhållet ,115 ,485 ,087 ,238 ,819 

a. Dependent Variable: kurs f:ä 

Tabell 4.2 Multipel regression med kursförändring som beroende variabel 

 
 

Nollhypotesen accepteras. Enligt T-värdet så kan man inte fastställa ett statistiskt samband mellan den 

genomsnittliga kursförändringen och skulderna, med 5 procents signifikansnivå. 

Förklaringsgraden uppgår till 49,6 procent, samt den justerade förklaringsgraden uppgår till -29,2 procent. 
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4.9 Multipel regression med variansen av kursförändringen som 

beroende variabel  
 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,654a ,428 ,020 ,1272852 

a. Predictors: (Constant), kvarhållet, fä bundet, Skulder, avg. 

assets, andel bundet 
 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,559 1,040  -,537 ,608 

Skulder ,041 ,630 ,031 ,066 ,949 

avg. assets 
-7,547E-

009 
,000 -,549 -1,513 ,174 

andel 

bundet 
-,041 ,275 -,091 -,151 ,884 

fä bundet -,005 ,026 -,097 -,187 ,857 

kvarhållet ,906 ,849 ,338 1,067 ,321 

a. Dependent Variable: var i kurs f:ä 

 

Tabell 4.3 Multipel regression med variansen av kursförändring som beroende variabel 
 

 

Nollhypotesen accepteras. Enligt T-värdet så kan man inte fastställa ett statistiskt samband mellan variansen i 

kursförändringen och skulderna, med 5 procents signifikansnivå. 

Förklaringsgraden uppgår till 65,4 procent, samt den justerade förklaringsgraden uppgår till 2 procent. 
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5 Analys 

I detta kapitel så analyseras det empiriska resultatet som framställdes i det föregående 

resultatkapitlet. Analysen kommer att behandla variablerna i den ordning som vi tidigare har 

framfört, för att sedan ta dessa i proportion till tidigare forskning och de presenterade teoriernas. 

5.1 Förklaring av regressionsanalyserna 
 

Det linjära sambandet som illustreras i figur 5.1 mellan hur stor andel skulder i förhållande med 

anläggningstillgångar och avkastningen på anläggningstillgångar visar på ett ganska svagt 

samband. Däremot så är sambandet negativt vilket är raka motsatsen till teorin att hög belåning 

ska generera hög avkastning vad detta kan bero på är oklart men förmodligen så får vi fram mer 

kunskap när vi senare gör en multipel regression. 

Enligt figur 5.2 som visar sambandet mellan hur stol andel av ackumulerade vinster som hålls 

kvar i bolaget och resultatmåttet, visar på ett nästan obefintligt samband kanske beror detta på 

att de flesta av bolagen ligger I ungefär samma intervall 90-95% utifrån denna regression kan vi 

inte dra några som helst slutsatser. 

I regressionen som framgår i figur 5.3 ville vi testa huruvida bolag med en hög andel av bundet 

kapital har haft en högre vinst än de bolag med lägre vinst vi finner, som pekar på att desto högre 

andel bundet kapital desto högre har vinsterna varit. 

I figur 5.4 testar vi om bolag med en hög förändring av eget kapital har haft större skillnader i 

resultat än bolag som inte gjort några större förändringar i det egna kapitalet detta för att se om 

bolaget som gör mera nyemissioner har haft högre eller lägre vinster och så vill vi nog påstå att 

det inte finns något som helst samband, eftersom regressionen blir påverkad av alla bolag som 

ligger kring oförändrat och av de bolag som haft en större förändring är spridningen nästan 

maximal. Intressant är dock att det bolag som haft störst ökning av det egna kapitalet gått sämst 

kanske för att de har samlat in pengar under sämre tider. 

Ett test för att se om större bolag med större fastighetsinnehav, har haft skilda resultat mot 

mindre bolag här finns nästan inget samband lite tecken på att mindre bolag tenderar att ha 

högre vinster i enlighet med vår teori. Detta illustreras i figur 5.5. 

I figur 5.6 testas ifall det föreligger samband med den totala aktiekursökningen och 

utdelningsandelen, mellan 2005-2010. Resultatet visar att det inte finns ett starkt samband 

mellan fastighetsbolagens aktiekursökning och utdelning 
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Efter att ha genomfört flertalet regressionsanalyser av de olika variablerna, så påvisade 

resultatet svaga samt näst intill obefintliga samband, detta var genomgående bland de enkla 

regressionerna. När det gällde de multipla regressionsanalyserna så fanns dock ett undantag i 

tabellen under 5.6. Där kunde nollhypotesen förkastas då T-värdet visade att sambandet mellan 

resultat och skulder, kunde förklaras statistiskt utifrån en signifikansnivå på 5 procent. 

Med detta sagt så kunde vi utifrån en multipel regression påvisa att det föreligger samband 

mellan fastighetsbolagens totala avkastning på anläggningstillgångarna och det justerade 

soliditetsmåttet, som användes i undersökningen.  

Då ingen annan av de fyra återstående kontrollvariablerna utöver skulder i den multipla 

regressionen visade på något samband, eller tendenser till samband, så accepterades 

nollhypotesen i samtliga fall utom det nämnda undantaget. Detta eftersom ingen av dessa 

uppgick till över eller under ett T-värde på 2,179, vilket innebär att nollhypotesen accepteras och 

att inget samband föreligger. 
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5.2 Högre belåning och ökad risk på den svenska marknaden 
 

Undersökningens justerade soliditetsmått, som enbart behandlar de långsiktiga skulderna i 

förhållande till anläggningstillgångarna, kunde på så sätt inte visa tydliga samband till företagens 

årliga totala avkastning. Teoretiskt så kan detta bero på flertalet olika anledningar. Enligt 

Modigliani och Miller, som grundar deras antagande på att det inte spelar någon roll hur 

ledningen väljer att finansiera verksamheten, så kan man delvis förklara det empiriska resultatet 

utifrån denna tes. Enligt den vidareutvecklade teorin av Miller och Modigliani, nämligen Trade-

off, så förklaras en lägre soliditet med en ökad finansiell hävstång, detta tack vare de avdragsgilla 

räntekostnaderna från extern belåning, som ger upphov till skattelättnader för bolaget. Dock så 

måste detta sättas i proportion till den ökade risken som företaget utsätter sig för i och med 

lägre soliditet. Då undersökningen gav svaga samband mellan bolagens totala avkastning och 

den justerade soliditeten, bortsett från den multipla regressionen under 5.6, så kan detta tolkas 

som att de svenska fastighetsbolagen lägger större vikt på att deras riskexponering till 

marknaden, än att utnyttja de skattelättnader som större belåning kan medföra.   

Utfallet som resulterade i fåtal samband kan dessutom bero på att regleringen på de rådande 

kreditmarknaderna har skärpts, vilket bland annat innebär högre kapitalkrav, regler kring 

riskbedömning av tillgångar samt regler av vad som får räknas med som kapital. Detta är något 

som kommer att omfattat banksektorn i och med den nya bankregleringen Basel III. En reglering 

som kommer att träda i kraft 2013 och implementeras stegvis under nästkommande år.29 Att 

regleringen skärps beror främst på den globala finanskrisen 2007-2009, som slog omkull många 

banker på grund av deras låga kapitaltäckning. Detta har under senare tid påverkat övriga 

marknader, då kraven på bankernas kunder i sin tur har blivit striktare vilket bland annat har 

lett till högre räntekostnader. På så sätt kan en större belåning som medför lägre soliditet och 

bedöms med en högre risk, den högre riskexponeringen med lägre soliditet kan därför komma 

begränsa möjligheterna till önskvärd finansiell hävstång för fastighetsbolagen. Bankernas vilja 

att låna ut till fastighetsbolag kan också komma att begränsas 

 

 

 

                                                             
29 Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet 2010:2 
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5.2.2 Samband till Pecking order 
 

Då nollhypotesen accepterades i samtliga fall utom ett då ett samband kunde observeras, så kan 

man delvis finna stöd år Pecking-order teorin, som i huvudsak grundar sitt antagande på att 

ledningen inom företag i första hand väljer intern finansiering.  

Eftersom den totala årliga avkastningen inte tycks påverka vårt justerade soliditetsmått i större 

utsträckning, som behandlar de långsiktiga skulderna genom anläggningstillgångarna, så kan 

detta delvis förklaras som vi gjorde inledningsvis, alltså att det är interna kassaflöden som 

finansierar verksamheten. Detta med anledning av att man inte vill framstå som ett högt 

risktagande bolag för omvärlden, på grund av höga skulder i form av stora lån vilket kan komma 

att ge negativa signaler till marknaden. När det kommer till vår undersökning som behandlar 

fastighetsbranschen i Sverige under 2005-2010, är detta en möjlig förklaring, inte minst på 

grund av den globala finanskrisen som skedde under denna period.  

 

5.2.3 Tidigare forskning 
 

Enligt Margaritis och Psillakis så talar författarna om en högre effektivitet utifrån en högre 

skuldsättning. Detta argument kan vara en förklaring, till varför det svaga sambandet inte kunde 

bekräftas utifrån de regressioner som genomfördes i vår undersökning, även om det fanns ett 

samband som i vår mening inte är tillräcklig för att kunna dra uppenbara slutsatser. 

Emellertid så kunde Fama och French dra slutsatsen att det förelåg samband mellan mer 

lönsamma företag samt högre utdelningar. Detta kunde inte bekräftas i vår studie, då vi 

konstaterade alldeles för svaga samband mellan fastighetsbolagens lönsamhet och dess 

utdelningar mellan åren 2005-2010. 
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6 Slutsats & diskussion 
 

– Har svenska fastighetsbolag med lägre soliditet visat högre avkastning på totalt kapital mellan 

2005-2010? 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att det finns ett svagt samband som motsätter 

teorierna om att en högre andel belånat kapital som finansieringsform har lett till varken en 

ökad vinst eller en högre disciplinerande effekt på bolagsstyrningen.  

– Hur ser avkastningen ut bland fastighetsbolagen utifrån finansieringsformerna; återinvesterade 

vinstmedel samt nyemissioner? 

Denna fråga som återknyter främst till Pecking order teorin har vi funnit en del intressanta 

samband mellan olika typer av kapital och resultat. Det har visat sig att de bolag som har hög 

avkastning också har en hög andel bundet kapital, låg förändring av det bundna kapitalet samt 

ett mindre bolag. 

Kan det vara så att bolagen väljer att påverka finansieringen för att få en önskvärd 

kursförändring? 

Vi har inte funnit att bolagen skulle genom högre utdelningsandel medvetet påverka 

aktiekurserna då dessa är skilda mot varandra. Teorin om att bolagens ledning styr bolaget efter 

egen vinning är därför inkorrekt och eftersom att vi i den tidigare frågan befäst att teorin där 

bolag med aktieägare som har mer rättigheter (högre andel bundet kapital) har gått bättre är 

mer riktig. 

Förslag till vidare forskning: 

Då vi kunnat påvisa vissa samband som kan ha haft en påverkan på företagens avkastning och 

risk skulle det vara intressant att se om dessa finns längre tillbaka i tiden, samt titta på 

fastighetsbranschen i andra länder och se ifall liknande samband även kan finnas där.   

Det vore även intressant att undersöka om andra kapitalintensiva branscher som generellt 

ansetts ha högre risk och därmed högre räntekostnader har några samband, man skulle då även 

titta på om olika branscher har olika kostnader för lån och om dessa påverkar finansieringsvalet 

ytterligare. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1  

Enkel regressionsanalys av skulder/resultat: 
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Bilaga 2 

Enkel regressionsanalys av kvarhållet/resultat: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

50 

 

 

 

Bilaga 3 

Enkel regressionsanalys av andel bundet/resultat: 
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Bilaga 4 

Enkel regressionsanalys av f:ä bundet/resultat: 
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Bilaga 5 

Enkel regressionsanalys av avg. assets/resultat: 
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Bilaga 6 

Enkel regressionsanalys av utdelat/aktiekursökning 
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Bilaga 6 

bolag kurs f:ä Resultat Skulder utdelat fä bundet andel bundet kvarhållet res öv.tiden var i kurs f:ä avg. assets 

hufvudstade 1,086 0,09 0,356 0,075 1 1,079 0,925 -0,002 0,0837 18627067 

castellum 1,051 0,054 0,535 0,056 8,691 0,072 0,944 -0,003 0,0467 27251333 

atrium 1,116 0,09 0,396 0,056 5,912 0,427 0,944 -0,092 0,1007 16818846 

wihlborg 1,152 0,077 0,622 0,072 0,993 0,615 0,928 -0,063 0,0872 12963000 

klövern 1,068 0,079 0,613 0,107 1,151 0,614 0,893 -0,01 0,0792 11461203 

fast part 1,086 0,086 0,525 0,078 1 0,42 0,922 -0,001 0,1916 4298933 

brinova 1,024 0,059 0,613 0,069 1,632 0,4809 0,931 -0,042 0,424 6064400 

catena 1,102 0,085 0,479 0,197 1,023 0,768 0,803 0,264 0,1613 2008838 

kungsleden 0,957 0,07 0,659 0,112 5,448 0,159 0,888 0,012 0,0735 20381833 

balder 1,166 0,082 0,588 0,008 1,225 0,454 0,992 0,012 0,441 8935900 

diös 1,067 0,063 0,609 0,058 1,298 0,607 0,942 -0,001 0,155 3598745 

fabege 1,195 0,054 0,553 0,125 3,521 0,452 0,875 0,026 0,0968 31135242 

wallenstam 1,032 0,082 0,671 0,024 1 0,058 0,976 -0,032 0,103 22312551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


