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Titel: Främmande kapital i kapitalstrukturen - En empirisk 
studie om fastighetsbolag  

Bakgrund och problem: Beträffande de svenska 
fastighetsbolagen finns det ett tomrum i studier gällande vilka 
faktorer som ligger bakom valet av kapitalstruktur. För bolag 
med hög skuldsättningsgrad som vill utnyttja hävstångseffekten 
blir lånat kapital viktigt, men om nu möjligheten till att 
finansiera sig är begränsad, vilka alternativa finansieringsformer 
finns då mot den traditionella bankkrediten? Skulle det vara 
bättre för bolagen att enbart använda sig av eget kapital för att 
slippa räntekostnaderna? Eftersom bankerna i samband med 
finanskrisen 2008 och den pågående eurokrisen tvingats strama 
åt sin kreditgivning. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur svenska 
fastighetsbolags kapitalstruktur förändrats över en angiven 
period samt beskriva tänkta bakomliggande orsaker.  
 
Avgränsningar: Studien har avgränsats sig till 
fastighetsbranschen och svenska fastighetsbolag. Vidare har 
studien avgränsats till bolag som varit börsnoterade på 
Stockholmsbörsen från 2005 till 2012 med huvudverksamhet 
inriktad på fastighetsförvaltning och uthyrning. I de 
bakomliggande orsakerna till de alternativa 
finansieringsformerna har studien avgränsats till risk, 
finanskrisen, eurokrisen och val av strategi. Finansieringsformer 
inom ”off-balance sheet” har inte behandlats eftersom dessa inte 
har någon påverkan på kapitalstrukturen. 



 

Metod: För att kunna besvara studiens problemformulering har 
studien valt att använda en kvantitativ undersökning på Sveriges 
11 största fastighetsbolag. Med hjälp av respektive bolags 
årsredovisningar har studien funnit nödvändig information.  
Innan den empiriska undersökningen i årsredovisningarna 
genomfördes gjordes en litterär förstudie.  

Resultat och slutsatser: Studien har kommit fram till att allt 
fler bolag tenderar att söka sig till alternativa 
finansieringsformer mot den traditionella bankkrediten. 
Slutsatsen av detta är att bankernas kreditåtstramning och nya 
direktiv är en bidragande faktor.   

Förslag till fortsatta studier Att utföra en liknande forskning 
fast på bolag i en annan bransch. Hur skulle utvecklingen av 
kapitalstrukturen se ut för bolag med större andel immateriella 
tillgångar. Exempelvis ett It-bolag och undersöka hur 
utvecklingen kring deras egna- och räntebärande kapital sett ut 
och varför. 
 
Nyckelord: finansiering, kapitalstruktur, trade-off teorin, 
pecking order teorin, soliditet, bankkredit, obligationer och 
främmande kapital 
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Definitionslista 
Amortering: Avbetalning av 
skuld 
 
Asymmetrisk information: 
Föreligger när parter ska eller 
ingår ett avtal har förfogande 
till olika 
förhandlingsinformation  
 
Avkastning: Vinst på satsat 
kapital 
 
Balans: Ett begrepp inom 
redovisning som användas för 
att beskriva förhållandet mellan 
skulder och tillgångar  
 
Borgenär: Person eller 
institution som har lämnat 
kredit till någon  
 
Bytesbalans: Skillnaden mellan 
vad som produceras och vad 
som förbrukas inom landet 
 
Derivatinstrument: Instrument 
för att hantera kurs- och 
ränterisker 
 
Eget kapital: Bolagets egna 
medel, kan antingen ökas 
genom att ägarna skjuter till 
medel, eller genom att bolaget 
går med vinst 
 

 
Emission: Utsändning av nya 
värdepapper  
 
Emittent: Person/bolag som 
delar ut nya värdepappren  
 
Extern finansiering: Innebär att 
någon utomstående lånar ut 
pengar till bolaget, kan både 
vara för det egna eller 
främmande kapitalet 
 
Finansiering: Ett samlingsord 
för hur bolaget väljer att få 
fram sitt kapital som behövs  
 
Fordran: Ekonomiskt krav 
 
Främmande kapital: Ett annat 
ord för lånade pengar  
 
Icke-finansiellt bolag: Bolag 
som institutionella enheter vars 
omfördelande och finansiella 
transaktioner är skilda från 
deras ägares och som är 
marknadsproducenter till 
exempel aktiebolag. Den huvud-
sakliga aktiviteten är 
produktion av varor och icke-
finansiella tjänster  
 
Investering: Satsat kapital som 
förhoppningsvis ger avkastning 
framöver   



 

 
Kapitalstruktur: Mixen av eget 
kapital och skulder för att 
finansiera bolagets 
investeringar. Återfinns i 
balansräkningen av ett bolag 
 
Kassaflöde: Visar bolagets in- 
och ut betalningar för en viss 
mätperiod  
 
Kreditfacilitet: Avtalad men 
ännu inte utnyttjad kredit för 
vilket det låntagande institutet 
vanligen betalar en årlig avgift. 
Faciliteten ska kunna utnyttjas 
med kort varsel och inte vara 
förknippad med särskilda 
villkor som kan medföra att 
institutet inte erhåller pengarna. 
 
Långfristig skuld: Skuld som 
förfaller senare än ett år 
 
Löpande skuldebrev: 
Väderhandling med löfte om 
betalning, den som innehar 
skuldebrevet har rätt att kräva 
betalt  
 
Market timing: Strategi om att 
göra köp- eller säljbeslut av 
finansiella tillgångar 
 

NPV: Nuvärdesmetoden, ett 
mått för att konstatera en 
investerings lönsamhet 
 
Nyckeltal: Ett hjälpmedel att 
återge information om bolagets 
ekonomi 
 
Off-balance sheet: På svenska 
utanför balansräkningen, är 
oftast en tillgång, skuld eller 
finansieringsverksamhet som 
inte redovisas på bolagets 
balansräkning 
 
Osystematisk risk: Bolagsrisk 
som bolaget själva kan hantera 
och påverka som exempelvis 
risk att bolaget visar ett dåligt 
resultat, eller går i konkurs   
Ränta: Utgift för kredit eller 
avkastning på avsatta pengar  
 
Räntabilitet på eget kapital: 
Avkastning på det egna 
kapitalet som ägarna kräver 
 
Räntabilitet på total kapital: 
Avkastning på de totala 
tillgångarna  
 
Sale and lease back: Bolag som 
säljer en fastighet och leasar 
tillbaka den av köpare 
 



 

Skuld: Skyldighet att fullfölja en 
betalning  
 
Skuldebrev: Ett skriftligt löfte 
att betala en viss summa pengar 
 
Skuldsättningsgrad: Mått för att 
beskriva bolagets finansiella 
risk 
 
Soliditet: Mått på bolagets 
betalningsförmåga, anger hur 
stor andel som är finansierat 
med eget kapital 
 
Stockholmsbörsen: En 
marknadsplats för handel med 
aktier för svenska bolag  
 
Subprimelån: Riktar sig till 
mindre kreditvärdiga låntagare 
 
Säkerhet: Garanti att 
köparen/lånetagaren slutför sitt 
löfte  
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1. Inledning 
I detta kapitel behandlas studiens problembakgrund samt 
problemdiskussion. I problembakgrunden tas den bakgrund upp 
som föranlett till denna studie och i diskussionen varför 
undersökning genomförts. Det hela mynnar ut i ett syfte med en 
efterföljande frågeställning som senare i studien besvaras. I 
kapitlet tas även studiens avgränsningar upp. 

1.1 Bakgrund 
Varför behöver ett bolag investeringar? Syftet med investeringar 
är att det satsade kapitalet i dag skall generera ännu mer pengar 
framöver. Ett bolags investeringar blir alltså högst nödvändiga 
och påverkar dess fortsatta överlevnad. För varje investering 
medföljer utbetalningar som på något vis måste hanteras genom 
antingen egna kassamedel eller lånade pengar. Detta kallas 
finansiering, och är knutet till skuldsidan i bolagets 
balansräkning vilket innebär att bolag måste anskaffa 
betalningsmedel för att möta de utbetalningar som en 
investering för med sig. Bolagets uppgift blir dels att välja på 
vilket sätt finansieringen skall anskaffas och dels hur 
finansieringen skall ske för att på bästa sätt täcka 
utbetalningarna. (Grubbström och Lundquist, 2005) 

Traditionellt sett har banker varit den dominerande 
finansiären, men till följd av finanskrisen 2008 och den 
pågående oron med eurokrisen har det både i Sverige och 
internationellt blivit allt dyrare och svårare med finansieringen. 
En konsekvens av detta är att utvecklingen vad gäller nya 
finansieringsformer tvingats ta fart. För bolag som vill utnyttja 
hävstångseffekten blir lånat kapital viktigt och när nu priset på 
bankkredit ökat samtidigt som tillgången minskat söker allt fler 
efter alternativa finansieringslösningar.  



2 

Hur ett bolags finansieringar ser ut beror på vilket kapital som 
finns och vilka förutsättningar bolaget har och, enligt Brealey, 
Myers och Allen (2011), kan ett bolag antingen välja mellan att 
ha en mix av eget kapital och skulder eller exempelvis helt 
finansieras med enbart eget kapital. Uppdelningen mellan 
skulder och eget kapital i ett bolag kallas för bolagets 
kapitalstruktur och enligt Titman och Wessels (1988) påverkas 
kapitalstrukturen av vilken riskbenägenhet bolagets ägare har. 
Även hur ett bolags uppdelning av de immateriella och 
materiella tillgångarna ser ut kan ha en stor påverkan. 
Exempelvis tenderar bolag med stora fasta tillgångar att ha mer 
främmande kapital i kapitalstrukturen. (Titman och Wessels, 
1998). 

Enligt Chen (2004) har forskning kring kapitalstruktur 
bedrivits i över 40 år och det har tagits fram avancerade teorier 
med förklarande modeller om hur kapitalstrukturen ser ut. Några 
av de första studierna om kapitalstruktur gjordes av Modigliani 
och Miller (1958) som utgick från att det inte spelade någon roll 
hur bolagens kapitalstruktur var finansierad på en perfekt 
marknad för bolagets värde. En perfekt marknad finns dock inte 
och de antaganden de gjorde var svår att applicera på 
verkligheten.  Att inga skatter och inga transaktionskostnader 
existerade och att alla bolagen hade tillgång till samma 
information fanns med i antagandena. Litteraturen har sedan 
Miller och Modiglianis banbrytande verk gjort en del framsteg 
och nya teoretiska modeller som behandlar skattebalansering 
och asymmetrisk information har kommit fram. (Ooi, 1999). 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning inom kapitalstruktur och finansiering finns 
och ytterst lite har gjorts på fastighetsbolag i de Europeiska 
länderna. Forskaren Panno (2003) undersökte skillnaden kring 
bolags val av finansieringsinstrument vid givna tidpunkter och 
olika finansiella sammanhang i Italien och Storbritannien. Panno 
belyser i sin artikel att det finns relativt lite empirisk forskning 
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om hur bolag väljer olika finansieringslösningar och att de 
studier som finns främst är baserade på bolag i USA. En annan 
forskare Ooi (1999) undersökte i sin vetenskapliga artikel valet 
av kapitalstruktur på 83 olika fastighetsbolag i Storbritannien 
och även han menar att forskning inom kapitalstrukturen för 
fastighetsbolag fortfarande är ett relativt outforskat område och 
efterlyser flera undersökningar. 

Likt Myers (2001) menar vill aktieägarna att bolagen ska 
välja en optimal kapitalstruktur som maximerar bolagets värde 
och vilken som är den optimala kapitalstrukturen är ett mycket 
omdiskuterat ämne. Författarna menar till exempel att det i vissa 
fall för bolagen kan vara bättre med högre skuldsättning på 
grund av skattefördelar och i andra mera eget kapital för att 
minimera den finansiella risken.  
Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1999) menar att 
undersökningar kring bolags val av kapitalstruktur resulterat i 
många olika förklaringar, och ingen teoretisk eller empirisk 
forskning har lyckats komma fram till någon allsidig förklaring 
av påverkande faktorer. Hur valet av kapitalstrukturen sedan 
påverkar bolagets prestationer är även det ett outforskat område. 
Myers (2001) menar att de flesta undersökningar som gjorts 
kring bolags kapitalstruktur främst handlat om publika bolag på 
den internationella kapitalmarknaden eftersom dessa har flest 
finansieringsalternativ och till en låg kostnad kan förändra sin 
kapitalstruktur. 

Myers (2001) menar även att bolagens kapitalstruktur ständigt 
är i förändring och att det finns en rad olika faktorer som 
påverkar de val förtagen tar. I figur 1 visas faktorer som 
påverkar ett bolags kapitalstruktur.  



4 

 
Figur 1, Faktorer som påverkar kapitalstrukturen. (Egen bearbetning)  
Kapitalstrukturens påverkande faktorer är många och figuren 
ovan beskriver en rad olika faktorer som exempelvis: storlek, 
strategi, finansiell oro, ägarkrav, risk och bransch. Posten övrigt 
innefattar alla övriga påverkande faktorer. 

 Förståelsen för hur bolagen väljer sin finansiering är tyvärr 
begränsad och vilka de olika påverkande faktorerna kan vara är 
många. En olämplig kapitalstruktur skulle kunna orsaka att 
bolaget missar möjliga investeringsmöjligheter. Det är alltså 
viktigt för ett bolag att ha en fungerande kapitalstruktur för att 
kunna ta hand om sina utgifter och för den framtida 
överlevnaden.  

Enligt Titman och Wessel (1988) tenderar bolag med större 
andel materiella tillgångar att upprätthålla en högre 
skuldsättningsgrad vilket kanske skulle kunna vara en 
bidragande orsak till varför kapitalstrukturen i vissa bolag ser ut 
som den gör. Exempelvis borde då ett fastighetsbolags 
kapitalstruktur med större andel materiella tillgångar skilja sig åt 
från ett It-bolag med större andel immateriella tillgångar. För 
bolag med hög skuldsättningsgrad som vill utnyttja 
hävstångseffekten blir lånat kapital viktigt, och om nu 
möjligheten till att finansiera sig är begränsad, vilka alternativa 
finansieringsformer finns det då mot den traditionella 
bankkrediten. Skulle det exempelvis vara bättre för bolag att 

Kapitalstruktur	


Storlek	
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Övrigt	
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oro 	
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enbart använda sig av eget kapital för att slippa 
räntekostnaderna när bankerna i samband med finanskrisen 
2008 och den pågående eurokrisen tvingats strama åt sin 
kreditgivning.  

Då tidigare forskning bedömt att det saknas undersökningar 
kring den empiriska bilden på hur fastighetsbolags 
kapitalstruktur sett ut och hur finansieringen av det främmande 
kapitalet förändrats utifrån kreditgivarnas åtstramningar, vill 
denna studie ge följande bidrag: Återge en relevant bild på hur 
fastighetsbolagens belåningsbeteende av de räntebärande 
skulderna i kapitalstrukturen sett ut och hur de förändrats över 
tid.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur svenska fastighetsbolags 
kapitalstruktur förändrats över en period samt beskriva tänkta 
bakomliggande orsaker.  

1.4 Frågeställningar 
Studiens frågeställningar har föranletts utifrån bakgrund, 
problemdiskussion och syfte. För att uppfylla syftet är följande 
frågor centrala: 
 

• Hur har det egna- och främmande kapitalet förändrats i 
fastighetsbolag över tid? 

• Vilka skulle de tänkta bakomliggande orsakerna kunna 
vara till att förändringen sett ut som den gjort? 

 
Utifrån studiens frågeställning har avgränsningar gjorts vilket 
här under beskrivs.  
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1.5 Avgränsningar 
Studien har först och främst avgränsats till fastighetsbranschen 
och svenska fastighetsbolag. Vidare har studien avgränsats till 
bolag som varit börsnoterade på Stockholmsbörsen från 2005 till 
2012 med huvudverksamhet inriktad på fastighetsförvaltning 
och uthyrning. I de bakomliggande orsakerna till de alternativa 
finansieringsformerna har studien avgränsats till risk, 
finanskrisen, eurokrisen och val av strategi. Finansieringsformer 
inom ”off-balance sheet” har inte behandlats eftersom dessa inte 
har någon påverkan på kapitalstrukturen. Detaljerad information 
angående studiens bolag finns under avsnitt 2.3 Urval.  
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt utifrån 
relevant teori. Valet av metod diskuteras fram och resonemang 
kring dess innebörd och vilket värde dessa tillför studien tas 
upp. Även de val som studien valt att avstå ifrån och varför 
dessa antaganden gjorts behandlas. 

2.1 Tillvägagångssätt  
Metoden för denna undersökning började med att samla in data 
för den teoretiska bakgrunden. Sökandet gjordes inom teorier, 
begrepp, tidigare forskning inom ämnesområdena 
kapitalstruktur och främmande kapital med huvudinriktning på 
företagsekonomi.  

Informationssökningen har skett via databaserna Emeralds 
och Google Scholar med “capital structure” som främsta sökord. 
Inom ämnet har studiens undersökning ytterligare fördjupat sig 
genom att utveckla och inrikta sökorden till “real estate capital 
structure” samt “property companies capital structure”. Från 
tidigare forskning har referenser följts upp för att skapa en större 
helhet inom området. 

Som Hartman (2001) beskriver den positivistiska traditionen 
utgörs den av teori och satser som beskriver samband mellan 
olika observerbara eller mätbara, företeelser i verkligheten. 
Eftersom studien utifrån teoretiska underlag analyserat empirisk 
data och funnit samband utifrån det mätbara har den 
positivistiska traditionen lämpat sig bäst. Empiriska data har 
bestått av sekundärdata från fastighetsbolags årsredovisningar 
som kvantitativt analyserats utifrån olika metoder.  

Datainsamlingen har varit identisk för samtliga bolag och 
informationen har bearbetats för att kunnat få fram 
normaliserade nyckeltal. Det som bestämmer om en forskning 
ska bedrivas utifrån ett kvantitativt eller kvalitativt sätt beror 
enligt Patel och Tebelius (2011) på forskningens 
forskningsproblem. Forskare som väljer den kvantitativa 
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inriktningen präglas oftast av att söka kunskap som kan 
beskrivas, mätas och förklara fenomen i vår verklighet. 
Eftersom denna studies forskningsproblem präglats av att 
försöka förklara och utföra mätningar av nyckeltal har en 
kvantitativ undersökning bedrivits. Studien som handlat om att 
samla in information, analysera och dra slutsatser har likt Patel 
och Tebelius (2011) haft en induktiv ansats.. Med hjälp av 
sammanställningar av statistik, siffror och analyser från det 
empiriska materialet i förhållande till ett teoretiskt underlag har 
studiens syfte och frågeställning försökt besvarats. Som Patel 
och Tebelius (2011) anser används en deskriptiv forskning när 
något ska beskrivas och förklaras snarare än när strävan efter en 
förutsägelse som baseras på orsak och verkan. Eftersom denna 
studie vill förklara hur, vad eller varför snarare än hur något bör 
vara har en deskriptiv forskning lämpat sig bäst.  

2.2 Insamlingsmetod 

2.2.1 Metodteori och referensram 
I teori som behövts för att besvara forskningens syfte har det 
varit relevant att ha med en övergripande bild på hur 
kapitalstrukturmixen bland bolagen generellt sett ut. För att 
skapa en gedigen förståelse av hur eget kapital och skulder 
balanserats i bolagen har studien behandlat teorier inom ämnet 
kapitalstruktur. Dessa teorier och modeller har varit inom 
hävstångseffekten, trade-off teorin, pecking order teorin och 
financial distress. Informationen om teorierna har återfunnits i 
vetenskapliga artiklar från databaser som Google scholar och 
litteratur inom finansiering. 

För att fördjupa studiens sökning ytterligare har teorier kring 
fastighetsbolags kapitalstruktur använts med sökord som 
”leverage capital structure in real estate”, ”real estate capital 
structure”. Även boken vid namn ”Commercial real estate 
analysis and investment” har använts.  



9 

För att undersöka vilka olika alternativa 
finansieringslösningar som bolagen använt har studien utifrån 
årsredovisningarna delat upp de räntebärande skulderna i 
obligationer, värdepapper, och certifikatprogram. Information 
kring dessa har studien funnit från bankers hemsidor, SABO och 
litteratur.    

Genom Konjunkturinstitutet och Riksbankens hemsidor har 
studien funnit information kring den nya regleringsstandarden 
Basel III, kapitaltäckningsgrad, finanskrisen 2008 och den än i 
dag pågående eurokrisen.  

Några begrepp samt nyckelord som studien använt sig av har 
varit finansiering, kapitalstruktur, trade-off teorin, soliditet, 
bankkredit, obligationer och främmande kapital. En viktig del i 
studien har varit att de teorier och modeller som tagits upp 
använts och inte bara varit en utfyllnad.  

Genom hela undersökningen har studien försökt att för 
läsaren redovisa hur undersökningen förhållit sig till tidigare 
forskning, studiens egna resultat, valda metoder och tolkningar. 
Det har för studien kunnat skapa en god transparens och 
öppenhet. (Solberg, 2009)   

2.2.2 Metod empiri 
De empiriska data som använts i studien har samlats in genom 
sekundärdata från respektive fastighetsbolags finansiella 
rapporter mellan åren 2005 och 2012. Finansiella rapporter har 
hämtats in från respektive bolags hemsida och all information 
har behandlats och sammanställts utifrån dess relevans. All 
information som använts från respektive bolags årsredovisningar 
har i studien granskats kritiskt eftersom dessa inte alltid ger en 
objektiv syn på det egna bolaget. (Bernstein, 2011) 

De nyckeltal som använts har hämtats från databasen 
Retriever och årsredovisningar, som tillhandahållit de olika 
bolagens finansiella siffror. Nyckeltalen har kontrollräknats för 
att uppnå en god reliabilitet och varit följande: soliditet, justerad 
soliditet, rörelseresultat och kalkylmässiga kostnader för eget- 
och räntebärande kapital. Samtliga formler för nyckeltalen finns 
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bifogade i bilaga A och i bilaga B redovisas framräknade 
nyckeltal. År som inte Retriever av någon anledning kunnat 
tillhandahålla har studien kompletterat med hjälp av respektive 
bolags årsredovisning. Bolagens nyckeltal soliditet och justerad 
soliditet har tagits fram från databasen Retriever.  I 
uträkningarna av rörelseresultat, de kalkylmässiga kostnaderna 
för eget- och räntebärande kapital samt förändringarna av 
räntebärande skulder har studien använt sig av bolagens 
årsredovisningar.  

De bolag som saknat vissa uppgifter till nyckeltal har varit 
Wallenstam 2005, Heba från 2008, Wihlborg 2006 och 
Kungsleden 2007 och 2008. 

För att finna de fastighetsbolag som använts i studien 
genomfördes ett antal sökkriterier i Retriever för att precisera 
utfallet och lättare strukturera upp bolagen. I programmet 
användes sökmotorn “Business” som föranledde till fliken 
“utökat sök”. I utökat sök gavs möjlighet till att begränsa och 
precisera sökningen ytterligare. Genom kriterierna, “Bolagsform 
- aktiebolag, Börslista - alla, Bransch - fastighetsverksamhet - 
uthyrning och förvaltning av fastigheter” genererade det i en 
träfflista med 20 stycken bolag. Efter ytterligare gallring med 
kravet om att bolagen skulle ha ett huvudsyfte inom uthyrning 
och förvaltning av fastigheter återstod endast 10 stycken inom 
tidsintervallet 2005 och 2012.  Då koncernen Kungsleden inte 
kom med vid söktillfället fick det läggas till separat genom att 
söka på “Kungsleden Aktiebolag” i sökrutan. Slutligen bestod 
studien av 11 fastighetsbolag.  

2.3 Urval 
I urvalet har studien försökt uppnå ett representativt urval vilket 
Hartman (2001) menar innebär att urvalet skall avspegla 
helheten. Studien har valt att ta med samtliga bolag som uppfyllt 
undersökningens kriterier. Urvalet i studien har bestått av 11 
fastighetsbolag med inriktning mot förvaltning och uthyrning. 
Bolagen har även under hela perioden varit noterade på 
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Stockholmsbörsen vilket innefattat alla small-, mid- samt 
largecup fastighetsbolag på börsen. Valet att undersöka 
fastighetsbolag har framförallt varit för att bolagen tenderar att 
ha högre belåning än andra bolag, då fastigheterna kan fungerar 
som säkerhet för bankerna. Investeringar betyder oftast stor 
summor pengar och kan inbringa bra kassaflöden, detta gör att 
kapitalstrukturen för dessa bolag blir viktig.  

Nedan följer en samlad lista på de fastighetsbolag som utgör 
den empiriska delen i studien:  
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Balder 2005 208 22,3 

Stockholm, 
Göteborg Norr, 
Öresund Öst Mid Cap 

Castellum 1993 265 36 

Öresund, 
Stockholm, 
Mälardalen, Öst- 
Götaland, Göteborg 

Large 
Cap 

Fabege 2005 129 31,6 Stockholm 
Large 
Cap 

FastPartner 1987 29 7,8 Stockholm, Gävle Mid Cap 
Heba B 1952 24 4,49 Stockholm Mid Cap 

Hufvudstaden A 1915 95 23,1 
Stockholm, 
Göteborg 

Large 
Cap 

Klövern 2002 175 22,6 

Region Syd, Region 
Öst, 
Region,Mellan/Norr, 
Stockholm Mid Cap 

Kungsleden 1994 269 15,8 

Stockholm, 
Mälardalen, 
Sydvästar- Sverige, 
Norrland Mid Cap 

LjungbergGruppen 
B/ Atrium 
Ljungberg 1946/2006 265 24,6 

Stockholm, Malmö, 
Uppsala 

Large 
Cap 

Wallenstam B 1944 187 28 

Stockholm, 
Göteborg, 
Helsingborg 

Large 
Cap 

Wihlborgs B 1924 87 7,9 Öresundsregionen Mid Cap 

Tabell 1. Urval och bolagsinformation  

(Informationen är insamlad från respektive bolags hemsida och bolagsfakta). 
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Undersökningen har tagit hänsyn till den nya redovisningsregeln 
IFRS som trädde i kraft 2005. De börsnoterade bolagen blev i 
samband med den nya regeln då tvungna att redovisa det 
verkliga värdet på tillgångarna för att skapa en bättre 
transparens bland bolagen och investerare. 
Undersökningsperioden har varit mellan 2005 och 2012 där 
kriteriet har varit att alla noterade fastighetsbolag i studien ska 
ha varit aktiva under perioden till och med sista kvartalet 2012. 
Samtliga bolags organisationsnummer återfinns i bilaga C. 

2.4 Validitet och reliabilitet     
Validiteten och reliabiliteten av den teoretiska bakgrunden är 
god. Teorin har byggt på erkända teorier inom ämnesområdet 
och datamaterialet har varit hämtat från bolags årsredovisningar 
som granskats av revisorer. För att skapa en hög validiteten har 
undersökningen skett med stor noggrannhet. Irrelevant och 
avvikande data har sållats bort för att öka undersökningens 
trovärdigheten. Vad gäller reliabiliteten i forskningsarbetet har 
allmänt erkända mätinstrument använts för att skapa 
tillförlitlighet och stabila värden. (Eriksson och Widershiem-
Paul, 2011).  

2.5 Källkritik   
Eftersom all empiri i denna undersökning baserat sig på 
bolagens årsredovisningar och nyckeltal från programmet 
Retriever har det varit viktigt att de data som tillämpats i 
statistikprogrammen varit tillförlitliga. Enligt 
Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS, 1995:1554, kap 1, 1§) är 
bolagen skyldiga att upprätta årsredovisningar där ändå utfallen 
kan se lite olika ut beroende på hur bolagen själva väljer att 
redovisa sin information. Detta fenomen har varit svårt att ta 
hänsyn till, studien har ändå valt att utgå från att samtliga 
redovisade siffror i bolagens årsredovisningar varit  
tillförlitliga.   
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3. Studiens referensram 
Avsikten med detta kapitel är att beskriva alternativa 
finansieringsformer, finanskrisen från 2008, eurokrisen och ett 
antal nyckeltal. Genom att beskriva dessa i en referensram kan 
en större förförståelse för undersökningsområdet ges och som 
kommer kunna användas för att besvara studiens frågeställning. 
Information från studiens referensram kommer att användas i 
analys och slutsats.   

3.1 Alternativa finansieringsformer 
För ett bolag finns det olika former och sätt att finansierar sig. 
Användningen kan bland annat bero på det individuella bolagets 
ställning och framtida behov samt ägarnas riskbenägenhet. Här i 
kapitel 3.1 tas olika finansieringsformer upp för att i studien 
kunna undersöka vilka alternativ som bolagen använder sig av.  

3.1.1 Eget kapital  
Eget kapital är en finansieringsforms post inom ett bolags 
kapitalstruktur. Ett bolag som väljer att finansiera sig med 
enbart eget kapital slipper den finansiella risken men går även 
miste om hävstångseffekten som det räntebärande kapitalet kan 
generera. Det egna kapitalet representerar värdet från 
aktieägarnas intresse och värdet styrs av befintliga och framtida 
kassaflöden i bolaget. Bolag kan välja att beordra utdelning per 
aktie till aktieägarna vilket minskar det egna kapitalet. (Groth 
och Anderson, 1997). För att öka värdet på aktiekapitalet kan en 
nyemission genomföras, detta medför dock väldiga kostnader 
för bolagen och undviks helst. (Hansson, 2003). 

3.1.2 Nyemission - Aktier  
Som Grubbström och Lundquist (2005) anser kan en nyemission 
utnyttjas om bolaget går bra och är attraktivt, förekomsten av 
nyemission är ändå vanligast vid en börsintroduktion. Själva 
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förloppet fungerar genom att bolaget bjuder ut nya aktier till 
försäljning där de gamla aktieägarna brukar få förtur till köp. 
Kostnaderna för bolaget som tillkommer av en nyemission 
avspeglas av den kommande utdelningen på den nya aktien samt 
emissionskostnaden.  

3.1.3 Bankkredit 
Bankkrediten är den vanligaste förkommande finansieringsform 
och sker genom ett skriftligt fodringsbevis mellan lånetagaren 
och banken. I avtalet framgår det även vilka villkor som avtalats 
såsom vilken ränta som skall debiteras och vilken säkerhet som 
gäller. Säkerhet kan vara pantbrev i fastigheter, obligationer 
eller bolagsinteckningar även kallade realsäkerheter. En annan 
typ av säkerhet är namnsäkerhet som borgen. Ibland kan det 
föreligga en kombination av dessa två säkerheter. Räntan 
förhandlas fram mellan parterna och när en fast eller rörlig ränta 
ska bestämmas, för en viss löptid används oftast den dagliga 
referensräntan STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate). 
Beroende på hur stor risk banken tar styrs även räntan. Oftast 
kan en gammal relation mellan parterna ge fördelar i 
förhandlingarna, då banken har bättre insikt i bolaget. Slutligen 
fastställs skuldens löptid utifrån ändamålet med banklånet, 
exempelvis löper lån till fastighetsförvärv över en längre tid än 
för lån till maskinutrustning. Desto mer säkerheter bolag kan 
erbjuda banken, desto fördelaktigare villkor kan förhandlas 
fram. (Larsson, 2008) 

3.1.4 Obligationer 
Obligationer har vuxit sig stark som substitut till den vanliga 
bankkrediten i och med att bankerna har blivit restriktivare i sin 
utlåning. Det som ligger bakom varför bankerna inte kan låna ut 
lika mycket som tidigare är de strängare reglerna gällande deras 
kapitaltäckningsgrad. (Entreprenör, 2013)  

En obligation är ett löpande skuldebrev där den som gett ut 
obligationen klargör att han är skyldig köparen av det satsade 
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kapitalet, alltså en typ av skuld. Den som är utgivaren av 
obligationen kallas emittent och bolag är vanligen skyldig att 
betala en ränta till köparen vilket kallas kupong. Hur 
utbetalningen till köparen sker varierar mellan de olika 
obligationerna, det kan variera mellan en gång om året till 
halvår, kvartal eller månad. De obligationer som inte har någon 
ränta kallas nollkupongobligationer och fungerar genom att 
nollkuponger säljs med rabatt som köparen vid förfallodagen 
erhåller obligationens hela avkastning. Obligationer brukar 
utfärdas av stater, kreditinstitutet, myndighet och bolag. 
(Fairinvestments, 2013)  

Icke-säkerställda obligationer 
En obligation kan vara icke-säkerhetsställd eller säkerställd och 
den vanligaste är den förstnämnda. Innebörden av den icke-
säkerhetsställd obligation är att ingen säkerhet ges ut till den 
som lånar ut pengar till emittenten. (Deloitte, 2007)    

Säkerställda obligationer 

Säkerställda obligationer innebär att köparen av obligationen har 
förmånsrätt till emittentens tillgångar. Lånen ges ut mot panträtt 
i fast egendom, tomträtt eller liknande säkerhetsrätt och som 
skall registreras av emittenten. Förmånsrätten träder i kraft vid 
en händelse av emittentens konkurs. I Sverige måste 
Finansinspektionen ge tillstånd innan bolag kan emittera 
säkerställda obligationer. (Deloitte, 2007)   

Företagssobligationer  

Företagsobligationer är ett finansieringssätt för bolag att låna 
upp pengar på lång sikt. Löptiden varierar mellan ett till tio år. 
Bolaget emitterar ut ett skuldebrev där placerare eller köpare 
kan låna ut pengar mot en ränta. För att placerarna skall kunna 
bedöma risken på företagsobligationen görs en värdering av ett 
ratinginstitut för att se bolagets förmåga att infria finansiella 
löften. Antingen löper företagsobligationen med en fast ränta till 
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en bestämd tid eller rörlig ränta bunden till en tre månaders 
period. (Swedbank, 2013) 

MTN-Program 

Medium Term Note program förkortat MTN är ett sätt för bolag 
att skapa ett långsiktigt upplåningsprogram. MTN utgörs av ett 
rambelopp som gör det enklare att kontinuerligt löpande uppta 
skuldebrev, där löptiden för lånen och beloppets storlek oftast är 
förutbestämda i prospektet. Bolaget slipper göra nya 
registreringar varje gång en ny löptid på ett skuldebrev tas i bruk 
om det infaller inom programmet. Detta kan i sin tur skapa 
flexibilitet inom bolaget. (Huvudstaden, 2012)     

3.1.5 Leasing 
Leasing är en alternativ finansiering som är värd att nämna, 
även om den inte syns i kapitalstrukturen. Detta alternativ 
används främst av bolag som inte har tillräckligt med kapital 
eller vill skära ned på kostnaderna. Leasing är en form av hyra, 
avser oftast lös egendom men förekommer även inom 
fastigheter genom en sale and lease back. För bolag som 
använder sig av leasing hamnar denna finansieringsform out-off 
balance sheet eftersom det är leasingivaren som äger objektet 
och då inkluderar det i sin balansräkning. Leasingtagaren drar 
endast av de löpande kostnaderna som leasingavtalet för med sig 
i sin resultaträkning. (Carlsson och Nygren, 2004) 

3.1.6 Certifikatprogram 
Ett företagscertifikat innebär att bolag har ett löpande 
innehavarskuldebrev. Finansiering av denna form brukar 
vanligtvis utnyttjas med en löptid runt 30 till 90 dagar men 
löptider runt ett år kan också förekomma. Själva rambeloppet 
för certifikatprogrammet specificeras och tas fram genom ett 
avtal mellan låntagaren och emissionsinstitutionen. 
Emissionsinstitutionen fungerar här som ett ombud och 
tillhandahåller information om sälj- och köpkurser på 
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andrahandsmarknaden. Förenklat uttryckt fungerar en emission 
av ett företagscertifikat genom att låntagaren går till de banker 
och emissionsinstitut som är villiga att förmedla certifikaten 
vidare till investerare. Överenskommelser om belopp, ränta och 
löptid görs mellan parterna. Det svåra för investerare är att 
beräkna risken med tanke på att emissionerna av certifikaten 
inte är garanterade och att det inte krävs någon säkerhet. För att 
investerarna på något sätt ska kunna bedöma risken låter 
låntagaren ett ratinginstitut granska certifikatprogrammet och 
sätta ett ratingbetyg. För bolag är certifikatupplåning en flexibel 
och kostnadseffektiv finansieringsform. Bolag med god 
ekonomi och en bra rating får lägre kostnader vid användandet 
av certifikatprogram. Finansieringsformen lämpar sig inte 
särskilt bra för mindre bolag. (SABO, 2013)   

3.3 Finanskrisen 2008 
Några av de bakomliggande orsakerna till finanskrisen 2008 var 
bolån, obalanser och brister i tillsynen över de finansiella 
marknaderna. Många hushåll hade köpt hus med subprimelån 
med förvisningen om att priserna för hushållen skulle fortsätta 
öka. Det som istället hände var att priserna för hushållen sjönk 
och hushållen blev för högt belånade. Effekterna slog även mot 
bolåneinstituten eftersom kreditförlusterna började stiga. 
Speciellt med dessa subprimelån var att de paketerades med 
andra lån och utvecklades till komplicerade finansiella 
produkter som bankerna hade svårt att kontrollera. Produkten 
var svår att genomlysa och inga banker ville känna sig vid när 
kreditförlusterna började stiga. Produkten kom att bygga upp de 
risker som den egentligen skulle minimera och aktörerna ville 
inte längre låna ut pengar till varandra. (Riksbanken, 2009) 

Mellan åren 2002 och 2006 präglades världsekonomin av 
stark tillväxt, historiskt låga räntenivåer och kreditexpansioner. 
Resultatet av detta blev stora obalanser i det globala finansiella 
systemet, specifikt i USA. USA hade vid den här tiden byggt 
upp stora underskott i sin bytesbalans genom att finansieras av 
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andra länder som Kina men även andra oljeproducerande länder. 
(Ibid) 

Även kreditvärderingsinstituten bidrog till krisen eftersom de 
i värderingsmetoder av de strukturerade produkterna inte 
beaktade samtliga risker utan fokuserade på kreditrisken. 
Likviditetsrisken kom att hamna i skymundan och i sin tur att 
drabba de investerare som satsat pengar. (Ibid) 

Även tillsynen på den finansiella marknaden hade inte varit 
tillräcklig. I både USA och Europa var tillsynen uppdelad i olika 
myndigheter och länder, vilket skapade ett dåligt helhetsgrepp. 
Tillsynen var generellt för slapp och uppmärksammade inte hur 
banker hade byggt upp stora risker vid sidan av sin 
balansräkning. Även uppmuntrandet av stort risktagande och 
kortsiktighet hade florerat bland de privata aktörerna som 
förstärkte konjunktursvängningarna. (Riksbanken, 2009) 

Åtgärder mot finanskrisen i Sverige 

Den globala finanskrisen kom även att drabba Sverige, dock 
lindrigare än fallet i USA och delar av Europa. Mycket tack vare 
att de svenska bankerna genom åren hade varit lönsamma och 
lagt undan pengar i reserv. De svenska bankerna hade inte heller 
använt sig av samma typ av finansiella produkter som vissa 
andra länder. Trots lindrigare drabbning stötte även Sverige på 
problem med finansieringen och var därför tvungna att tillsätta 
ett antal åtgärder. (Riksbanken, 2009) 

Riksbanken hade till exempel tillfört likvid till marknaden 
men även riktat stöd i form av likviditet till enskilda 
finansinstitut. Likviditetsstödet skedde genom att Riksbanken 
lånade ut krediter i kronor och dollar med lägre löptid än vad 
marknaden själv kunde erbjuda. Genom det statliga 
garantiprogrammet, där Riksbanken lånade ut och Swedbank 
lånade upp, kunde staten tillgodose behovet av hela 
banksektorns upplåning de sista månaderna av finanskrisen 
2008. (Ibid) 

Riksbanken tillförde även åtgärder för att förbättra 
kreditförsörjningen för icke-finansiella bolag genom tillfällig 
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kreditfacilitet baserade på företagscertifikat.  Bolagen kunde då 
sälja dessa till bankerna som bankerna själva kunde använda 
som säkerhet för lån i Riksbanken. (Ibid)  

För att ytterligare stärka sin finansiella stabilitet valde 
Riksbanken att delta i internationella arbeten genom så kallade 
swapavtal med Danmark och Norge. Swapavtalets syfte var att 
stötta centralbanken i dess uppgift att värna om den 
makroekonomiska och finansiella stabiliteten. Även Riksgälden, 
Finansinspektionen och regeringen agerade för att värna och 
mildra effekterna av finanskrisen. Riksgälden ökade 
statsskuldsväxlarna, Finansinspektionen ändrade 
kapitaltäckningsreglerna och regeringen höjde den statliga 
insättningsgarantin. (Riksbanken, 2009) 

3.4 Basel III  
Basel III är en regleringsstandard för banker som ställer krav på 
kapital och likviditet i banksektorn. Regelverket togs fram redan 
efter finanskrisen 2008 och 2009 och innebär skärpta regler för 
bankerna. Syftet med regleringen är att stärka bankernas 
förmåga att absorbera risker och minimera risken för att nya 
bankkriser ska inträffa i framtiden. (Riksbanken, 2010) 

3.5 Eurokrisen  
Eurokrisen uppstod i början av 2010 och syftar på den kris som 
blev i samband med för snabbt växande statsskulder och risk för 
en försämrad betalningsförmåga. Oron pågår fortfarande i 
Europas statsfinanser och nödlån har tvingats fram, främst till 
Grekland, Portugal och Irland men även Spanien och Italien. 
Det rådande budgetunderskottet i Europa och den stora 
osäkerhet som situationen medför bidrar till realekonomiska 
effekter. Bolag och hushåll väljer att inta en återhållsammare 
konsumtion- och investeringssynsätt. (Konjunkturinstitutet, 
2013) 
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3.6 Eurokrisens påverkan i Sverige 
Krisen i Europa medför en allmänt ökad osäkerhet bland 
bolagen och hushållen i Sverige. Svenska bolag och hushåll blir 
mera återhållsamma med investeringar och konsumtion. Även 
exporttillväxten drabbas till följd av nedgången i den utländska 
efterfrågan på svenska varor och tjänster. Följderna av detta ger 
Sverige en låg BNP-tillväxt för 2012 och Riksbanken beräknas 
sänka reporäntan mellan 2012 och 2013 på grund av 
efterfrågetillväxtens inbromsning. (Konjunkturinstitutet, 2013) 
Trots den pågående eurokrisen bedöms det ändå att Sverige 
kommer kunna upprätthålla en relativ god stabilitet utifrån 
kreditåtstramningen ute i Europa. De svenska bankerna är 
jämförelsevis väl kapitaliserade och den svenska staten har goda 
möjligheter till att ge likviditetsstöd. I tabell 2 visas den 
avvikelse från det tänkta huvudscenariot som 
konjunkturinstitutet tagit fram för Sveriges BNP mellan åren 
2012 och 2015. (Konjunkturinstitutet, 2013) Övrig information i 
tabellen behandlas ej. 

 

Tabell 2 BNPs utveckling  
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Som det framgår av tabell 2 här ovan beräknas, Sveriges BNP-
tillväxt för 2012 till 1,8 procentenheter lägre än huvudscenariot 
och, 0,7 procentenheter lägre för 2013. Årtal 2012-2013 samt 
Sveriges BNP-tillväxt är inringade med rött.       

3.7 Nyckeltal 

3.7.1 Soliditet 
Soliditet är ett mått som kan beskriva ett bolags kapitalstruktur 
och vara en slags styrkemätare på ett bolags 
överlevnadsförmåga. Beskrivningen utgår från andelen eget 
kapital i relation till totalt kapital och måttet visar bolagets 
förmåga att absorbera förluster via befintligt eget kapital. Måttet 
kan beskriva ett bolags långsiktiga betalningsförmåga. 
Soliditeten i ett bolag beskrivs i procent och brukar vanligen 
ligga på 30 till 40 procent. (Carlson, 2004)  

3.7.2 Rörelseresultat 
I en verksamhets resultaträkning eller resultatrapport redovisas 
rörelseresultatet. Ett bolags rörelseresultat är redovisningen av 
rörelseintäkter minus rörelsekostnader, före finansiella 
kostnader, boksluts dispositioner och skatt. (Carlsson och 
Nygren, 2004) 

3.7.3 Kalkylmässig kostnad för eget kapital  
Den kalkylmässiga kostnaden för eget kapital har utgått från 
bolagens utdelningar plus aktuell skattesats. Utdelningen som 
visats för ett år har tolkats som en kostnad året innan. Detta 
antagande har gjorts för att skapen en objektivitet från bolagens 
perspektiv. För år 2012 har samtliga utdelningar standardiserats 
genom att studera bolagens förväntade utdelning.   
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Tabellen nedan visar på hur bolagsskatten historisk sett har varit 
för Sverige.  
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bolagsskatt 28 % 28 % 28 % 28 % 26,3 % 26,3 % 26,3 % 26,3 % 

Tabell 3 Bolagsskatten, (Ekonomifakta, 2013) 

Ovan presenteras den skattesats som varit gällande från 2005 till 
och med 2012. Från 2005 till 2008 var skattesatsen på 28 
procent, 2009 till och med 2012 förändrades den till 26,3 
procent.  
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4. Teori 
Avsikten med detta kapitel är att behandla uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt med olika ingripande aspekter av 
kapitalstrukturen. Teorier som tas upp är välkända och 
relevanta för att förklara fenomen i studien. 

4.1 Kapitalstruktur 
Ett bolags totala kapital utgörs av bolagets egna kapital plus alla 
övriga skulder, detta utgör även bolagets tillgångar i 
balansräkningen. Proportionen av kapital från olika källor kan 
beskrivas som ett bolags kapitalstruktur, och beroende på hur 
organisationer själva väljer att finansiera sig kan strukturen se 
olika ut. (Groth och Andersson, 1997) 

En kapitalstruktur är inget som går att ta på eller se i 
verkligheten utan istället framställs med hjälp av ekonomisk och 
finansiell information. Det kan därför beräknas för 
organisationer sofistikerade nog att beskriva sin verksamhet i 
form av en balansräkning genom olika nyckeltal. Då 
organisationer på ett socialt sätt utformar sin redovisning 
upprätthålls inte alltid ett helt objektivt synsätt och 
kapitalstrukturen har därför blivit ett kontroversiellt fenomen. 
(Ibid) 

Finansiella arrangemang bestämmer hur värdet på ett bolag är 
uppdelat. De som lånar ut kapital till bolagen kallas borgenärer 
och de som satsar kapital i bolagen kallas intressenter eller 
aktieägare. Eftersom vissa bolag väljer att låna in mer 
främmande kapital för att investera i nya tillgångar kan det 
innebära att bolaget utfärdar större skulder än eget kapital. 
Andra bolag gör tvärtom genom att utfärda mera eget kapital 
och använda intäkterna till att köpa tillbaka en del av sin skuld. 
De beslut som bolagen tar kring dessa faktorer är det som avgör 
hur ett bolags kapitalstruktur ser ut. (Ibid) 

Beslutet kring valet av kapitalstruktur fokuserar på 
uppdelningen av skulder och eget kapital, en effektiv mix av 
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kapitalstrukturen kan reducera kapitalkostnader. Om 
organisationen kan hålla nere kapitalkostnaderna kan de öka 
nettovinsten som i sin tur kan öka värdet på bolaget. (Groth och 
Andersson, 1997 ) 

Ett bolag beslutar om hur kapitalstrukturen ska fördelas och 
förvaltas. Brister på kapitalmarknaderna, skatter och andra 
praktiska faktorer påverkar hanteringen av kapitalstrukturen. 
Brister på kapitalmarknaden kan leda till kapitalstrukturer som 
är mindre fördelaktiga än den teoretiska optimala. Faktorer som 
risk, avkastning och värde är faktorer som har stor påverkan för 
bolagen i deras val. (Ibid)  

Johansson och Runsten (2005) menar att kapitalstrukturen 
kan uttryckas på olika sätt. Till exempel med hjälp av soliditet 
och skuldsättningsgrad vilka båda har ett identiskt 
informationsinnehåll. Det finns flera nyckeltal och teorier kring 
den optimala kapitalstrukturen och studien kommer här under 
behandla de mest grundläggande teorierna, men även de mest 
omskrivna i diskussionen om det finns en optimal 
kapitalstruktur. 

4.2 Pecking order teorin  
Denna teori om kapitalstruktur är bland de mest inflytelserika av 
bolagens hävstångseffekt. Pecking order teorin handlar om att 
bolagen använder preferenser och föredrar att finansiera sig med 
interna medel istället för extern finansiering. (Frank och Goyal, 
2003) Med interna medel menas vinster som återinvesteras i 
investeringar. Bolaget strävar alltså efter bästa möjliga 
kassaflöde, om bolaget har planer på att expandera kan det 
hända att de håller utdelningarna nere för att kunna hålla sig 
borta från lån. Om inte de egna vinsterna räcker till för att 
finansiera de investeringsmöjligheter som bolaget står inför 
bestämmer sig de vanligen för att finansiera sig genom 
utförsäljning av likvida tillgångar. (Larsson, 2008) När väl 
bolaget behöver ta in externt kapital föredrar de skulder före 
nyemission. Detta på grund att det blir lägre 
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transaktionskostnader att finansiera sig med skulder, vilket 
innebär att bolaget sällan använder sig av tillförsel av eget 
kapital. (Frank och Goyal, 2003) 

Bolag som vid en investering baserar finansieringsbesluten 
utifrån pecking order teorin försöker först använda det egna 
kassaflödet och de egna medlen. Det beror på att kostnaderna 
som tillkommer vid en nyemission är höga och helst undviks. 
Rangordningen efter följs av finansiering främst med säkra 
skulder, riskfyllda skulder och slutligen när inget annat 
alternativ existerar eget kapital. Detta medför att bolaget 
minskar den asymmetriska informationskostnaden och andra 
finansiella kostnader. (Fama och French, 2002) 

Pecking order teorin har som de flesta teorier även fått en del 
kritik och de mot ignoreringen av kostnader som är förknippade 
med ökad skuldsättning. Argumentet som talar mot pecking 
order teorin är exempelvis kostnaderna som uppkommer när en 
låneränta höjs för att bankerna vill öka säkerheten mot den 
ökade risken för finansiell oro. När bolaget är utsatt för en hög 
skuldsättning borde bolaget emittera mer aktier för att kunna 
minska lånen eller genomföra investeringarna. (Larsson, 2008)  

4.3 Modigliani och Millers teori 
Modigliani och Miller la 1958 fram den första teorin om en 
optimal kapitalstruktur. Resultatet kom i två propositioner, med 
utgångsläget att alla bolag vill maximera sitt värde på en perfekt 
marknad. (Myers, 2001)  

Den första propositionen handlar om att ett bolags värde är 
detsamma oberoende av hur bolagets val av kapitalstruktur ser 
ut, detta utifrån att bolagets tillgångar och tillväxt är konstant. 
Utifrån detta antagande spelar det alltså ingen roll hur ett bolag 
väljer att fördela skulder och eget kapital i kapitalstrukturen för 
aktieägarna. Ytterligare en sak som tas upp i propositionen är att 
kostnaden för kapitalet kommer att vara konstant oberoende av 
hur hög skuldsättningsgrad bolaget har. Teorins utgångspunkt är 
antagandet om en perfekt marknad där inga 
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transaktionskostnader existerar och att intressenter kan låna på 
lika villkor som bolag. Intressenter kan på så vis för en mindre 
kostnad få samma avkastning oberoende om de väljer att 
investera i ett skuldsatt eller ett icke skuldsatt bolag. Alltså 
spelar det ingen roll om bolaget är skuldsatt eller inte eftersom 
värde ändå är detsamma. (Ross, Westerfield och Jaffe, 2005) 

I Modigliani och Millers 1958 andra proposition utgår de från 
att den förväntade avkastningen på eget kapital är positivt 
relaterat till skulderna och det beror på att desto högre 
skuldsättningen är desto större risk på det egna kapitalet. (Ibid) 

Modigliani och Millers 1958 teori har sedan den blev 
offentlig blivit mycket kritiserad. En kritik ligger i att 
antagandena inte utgår från verkligheten eftersom det då finns 
konkurskostnader och skattefördelar. Störst kritik ligger i att den 
inte tar hänsyn till de skatteeffekter som ett bolag kan utnyttja i 
samband med främmande kapital. Ett skuldsatt bolag betalar 
mindre i skatt än ett icke skuldsatt och kan då upprätta ett högre 
värde. (Ross, Westerfield och Jaffe, 2005) 

Sambandet med skattefördelar illustreras i figur 2.  

 
Figur 2. Skatteeffekten av skuldsättning.  

(Ross, Westerfield och Jeffe, 2005) 

I figurens vänstra del illustreras ett bolag finansierat med endast 
eget kapital. Skatterna blir då högre än i figuren till höger som 
finansierats med både eget kapital och skulder. Skatteeffekten 
uppstår eftersom bolag med skulder kan upprätthålla en 
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skattesköld. Reduktion av skatt eftersom räntor är avdragsgilla. 
(Ross, Westerfield och Jeffe, 2005) 

4.4 Trade-off teorin  
Originalversionen av trade-off teorin härstammar från 
Modigliani och Millers (1958) teori som menade på att alla 
skattebetalande bolag tjänar på att skuldsätta förtaget för att på 
det sättet reducerar skattesatsen. Eftersom bolagens strategi är 
rak och inga kostnader för skulder existerade är det 
underförstådda att bolaget skulle finansieras med 100 procent 
skulder. Efter flera antaganden och bevis kom de fram att 
skattereduceringen var mer komplicerad än vad denna teori 
menade på. De tillkom även flera variabler som påverkade 
tankesättet på trade-off teorin som kostnad för konkurs och 
anpassningskostnader. (Luigi och Sorin, 2009) 

Den trade-off teori som kom fram handlar om bolagens 
strävan efter den optimala skuldsättningen genom att väga in 
kostnader och fördelar med belåning, se figur 1. Bolaget är 
porträtterat att skapa balans mellan skatteskölden jämte 
kostnaderna för konkurs. Det innebär att bolag är 
anpassningsbara och byter skulder mot eget kapital och vise 
versa tills värdet på bolaget är maximerat och bolaget har 
uppnått den optimala kapitalstrukturen. (Myers, 1984)  



28 

 

Figur 3. Trade-off teorin  

(Actuarialsciencestudies, 2012). 

Figur 3 ovan visar hur bolag söker den optimala 
kapitalstrukturen genom att balansera skulder mot eget kapital. 
Den horisontella linjen påvisar när bolaget inte har några 
skulder alls och den lutande linjen uppåt påvisar skulderna. Ju 
längre upp på den räta linjen desto högre kostnad för konkurs 
och skillnaden mellan linjen för noll skulder och skuldlinjen blir 
skattefördelarna. När bolag har funnit en balans mellan dessa två 
uppnås den optimala kapitalstrukturen som D2 påvisar. (Myers, 
1984) 

Det gäller alltså enligt teorin att skapa en bra balans mellan 
eget kapital och skulder. Har bolaget för mycket eget kapital kan 
det leda till fria kassaflöden och konflikter om inte det bästa 
intresset kan uppdagas mellan ledningen och aktieägarna. Har 
däremot bolaget för mycket skulder kan det leda till utbyte av 
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tillgångar och intressekonflikter mellan ledingen och långivaren. 
(Baker och Wurgler, 2002) 

4.5 Financial distress  
Konkurskostnader inkluderar både de rättsliga och 
administrativa kostnaderna vid finansiella problem och gör att 
bolagets värde urholkas. Litteraturen angående finansiella 
problem tar upp två kvalitativa uttalanden om finansiellt 
beteende. Den första innebär att bolag som har lånat för mycket 
utsätts för hög risk och borde minska lånen. Desto högre risken 
är ju mer sannolikt blir det att bolaget inte klara av de fordringar 
som finns. Eftersom kostnaden för finansiella problem orsakas 
av hotad eller ren försummelse kan bolag som inte utsätts för 
lika hög risk istället låna mer innan de förväntas vara utsatta för 
dessa problem, och på detta vis ta del av de skattemässiga 
fördelarna med upplåning. Det andra uttalandet innebär att bolag 
med innehav av materiella tillgångar som har aktiva 
andrahandsmarknader kommer att låna mindre än bolag som 
innehar immateriella tillgångar eller har värdefulla 
tillväxtmöjligheter. Den förväntade kostnaden för finansiell oro 
är inte bara beroende av sannolikheten av problem, utan också 
av värdeförlusten om trubbel skulle inträffa. (Myers, 1984) 

4.6 Finansiell hävstång  
Många bolag väljer att ha en mix av eget och främmande 
kapital. I samband med att bolag växer ökar oftast behovet av 
rörelsekapital och produktionsresurser vilket sällan bolagen 
själva kan finansiera. Även andra faktorer kan leda till att bolag 
väljer att ta in mera främmande kapital, till exempel kan det öka 
ägarnas avkastning på det egna kapitalet. För att skapa ett 
överskott i verksamheten finns det två sätt. Antingen kan 
bolaget investera eget kapital med vinst eller låna kapital och 
investera över låneränta. (Carlsson, 2004)  

Hävstångseffekten kan återspeglas i den så kallade 
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hävstångsformel, figur 4, som bygger på sambandet mellan (Re) 
räntabilitet på eget kapital, (Rt) räntabilitet på total kapital, (Rs) 
genomsnittlig skuldränta och (S/E) skuldsättningsgraden. 
(Johansson och Runsten, 2005) 

 
 

Re = Rt + (Rt – Rs) ⋅ S/E 

 
Figur 4. Hävstångsformeln (Egen bearbeting)  

Räntemarginalen visar vilken minskning av avkastningen eller 
ökningen av räntekostnader som bolaget klarar av utan att 
bolaget kommer förlora pengarna på det lånade kapitalet. 
Räntemarginalen kombinerad med skuldsättningsgraden kallas 
för hävstångseffekten eller leverage (Rt – Rs) ⋅ S/E. Förenklat 
uttryckt utgör hävstångseffekten det ökade nettoresultat som kan 
skapas genom att bolaget lånar ytterligare kapital och placerar i 
investeringar som kan förräntas med en viss ökning över 
räntekostnaden för det lånade kapitalet. (Carlsson, 2004)  

Hävstångseffekten är inte helt riskfri och det går att dela upp 
dess risk i tre olika typer som visas i figur 5 här under.  

 

Re = Rt + (Rt – Rs) ⋅ S/E 

 

Totalrisk = Rörelserisk + Finansiell risk 

 
Figur 5. Hävstångsformelns risker (Egen bearbeting) 

I figur 3 synliggörs de risker som hävstångseffekten medför. 
Alla aktiviteter i ett bolag utom finansieringen påverkar 
tillgångars avkastning (Rt) eftersom resultatet tar hänsyn till alla 
intäkter och kostnader utom ränta. Dessa svängningar i 
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tillgångarnas avkastning kallas rörelserisk. Den andra risken är 
den finansiella risken som uppstår då förändringar av 
räntemarginalen och skuldsättningsgraden sker. Finansiella 
risken är för bolagen enklare att själva kontrollera eftersom de 
själva kan bestämma sin belåningsgrad.  Summan av 
rörelserisken och den finansiella risken är alltså bolagets totala 
risk. (Carlsson, 2004) 

De bolag som har en hög rörelserisk och är starkt 
konjunkturberoende blir tvungna att arbeta med en låg finansiell 
exponering. Om istället bolaget har en stabil avkastning och låg 
rörelserisk kan istället en högre finansiell exponering hållas 
eftersom risken för att affärsavkastningen faller under 
låneräntan är låg. (Carlsson, 2004) Vanligt förkommande av hög 
finansiell exponering och låg rörelserisk återfinns inom 
fastighetsbolag eftersom dessa tenderar att ha höga materiella 
tillgångar. 

4.7 Risk 
För ett bolag är det viktigt att veta vilken risk som bolaget 
utsätts för vid val av olika finansieringsformer. Vid ökad 
skuldsättningsgrad ökar risken för förlust genom att det 
investerade kapitalets avkastning inte täcker bolagets 
räntekostnader. Ett bolag blir då mer känsligt för avvikelser. 
Exempel på orsak till förlust kan vara ökad konkurrens som 
kräver en omställning till andra marknader. Ur en 
likviditetssynpunkt, som nämnts tidigare, finns det även här 
påfrestningar vid hög skuldsättningsgrad eftersom betalningen 
av ränta även måste göras vid negativ kapitalavkastning. Ett 
bolag måste oavsett lönsamhet amortera på lånen. Om bolaget 
går dåligt kan det även bli svårare att förnya de redan befintliga 
krediterna. Slutligen blir möjligheterna för ett bolag att 
ytterligare ta lån tämligen liten om de redan har utnyttjat hela 
sin lånekapacitet. (Hansson, 2003) 

Hur avgör då ett bolag frågan om vilket risktagande de är 
beredda att tackla när ändock fördelarna med hög 
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skuldsättningsgrad är att det tillförda kapitalet kan investeras 
och generera i mer avkastning än räntekostnaderna mot 
nackdelarna att de åtar sig en högre risk? De olika svårigheterna 
ligger dels i att bedöma de olika risknivåerna de olika 
handlingssätten för med sig, sedan att fastslå vilken risknivå 
bolaget är intresserad av att acceptera. Det är i praktiken 
omöjligt att siffermässigt räkna ut en kvalificerad 
skuldsättningsgrad. Inom det främmande kapitalet medför de 
olika formerna givetvis olika risker, främst med tanke på 
bundenheten. (Hansson, 2003) 

Alla bolag har visserligen olika förutsättningar och riktlinjer 
hur deras finanspolicy skall styras, vissa bolag har exempelvis 
förbestämt att 50 procent av externfinansieringen ska vara 
bundet med rörlig ränta medan andra agerar annorlunda. Vid 
beslutsprocessen för att uppnå bolagets målsättningar måste alla 
frågeställningar som påverkar hur skuldpolicyn tar form 
angående risk tas med i beaktning. (Bennet, 1996)  

4.7.1 Ränterisk och Valutarisk  
Två risker att ta hänsyn till är ränterisken och valutarisken. 
Uppkomsten av en ränterisk blir direkt relaterat till den framtida 
ränteutvecklingen. Bolag har dels att ta hänsyn till om fast eller 
rörlig ränta borde användas, dels ifall lång- eller kortfristig 
finansiering skall tillämpas samt vilken sorts finansieringsform 
som passar verksamheten bäst, exempelvis bankkredit, 
obligationer eller riskkapital. Valutarisken påminner lite om 
ränterisken och liksom den är relaterad till den framtida 
förväntade prisutvecklingen fast denna gång på valutor. 
Valutarisken uppstår när ett bolag lånar i utländsk valuta. Det 
som valutarisken sticker ut med är att i den ligger både en 
redovisnings och skattefaktor. Dessa två faktorer är relaterade 
till bolagets redovisningsmetod som används vid omräkning av 
skulder/tillgångar i utländsk valuta som för med sig 
konsekvenser på ett skattemässigt och resultatmässigt plan. 
(Bennet, 1996)  
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4.8 Riskhantering 

4.8.1 Swap 
Begreppet Swap kan översättas med ordet byta och menas att 
två parter kommer överens genom ett avtal om att byta 
betalningsströmmar med varandra. Detta fenomen är vanligt 
förekommande inom fastighetsbolag och andra större 
kapitalkrävande bolag. Swapavtal existerar både för ränta och 
valuta. Ränteswap använder bolagen till stor del för att minska 
upplåningskostnaderna och minimera bolags 
ränteriskexponering på skuldsidan. (Larsson, 2008) 

De flesta projekt som är finansierat med former som inte är 
relaterade till bolags kassaflöden är finansierat genom skulder. 
Skulder för oftast med sig en ränterisk. Bolag jobbar för att få 
kontroll på sin risk och kan använda sig av ett derivatinstrument 
för att swapa rörlig ränta till fast ränta utan att öka 
kapitalkostnaden. Liknande situation kan göras fast vice versa 
genom att swapa fast ränta till rörlig ränta. Detta görs för att 
bolagen kan ha märkt en kommande förändring av räntan som 
kan bli till fördel och minska ränterisken. Bolagen swapar då 
över till en rörlig ränta istället för fastränta, för att kunna ta del 
av fördelarna. (Stephens, 2002) 

Valutaswap ger respektive låntagare möjlighet att utnyttja 
vissa fördelar på olika finansiella marknader. Bolag har oftast 
lättare att ta lån på sin hemmamarknad där det är mer välkänt 
och kan förhandla till en lägre ränta. Exempelvis kan ett svenskt 
bolag som vill etablera sig i ett annat land, låna pengar på den 
svenska marknaden och sedan genomföra en swap med en bank 
för att få lånebeloppet i en annan valuta.  
(Larsson, 2008) 

4.8.2 Diversifiering 
Den moderna portföljteorin förespråkar att genom diversifiering 
kunna reducera den osystematiska risken. Denna risk är något 
bolagen själva kan påverka. Genom att dela upp risken mellan 
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flera alternativa lösningar i portföljen kan bolag minska risken. 
Exempelvis satsar ett bolag allt på ett alternativ om det 
framkommer dåliga nyheter kan konsekvenserna bli förödande 
för bolaget. Som det gamla ordspråket lyder, ”ska inte lägga 
alla ägg i samma korg”. (Ori, 1995, s.28). Fastighetsbolag kan 
då sprida sitt kreditberoende genom att diversifiera sin 
låneportfölj. (Ori, 1995) 

4.9 Fastighetsbolags kapitalstruktur  
För ett fastighetsbolag blir perspektivet på kapitalstrukturen mer 
påtagligt vid en investering när finansieringen skall fastställas. 
Stora bolag har oftast inga problem att öka sitt kapital för att 
kunna finansiera positiva NPV investeringsmöjligheter. De 
brukar antigen välja mellan att öka det egna kapitalet eller öka 
skulderna. Om de vill expandera investeringarna mer än vad 
deras egna kapital klarar av kan lån bli det enda alternativet. 
Även fastighetsbolagens förmåga att låna pengar kan vara 
begränsad såvida de inte lämnar säkerhet genom bolagets 
tillgångar såsom fastigheter. Men vid sådana här fall vad av 
värde skulle det skapa? Den första orsaken är att kunna ta del av 
fördelaktiga NPV investeringar och den är att diversifiera upp 
sitt innehav av riskabla tillgångar. (Geltner och Miller, 2007)  

Ett annat argument som Geltner och Miller (2007) tar upp 
angående användning av skulder för fastighetsbolagen, är att 
hävstångseffekten kan bli ett hjälpande verktyg för ledningen att 
skapa incitament eller ordning för kapitalförvaltaren. Enligt 
argumentet kan alltså fastighetsbolag med lägre finansiell risk få 
svårare med att locka till sig motiverad personal. Något som i 
sin tur skulle kunna innebära att ledningen missar bra 
investeringsmöjligheter. Ett fastighetsbolag som däremot 
använder sig av en bra hävstång enligt detta argument skulle då 
få effekten att bolaget blev mer intressant och till och med 
spännande att arbeta med. En större hävstång ökar den 
finansiella risken vilket skapar ett mer känsligt bolag vid 
förändringar på marknaden och småsaker blir mer noterbara. 
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Ledningen intar då mer ansvar och uppmärksammar 
möjligheterna för fastighetsbolaget. När bolaget inbringar en 
högre andel lånat kapital blir ledningen skarpare i sitt arbete för 
att undvika ett dåligt resultat. Argumentet vill frambringa att 
effekten av skulderna skapar en spänning inom 
fastighetsbolagen. Dessa incitament skulle då hjälpa ägarna att 
sköta sitt arbete bättre och mer effektivt. Denna teori är i sin tur 
väldigt svår att bevisa. (Geltner och Miller, 2007) 

En återkommande upptäckt som gjorts inom litteraturen för 
fastighetsbolagens kapitalstruktur är att skuldnivån för 
fastighetsbolagen är relaterade till deras tillträde till 
kapitalmarknaden. Tillträde till kapitalmarknaden påverkas 
oftast av firmans ålder, meritlista, kredit rating eller deras 
storlek. (Le, 2012) En annan studie av Ooi (2010) refererad av 
Le (2012) har visat på att bolagen har opportunistiskt tajmat 
skulder och det egna kapitalet för att kunna få övertag av deras 
bästa förhållanden på kapitalmarknaden. Dessutom finns det 
resultat som pekar på att bolagens karaktär starkt influerar hur 
fastighetsbolagens kapitalstruktur tar form. Speciellt stora 
fastighetsbolag med mer materiella tillgångar men med höga 
tillväxtmöjligheter tenderar att ha mer skulder i sin 
kapitalstruktur. (Le, 2012)  
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5. Tidigare forskning 
Avsikten med detta kapitel är att ringa in den så kallade 
forskningsfronten genom att beskriva redan befintlig och aktuell 
kunskap på området.  
 

Enda sedan Modigliani och Miller 1958 offentliggjorde sin teori 
capital structure irrelevance theroem, har teori om bolags 
kapitalstruktur varit ett intressant forskningsområde. Under åren 
har teorier om kapitalstruktur framkommit som avviker från 
antagandet om en perfekt kapitalmarknad som capital structure 
irrelevance theorem teorin arbetade utifrån.  

The Effect of Business Risk on Corporate Capital 
Structure 
 
Ett bolags val av kapitalstruktur påverkas av en mängd olika 
faktorer. Det kan handla om olika överväganden, 
skattesköldseffekter, systematiska risker, bolagets storlek, 
agentkostnader eller asymmetrisk information. Det som denna 
studies huvudresultat kom fram till var en iakttagelse av att det 
finns ett funktionssamband mellan den optimala 
skuldsättningsgraden och affärsrisken. (Kale, Noe och Ramirez, 
1991) 
	  
The Effect of the Firm´s Capital Structure on the 
Systematic Risk of Common Stock 
 
I Barkhams empiriska studie av fastighetsbranschen i 
Storbritannien, behandlades den risk som valet av 
verksamhetsstrategi har på valet av kapitalstruktur för bolag. 
Genom att dela upp fastighetsbolagen i två kategorier, 
förvaltande- och handlande bolag med mera spekulativ 
inriktning, gjorde Barkham antaganden om att det sist nämnda 
hade ett mera kortsiktigt ägande med tillvaratagandet av 
prisstegringar. Prisstegringar som genom renoveringar och 
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ombyggnationer ytterligare kunde skapas. Utifrån dessa faktorer 
antog Barkham att dessa bolag exponerade sig för en högre risk 
än de förvaltande bolagen och även lockade till sig risktagande 
ledare. Det kom i sin tur att leda till en ökad risk för ekonomiskt 
obestånd med tanke på finansmarknadens ständiga förändring 
och med obetalda räntekostnader för lån till följd.  Trots detta 
faktum visade studien att bolagen med mera spekulativ 
inriktning valde en högre belåning än de förvaltande bolagen. 
(Barkham, 1997)  
 
Capital Structure Decisions in Real Estate Investment 
 
I denna empiriska studie av Gau och Wang framgår det att 
fastighetsbolag, med ett bestånd där andelen bostadsfastigheter 
är större, också upprätthåller en högre belåning än exempelvis 
ett kommersiellt fastighetsbolag. Anledningen till detta, menar 
Gau och Wang, är att bostadsfastigheter har lägre volatilitet i 
sina vakansnivåer och att kassaflödena är mera stabila. 
Kontentan av detta är att exponeringen för operationell risk är 
lägre i fallet med bostadsfastigheter än i andra. (Gau och Wang, 
1990)   
 
Determinants of Capital Structure: A Long Term 
Perspective 
 
Studien utgick från börsnoterade amerikanska bolag som med 
hjälp av regressionsanalys kunde analyseras. Beroende variabel 
var skuldsättningsgraden och oberoende variabler var 
exempelvis rörelsens vinstmarginal, försäljningskostnader, 
organisk tillväxt och affärsrisk definierad som variationen i 
kassaflödet. Studien påvisade att ett samband mellan 
affärsrisken och bolagets belåning fanns. En låg operativ risk 
medförde enligt studien, rent generellt en högre belåningsgrad 
och vice versa. (Ghosh, Petrova och Wang, 2013) 
 
Market Timing and Capital Structure  
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Studien bygger på att bolag väljer det finansieringsalternativ 
som är billigast vid tillfällen då kapitaltillskott behövs. Bolagen 
genomför nyemission när de är övervärderade och återköper 
egna aktier när de anser sig undervärderade. Kring fenomenet 
market timing finns redan väl etablerad empirisk forskning men 
Baker och Wurgler visar att påverkan av market timing på 
kapitalstrukturen är mycket svårnedbrytbara. (Baker och 
Wurgler, 2002) 
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6. Empiri/Analys 1  
I detta kapitelavsnitt presenteras undersökningens empiriska 
data för empiri/analys 1. Empirisk data kommer bestå av en kort 
presentation, en första analys av bolagen, deras viktigaste 
händelser rörande kapitalstrukturen samt finansiella nyckeltal. 
De nyckeltal och begrepp som används finns förklarade under 
studiens metod, referensram, teori och definitionslista. 
Kapitelavsnittet avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Presentation av empiri 
Redovisningen av det empiriska materialet har under perioden 
varit identiskt för samtliga bolag. Inga nya redovisningsregler 
har tillkommit och även inflationen har varit intakt. Kriterierna 
har spelat en stor roll för jämförbarheten mellan bolagen 
eftersom det annars skulle kunnat generera i missvisande 
värden.   

Empiri/analys 1 behandlar först samtliga bolags- förvärv och 
försäljningar för tidsperioden, och sedan presenteras nyckeltalen 
var för sig för respektive bolag. För varje bolag redovisas 
utvecklingen av soliditeten, den justerade soliditeten, de 
räntebärande skulderna, kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital samt rörelseresultat. I soliditeten och den 
justerade soliditeten behandlas främst den justerade soliditeten 
för att kunna tydliggöra förhållandet mellan det egna kapitalet 
och de räntebärande skulderna i kapitalstrukturen över perioden. 
I rörelseresultatets utveckling behandlas främst det reducerade 
rörelseresultatet för att analysera förändringar. Utifrån de 
förändringar som skett över tiden försöker studien finna 
samband med teorier inom kapitalstruktur vilket analyseras 
löpande i texten.  

I slutet av empiri/analys 1 sammanfattas utvecklingen som 
studien funnit. För att se hur den genomsnittliga förändringen av 
kapitalstrukturen sett ut har ett genomsnittligt värde för den 
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justerade soliditeten använts. Alla formler och nyckeltal finns 
bifogade i bilaga A, B och C.   

De koncernredovisningar som har analyserats gäller Atrium 
Ljungberg, Balder, Castellum, Fabege, FastPartner, Heba, 
Kungsleden, Wallenstam, Wihlborg, Hufvudstaden och 
Klövern. Det empiriska materialet behandlar bolagens bokslut 
från 2005 till och med 2012. Materialet har hämtats från 
bolagens årsredovisningar. Vid analysen av nyckeltalen har 
förvärv och försäljningar tagits i beaktning för att inte få 
missvisande data som redogörs i tabell 4.  
 

 
Tabell 4 Bolagens förvärv och försäljning (Egen bearbeting) 

Tabell 4 synliggör bolagens olika förvärv och försäljningar. 
Studien har funnit totalt sex nämnvärda förvärv och 
försäljningar. 

Bolag Förvärv och försäljning
Atrium Ljungberg 2006 förvärvade Ljungberggruppen samtliga aktier i Atrium Fastigheter

Balder 2006 genomförde Balder ett förvärv på 4,0 Mdkr och 2009 förvärvade 
Balder de börsnoterade bolaget Din Bostad

Fabege 2006 utför Fabege ett förvärv av Fastighet AB Tornet

Castellum

FastPartner 2010 genomförde Fastpartner försäljning av 60 procent av sin ägarandel i 
fastigheten Etuiet 85 i Linköping samt Particentralen 8 i Årsta

Wallenstam

Whilborg

Heba

Klövern 2007 säljer Klövern av ett antal fastigheter för omkring 1236 Mkr

Kungsleden

Hufvudstaden 2006 genomförde Hufvudstaden en stor försäljning på 1,1 Mdkr
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6.1.1 Soliditetsmått för samtliga bolag 
Här nedan presenteras samtliga bolags soliditetsmått under 
perioden 2005 till 2012. Varje bolags individuella utveckling 
analyseras även i samband med redovisningen och kopplas med 
relevant teori.  
 
Atrium Ljungberg - Soliditet och justerad soliditet  
I figur 6 visas utvecklingen för Atrium Ljungbergs soliditet och 
justerade soliditet för att beskriva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 6. Soliditetsmått för Atrium Ljungberg (Egen bearbetning) 

Atriums soliditet har legat på ca 40 procent genom hela perioden 
medan den justerade soliditeten har svängt lite mer under 
perioden. Den justerade soliditeten steg från 2005 till 2006 men 
har resterande period haft en stabil utveckling utan nämnvärda 
dalar. Anledningen till detta skulle kunna vara att Atrium 
försöker upprätthålla en god balans likt Myer (1984) trade-off 
teori för att slippa komplikationer som kan uppstå när obalans 
råder mellan det egna- och skuldbärande kapitalet.   
 
Balder - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 7 visas utvecklingen för Balders soliditet och justerade 
soliditet för att beskriva förändringen av kapitalstrukturen 
mellan åren 2005 och 2012. 
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Figur 7. Soliditetsmått för Balder (Egen bearbetning) 

Balders justerade soliditeten har haft två kraftiga svängningar. 
Den ena skedde 2006 och den andra skedde 2009. Det 
intressanta mellan dessa händelser är att Balder hela tiden 
eftersträvat en jämn nivå mellan dessa svängningar. Det skulle 
kunna tyda på att bolag likt Baker (2002) i sin trade-off teorin 
eftersträvar en optimal balans mellan det egna- och räntebärande 
kapitalet. Ytterligare en teori skulle vara att Balder efter sitt 
stora förvärv 2006 velat undvika en finance distress som Mayers 
(1984) menar görs genom att öka det egna kapitalet och minska 
de räntebärande kostnaderna. 
 
Fabege - Soliditet och justerad soliditet.  
I figur 8 visas utvecklingen för Fabeges soliditet och justerade 
soliditet för att beskriva förändringen av kapitalstrukturen 
mellan åren 2005 och 2012. 
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Figur 8. Soliditetsmått för Fabege (Egen bearbetning) 

Utifrån Fabeges nyckeltal som soliditet och justerad soliditet 
urskiljs en ganska stabil kapitalstruktur där den justerade 
soliditeten påtagligen har varierat mellan 34,12 procent upp till 
strax över 50 procent. Detta påvisar att Fabege har växlat med 
att ta in en högre andel skulder vissa år och andra år minskat 
vilket framgår av årsredovisningarna. Fabege har även 
successivt ökat det egna kapitalet från 2008 då bolaget hade en 
nedgång på det egna kapitalet mellan 2007 och 2008 från 11,4 
mdkr till 9,87 mdkr. Fabeges sätt att ändra sin kapitalstruktur 
liknar lite den klassiska trade-off teorin där Baker (2002) menar 
på att bolaget skall försöka hitta en bra balans mellan skulderna 
och egna kapitalet. Missvisande kan vara den justerade 
soliditeten 2006 med tanke på förvärvet av fastighetsbolaget 
Tornet. 
 
Castellum - Soliditet och justerad soliditet. 
I figur 9 visas utvecklingen för Castellums soliditet och 
justerade soliditet för att beskriva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012. 
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Figur 9. Soliditetsmått för Castellum (Egen bearbetning) 

Utifrån soliditeten och den justerade soliditeten bevittnas det att 
bolaget ständigt har ökat sin belåning från 2005 till 2012. 
Utifrån den justerade soliditeten har bolaget haft en stabil 
nergång från 43.69 till 33,91 procent. Förändringen påvisar att 
bolaget söker en högre hävstångseffekt som Carlsson (2004) tar 
upp eftersom Castellum väljer att öka sin andel räntebärande 
kapital i förhållande till det egna kapitalet. En slutsats som kan 
dras är att bolaget mer följer en pecking order teori som Larsson 
(2008) menar på att bolaget har preferenser när det väljer sitt 
kapital än att använda sig av en trade-off teori där bolaget 
strävar efter en optimal kapitalstruktur. Med en ökad belåning 
ökar även risken för financiell distress Myers (1984). Det skulle 
kunna bero på att Castellums krav eller strategi har ändrats och 
gjort det möjligt att upprätthålla en högre andel skulder. 
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FastPartner - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 10 visas utvecklingen för FastPartners soliditet och 
justerade soliditet för att beskriva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 10. Soliditetsmått för FastPartner (Egen bearbetning)  

Utifrån Fastpartners nyckeltal soliditet och justerad soliditet 
urskiljs en ganska stabil kapitalstruktur där den justerade 
soliditeten påtagligen har varierat mellan 33,45 procent och upp 
till strax under 50 procent som beror på förvärvet 2010. Detta 
som ändå kan påvisas är att Fastpartner har växlat med att tagit 
in mer skulder vissa år och andra år minskat vilket framgår av 
årsredovisningarna. Det sätt Fastpartner ändra sin kapitalstruktur 
på, liknar lite den klassiska trade-off teorin där Baker (2002) 
menar på att bolaget skall försöka hitta en bra balans mellan 
skulderna och egna kapitalet.  
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Wallenstam - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 11 visas utvecklingen för Wallenstams soliditet och 
justerade soliditet för att beskriva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 11. Soliditetsmått för Wallenstam (Egen bearbetning)   

Wallenstams justerade soliditet har under perioden haft en 
kontinuerlig ökning. Från 2005 och 2012 har värdet stigit från 
44,47 till 74,46 procent. Denna utveckling tyder på att 
Wallenstam eftersöker mer eget kapital än räntebärande skulder. 
Genom denna uppdelning skapas en lägre hävstångseffekt med 
låg risk. Eftersom förhållandet kontinuerligt upprepas kan 
slutsatser kring beteendet dras från Frank och Goyals (2003) 
pecking order teori som menar att finansiering med interna 
medel är att föredra framför externa finansiärer.  
 
Wihlborg - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 12 visas utvecklingen för Wihlborgs soliditet och 
justerade soliditet för att beskriva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012.  
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Figur 12. Soliditetsmått för Wihlborg (Egen bearbetning) 

Wihlborgs justerade soliditet har under perioden legat på en 
jämn nivå. Det finns inte någon nämnvärd upp eller nedgång 
utan värdet har legat på ca 33 procent hela tiden. Genom att 
analysera Wihlborgs utveckling framgår det att bolaget inte 
eftersträvar någon ny utveckling utan vill snarare upprätthålla 
den uppnådda nivån som redan finns. Det som går att urskilja 
genom bolagets värden är att de väljer mera räntebärande kapital 
än eget.  
 
Heba - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 13 visas utvecklingen för Hebas soliditet och justerade 
soliditet för att beskriva förändringen av kapitalstrukturen 
mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 13. Soliditetsmått för Heba (Egen bearbetning) 
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Utifrån Hebas nyckeltal soliditet och justerad soliditet urskiljs 
en ganska stabil kapitalstruktur där den justerade soliditeten 
påtagligen har sjunkit från 73,66 procent till 60,97 procent utom 
2012 där den justerade soliditeten steg. Det som ändå kan 
påvisas är att Heba använder sig högt eget kapital och lite 
räntebärande kapital. Det som framgår under perioden är ändå 
att det räntebärande kapitalet tilltagit. Genom att öka sin andel 
räntebärande kapital i förhållande till det egna kapitalet går det 
likt Carlsson (2004) menar att uppnå en bättre hävstångseffekt. 
 
Klövern - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 14 visas utvecklingen för Klöverns soliditet och justerade 
soliditet för att beskriva förändringen av kapitalstrukturen 
mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 14. Soliditetsmått för Klövern (Egen bearbetning) 

Klöverns nyckeltal soliditet och justerad soliditet upprätthåller 
en ganska stabil kapitalstruktur där den justerade soliditeten haft 
en relativt jämn utveckling på ca 33 procent för perioden. Den 
enda utstickande ökningen av den justerade soliditeten skedde 
2007 men på grund av en stor försäljning. Detta som ändå kan 
påvisas är att Klövern använder sig av lågt eget kapital och 
högre räntebärande kapital. Det sätt som Klövern ändrar sin 
kapitalstruktur på liknar lite den klassiska trade-off teorin där 
Baker (2002) menar på att bolag försöker finna en bra balans 
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mellan skulder och eget kapital för att undvika eventuella 
komplikationer en obalans annars kan innebära.   
 
Kungsleden - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 15 visas utvecklingen för Kungsledens soliditet och 
justerade soliditet för att beskriva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 15. Soliditetsmått för Kungsleden (Egen bearbetning) 

Kungsledens justerade soliditeten har svängt inom perioden. 
Den ena skedde mellan 2005 och 2006 och den andra skedde 
2011 och 2012. Det intressanta mellan dessa händelser är att 
Kungsleden haft en relativt stabil nivå. De ökningarna som skett 
har troligtvis berott på att Kungsleden genomfört stora 
försäljningar och fått in mera eget kapital än normalt. 
Anmärkningsvärt här är att värdet efter dessa ökningar sjunkit 
och att den höga nivån inte upprätthållits.  Kungsleden försöker 
troligtvis upprätthålla en jämn nivå mellan dessa svängningar. 
Det skulle kunna tyda på att bolag likt Baker (2002) i sin trade-
off teorin eftersträvar en optimal balans mellan det egna- och 
räntebärande kapitalet på ca 35 procent. Ytterligare en teori 
skulle vara att Kungsleden efter större förvärv velat undvika en 
finance distress som Mayers (1984) menar görs genom att öka 
det egna kapitalet och minska de räntebärande kostnaderna. 
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Hufvudstaden - Soliditet och justerad soliditet 
I figur 16 visas utvecklingen för Hufvudstadens soliditet och 
justerade soliditet för att besk riva förändringen av 
kapitalstrukturen mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 16. Soliditetsmått för Hufvudstaden (Egen bearbetning) 

I Hufvudstadens nyckeltal soliditet och justerad soliditet urskiljs 
en ganska stabil kapitalstruktur där den justerade soliditeten 
påtagligen haft en relativt jämn utveckling på 60 procent för 
perioden. 2006 och 2012 ökade den justerade soliditeten 
nämnvärt men troligtvis på grund av genomförda försäljningar 
och minskade räntebärande kapital. Det som ändå kan påvisas är 
att Hufvudstaden använder sig av högt eget kapital och lite 
räntebärande kapital. Det sätt som Hufvudstaden ändra sin 
kapitalstruktur på liknar lite den klassiska trade-off teorin där 
Baker (2002) menar på att bolaget skall försöka hitta en bra 
balans mellan skulder och eget kapital.  
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6.1.2 Räntebärande skulder utnyttjat för samtliga 
bolag  
Här nedan presenteras samtliga bolags räntebärande skulder som 
utnyttjats under perioden 2005 till 2012. Varje bolags 
individuella utveckling analyseras i samband med redovisningen 
och kopplas med relevant teori.  
 
Atrium Ljungberg - Förändringar av räntebärande 
skulder 
I figur 17 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Atrium Ljungberg haft mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 17. Räntebärande skulder utnyttjat för Atrium Ljungberg (Egen bearbetning) 

Atrium Ljungbergs räntebärande skulder består just nu enbart av 
finansieringsformen bankkredit och har konstant varit de under 
hela jämförelseperioden.  Men av årsredovisningen för 2012 
framgår det att bolaget tänker inför obligationer och certifikat 
under det kommande året för att diversifiera sig genom att titta 
mer på alternativa finansieringsformer. Bolaget håller även en 
relativt låg belåning för att hålla nere på risken.   Även fast 
Atrium Lungberg inte ännu har någon uppdelning av de 
räntebärande skulderna är denna förändring under utveckling. 
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I figur 18 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Balder haft mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 18. Räntebärande skulder utnyttjat för Balder (Egen bearbetning) 

Balders största finansieringsform över jämförelseperioden är 
bankkredit men även Balder uppvisar en tendens av införandet 
med alternativa finansieringsformer. År 2011 emitterades 
obligationer för första gången något som kan relateras till att 
bolaget inte vill vara för beroende av en finansieringsform. Med 
att diversifiera sin låneportfölj har Balder kunnat minska sin 
kreditrisk. Något som Ori (1995) tar upp att det kan vara dumt 
att satsa allt på ett kort.  
 
Fabege - Förändringar av räntebärande skulder 
I figur 19 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Fabege haft mellan åren 2005 och 2012. 
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Figur 19. Räntebärande skulder utnyttjat för Fabege (Egen bearbetning) 

Den stora förändringen som har skett med de räntebärande 
skulderna för Fabege är att det senaste två åren har det 
emitterats obligationer till bolaget, något som tidigare inte 
existerat. Här uppvisar även de på en minskning av bankkrediten 
efter 2008 och framåt något som Fabege menar på i deras 
årsredovisningar är för att diversifiera sig mot eventuell minskad 
möjlighet för bankerna att tillhandahåll likvida medel till en 
rimlig kostnad. Fabeges räntebärande skulder består främst av 
bankkredit, företagscertifikat och nu även obligationer som 
emitterades först 2011. Att ta in fler finansieringsformer kan 
vara en tendens att minska sitt beroende av bankkrediten och 
diversifiera sin låneportfölj. Ori (1995) 
 
Castellum - Förändringar av räntebärande skulder  
I figur 20 visas den förändring av räntebärande skulder som 
Castellums haft mellan åren 2005 och 2012. 
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Figur 20. Räntebärande skulder utnyttjat för Castellum (Egen bearbetning)  

Vid uppdelningen av de räntebärande skulderna påvisas det att 
efter 2008 och 2009 har Castellums bankkredit sjunkit, därav 
har bolaget använt sig mer av andra finansieringsformer såsom 
obligationer och företagscertifikat. Något som kan vara en 
indikation på bankernas åtstramningar vid utlåning. Castellum 
har haft en bra diversifierad låneportfölj över åren och har 
ständigt över denna period 2005 till 2012 haft komplement till 
bankkrediten. Under jämförelseperioden har Castellum brukat 
tre olika finansieringsformer utifrån vad årsredovisningarna 
visade på, dessa är bankkredit, obligationer samt 
företagscertifikat. Den tongivande finansieringskällan av de 
räntebärande skulderna är fortfarande bankkrediten som kan 
utläsas i diagrammet ovanför.  
 
FastPartner - Förändring av räntebärande skulder 
I figur 21 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som FastPartner haft mellan åren 2005 och 2012.  
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Figur 21. Räntebärande skulder utnyttjat för FastPartner (Egen bearbetning) 

Fastpartners räntebärande skulder har gått från att vara helt 
finansierat av bankkredit fram till 2010 då de emitterade 
obligationslån. Från 2010 har finansieringen via bankkredit gått 
från att varit 90,86 procent till 2012 då den låg på 84,17 procent. 
En förändring med minus 6,69 procent. De totala räntebärande 
skulderna har ändå haft en ökning för Fastpartner från 2010 till 
2012 när den justerade soliditeten har sjunkit från 48,45 till 
34,02 procent. Detta kan vara en tendens till att öka 
diversifieringen av sin låneportfölj.   
 
Wallenstam - Förändring av räntebärande skulder 
I figur 22 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Wallenstam haft mellan åren 2005 och 2012. 

 
Figur 22. Räntebärande skulder utnyttjat för Wallenstam (Egen bearbetning)  
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Wallenstam har inte haft någon förändring alls bland de 
räntebärande skulderna. Över hela jämförelseperioden har 
bankkredit varit den finansieringsform som bolaget har 
tillförlitat sig med. Detta kan likt Le (2012) menar ha att göra 
med bolags tillträde på kapitalmarknaden, något som kan 
styrkas av Wallenstams långa tid i branschen och storlek. 
Wallenstam nämner också att de är nöjda med bankformen och 
deras situation på kreditmarknaden. 
 
Wihlborg - Förändringar av räntebärande skulder 
I figur 23 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Wihlborg haft mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 23. Räntebärande skulder utnyttjat för Wihlborg (Egen bearbetning) 

Under hela jämförelseperioden för Wihlborg har den 
dominerande finansieringsformen varit bankkredit fram till 2011 
då obligationer emitterades. Något som kan bevisa att Wihlborg 
haft ett bra förtroende för bankerna, eller att marknaden för 
alternativa finansieringskällor har varit trög. Beteendet av att 
införa obligationer 2011 kan ha att göra med att Wihlborg inte 
vill vara för beroende av en kreditform och väljer då att 
diversifiera sin låneportfölj. Att dela upp sina krediter bland 
olika former kan minska kreditrisken (Ori, 1995).  
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Heba - Förändringar av räntebärande skulder 
I figur 24 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Heba haft mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 24. Räntebärande skulder utnyttjat för Heba (Egen bearbetning) 

Heba är ett av få bolag som enbart har bankkredit som sin enda 
finansingeringskälla för de räntebärande skulderna. Ett troligt 
antagande är att storleken har betydelse. Heba är ett av de 
minsta bolagen i studien och har inte lika stor andel skulder. 
Soliditeten i bolaget har genomgående varit hög och den 
justerade soliditeten har legat på 60 plus för hela 
jämförelseperioden. Slutsatsen av detta är att bolaget inte är 
utsatt för lika stor risk vilket Hansson (2003) menar ökar vi en 
högre skuldsättningsgrad.   
 
Klövern - Förändringar av räntebärande skulder 
I figur 25 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Klövern haft mellan åren 2005 och 2012.  
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Figur 25. Räntebärande skulder utnyttjat för Klövern (Egen bearbetning) 

Klövern har enbart använt sig utav finansieringsformen 
bankkredit vid intag av de räntebärande skulderna fram till 2012 
då obligationer emitterats. Klövern är ett av de bolag som har en 
ganska hög belåningsgrad och finansierar sig mestadels med 
främmande kapital en orsak till det enligt Klövern är att det 
främmande kapitalet är en billigare finansieringsform än eget 
kapital.   
 
Kungsleden - Förändringar av räntebärande skulder 
I figur 26 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Kungsleden haft mellan åren 2005 och 2012.  
 
 

 
Figur 26. Räntebärande skulder utnyttjat för Kungsleden (Egen bearbetning) 
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Kungsledens uppdelning av räntebärande skulder över 
jämförelseperioden uppvisar att den dominerande 
finansieringsformen har varit bankkredit fram till 2010 då 
bolaget emitterade obligationer. Detta beteende har fortsatt med 
en stegvis ökning till 2012, något som kan indikera att 
Kungsleden inte vill vara för beroende av endast en kreditform 
och diversifiera sin låneportfölj. (Ori, 1995) 
 
Hufvudstaden - Förändringar av räntebärande skulder 
I figur 27 visas den förändring av de räntebärande skulderna 
som Hufvudstaden haft mellan åren 2005 och 2012.  
 

 
Figur 27. Räntebärande skulder utnyttjat för Hufvudstaden (Egen bearbetning)  

Hufvudstaden har enbart använt sig utav finansieringsformen 
bankkredit vid intaget av räntebärande skulder fram till 2012 då 
både företagscertifikat och obligationer emitterades. Från att 
enbart haft bankkredit till att 2012 ligga på 76,6 procent efter att 
alternativa finansieringslösningar genomförts som diagrammet 
ovanför påvisar, enligt Hufvudstaden är detta med tanke på att 
bankerna förväntas ha en restriktivare utlåning till 
fastighetssektorn. De finansieringsformer som Hufvudstaden 
förlitar sig på 2012 är bankkredit, obligationer samt 
företagscertifikat.  
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6.1.3 Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital för samtliga bolag  
Här nedan presenteras samtliga bolags kalkylmässiga kostnad 
för eget- och räntebärande kapital under perioden 2005 till 2012. 
Varje bolags individuella utveckling analyseras även i samband 
med redovisningen och kopplas med relevant teori.  
 
Atrium Ljungberg – Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital  
I figur 28 visas Atrium Ljungbergs kalkylmässiga kostnader för 
eget kapital och skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 28. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Atrium Ljungberg (Egen 

bearbetning) 

Atriums kalkylmässiga kostnader för eget kapital minskade 
mellan åren 2005 och 2006 från 4,69 procent till 3,47, därefter 
har bolaget haft en stabil kostnadsökning från 3,47 till 4,60 fram 
till 2012. Kostnaderna för de räntebärande skulderna hade likt 
det egna kapitalet en minskning mellan 2005 och 2006 från 4,49 
till 2,21 procent. Det påtagliga i denna jämförelse är att 
kalkylmässiga kostnaderna för det egna kapitalet i genomsnitt 
ligger högre än det räntebärande skulderna men att det mellan 
åren 2007 och 2008 var högre än eget kapital. En bidragande 
orsak till detta skulle kunna vara de finansiella effekter som 
Riksbanken (2009) menade skedde i samband med finanskrisen 
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2008. Ytterligare orsaker skulle kunna likt Carlsson (2004) tar 
upp att bolaget valt att ta in mera räntebärande skulder för att 
uppnå en bättre hävstångseffekt. Som det framgår i bolagets 
årsredovisning har Atrium mellan 2006 och 2009 ökat de 
räntebärande skulderna och därmed även kostnaden.     
 
Balder - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 29 visas Balders kalkylmässiga kostnader för eget kapital 
och skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 29. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Balder (Egen bearbetning) 

Balders kostnader för eget kapital har haft en relativt ojämn nivå 
med stigande kostnader 2007, 2010 och 2011. Under åren 2005 
och 2006 samt 2008 och 2009 har kostnaderna för egna kapitalet 
varit noll. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har mellan 
2005 och 2008 haft en anmärkningsvärd ökning från 1,47 till 
7,16 procent vilket skulle kunna tyda på att bolaget valt att ta in 
mera räntebärande kapital eller att räntekostnader avsevärt 
ökat.  Därefter sker en påtaglig sänkning fram till 2012 från 7,16 
till 3,4 procent som kan bero på sänkta räntekostnader eller stora 
amorteringar av lån.  Anmärkningsvärt här är att kostnaderna för 
det egna kapitalet genom hela perioden legat under kostnaderna 
för de räntebärande skulderna. Denna utveckling skulle kunna 
tyda på att Balder arbetar med en hög hävstångseffekt och 
risk.  Genom att arbeta med en hög hävstångseffekt kan Balders 
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ledning likt Geltner och Miller (2007) skapa incitament eller 
ordning för kapitalförvaltaren. Med en högre hävstångseffekt 
skulle det även kunna skapa en mera motiverad stämning inom 
bolaget som Geltner och Miller tar upp. Kostnaden för det egna 
kapitalet har genom perioden inte varit stor vilket kan bero på 
att Balder inte haft några avsevärt stora utdelningar förutom 
mellan 2010 och 2012 där kostnaden ökat en aning.  
 
Fabege - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 30 visas Fabeges kalkylmässiga kostnader för eget 
kapital och skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 30. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Fabege (Egen bearbetning) 

Fabeges kostnader för eget kapital minskade mellan 2005 till 
2007 från 9,0 till 7,51 procent. Vid 2008 steg bolagets kostnader 
upp till 8,69 för att 2009 rasa till 4,12 procent. Resterande år 
fram till 2012 upprätthölls en stabilare nivå på ca 5,4 procent i 
genomsnitt. Kostnaderna för de räntebärande skulderna hade en 
genomsnittlig minskning mellan 2005 och 2009 från 6,13 till 
3,36 procent. Resterande år fram till 2012 upprätthölls en mera 
stabil utveckling med en ökande kostnad. Det påtagliga i denna 
jämförelse är att kostnaderna för det egna kapitalet är konstant 
högre än det räntebärande skulderna och att det mellan åren 
2008 och 2009 drastiskt minskade från 8,69 till 4,12 procent. 
Ytterligare en intressant notering är att kostnaden för det egna 
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kapitalet från 2005 sjunkit från 9,0 till 5,49 procent 2012. 
Anledningen till detta skulle kunna vara att utdelningen inte 
varit lika stor som året innan och att Fabege valt att göra sig av 
med eget kapital för att uppnå en bättre balans mellan eget- och 
främmande kapital. Likt Baker (2002) i sin teori tar upp kan för 
mycket eget kapital leda till fria kassaflöden och konflikter. En 
ytterligare intressant notering är att kostnaden för räntebärande 
skulderna mellan 2005 och 2009 minskade från 6,19 till 3,36 
procent. Det skulle kunna bero på att räntekostnader sjunkit. 
 
Castellum - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital  
I figur 31 visas Castellums kostnader för eget kapital och 
skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 31. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Castellum (Egen bearbetning) 

Castellums kostnader för eget kapital minskade från 6,2 till 5,6 
procent mellan åren 2005 och 2007. Vid 2008 och 2009 steg 
bolagets kostnader till 6,6 och 7,5 procent. Resterande år fram 
till 2012 har en stabilare nivå upprätthållits. Kostnaderna för de 
räntebärande skulderna hade en minskning mellan 2005 och 
2006 från 3,34 till 2,71 för att mellan åren 2007 och 2008 öka 
från 3,13 till 3,62 procent. Resterande del har haft en stabilare 
utveckling fram till år 2012 på ca 2,9 procent. Det påtagliga i 
denna jämförelse är att kostnaderna för det egna kapitalet ligger 
högre än det räntebärande skulderna och att kostnaden för det 
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egna kapitalet mellan åren 2007 och 2009 ökade från 5,6 till 7,5 
procent. Troliga orsaker till detta är att det egna kapitalet varit 
dyrare än det räntebärande kapitalet och att den stora 
kostnadsökningen som skedde mellan åren 2007 och 2009 
berodde på en större aktieutdelning än åren innan.   
 
FastPartner - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 32 visas FastPartners kostnader för eget kapital och 
skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 32. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för FastPartner (Egen bearbetning) 

Fastpartners kostnader för eget kapital minskade mellan 2005 
till 2007 från 8,24 till 6,68 procent. Vid 2008 steg bolagets 
kostnader upp till 7,39 för att 2009 ytterligare stiga till 8,64. 
Resterande år fram till 2012 hade en stigande nivå och som 
2012 kom upp i 10,95. Kostnaderna för de räntebärande 
skulderna hade en minskning mellan 2005 och 2007 från 6,81 
till 3,93. År 2008 steg kostnaden till 5,82 för att sedan 2009 
sjunka till 2,64. Resterande utveckling fram till 2012 upprätthöll 
en genomsnittlig ökning från 2,54 till 3,9 år 2012. Det påtagliga 
i denna jämförelse är att kostnaderna för det egna kapitalet 
ligger högre än det räntebärande skulderna och att de 
räntebärande skulderna mellan 2008 och 2009 drastiskt 
minskade från 5,82 till 2,64. Ytterligare en intressant förändring 
är att kostnaden för eget kapital 2010 fram till 2012 gick från 
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7,8 till 10,95. Anledningen till dessa förändringar, gällande 
kostnaden för det egna kapitalet skulle kunna vara att det skett 
en större utdelning än åren innan. Gällande det stora fallet för 
kostnaden av de räntebärande kostnaderna, skulle det kunna 
bero på att medelräntan för koncernens fastighetslån hos 
kreditinstitut mellan 2008 och 2009 sänktes från 3,4 till 1,7 
procent.  
 
Wallenstam - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 33 visas Wallenstams kalkylmässiga kostnader för eget- 
och räntebärande kapital mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 33. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Wallenstam (Egen bearbetning)  

Wallenstams kostnader för eget kapital har haft en relativt stabil 
nivå. Mellan 2005 och 2006 skedde en sänkning från 4,97 till 
2,55 och mellan 2011 och 2012 en ökning från 2,53 till 4,97 
procent. Kostnaderna för det räntebärande kapitalet har över 
tiden ökat och mellan 2010 och 2012 haft en anmärkningsvärd 
ökning från 6,77 till 14,05 procent. Det påtagliga i denna 
jämförelse är att kostnaderna för det egna kapitalet genom hela 
perioden legat under kostnaderna för de räntebärande 
kostnaderna och att räntekostnaderna mellan 2011 och 2012 
avsevärt stigit. Denna utveckling skulle kunna tyda på att 
Wallenstam arbetar med en hög finansiell risk. Utdelningen har 
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legat på en stabil nivå förutom i början av 2005 och 2006 och 
slutet av 2011 och 2012 med sjunkande och ökande kostnader.    
  
Wihlborg - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 34 visas Wihlborgs kalkylmässiga kostnader för eget 
kapital och skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 34. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Wihlborg (Egen bearbetning) 

Wihlborgs kostnader för eget kapital har haft en relativt stabil 
nivå med en genomsnittlig kostnad på ca 6,30 procent förutom 
för 2009 där kostnaden för eget kapital minskade från 7,28 till 
3,35 procent 2008. Kostnaderna för det räntebärande kapitalet 
har över tiden haft en relativt jämn nivå förutom 2008 där 
räntekostnaden kraftigt steg. Det påtagliga i denna jämförelse är 
att kostnaderna för det egna kapitalet 2009 kraftigt minskade 
2009 och att kostnaderna för det räntebärande kapitalet för 2008 
kraftigt steg. Denna utveckling skulle kunna tyda på att 
Wihlborgs räntekostnader på grund av finanskrisen 2008 ökat 
eller att bolaget tagit in mera räntebärande kapital och att 
utdelningen för 2009 inte varit lika hög som normalt.  
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I figur 35 visas Hebas kalkylmässiga kostnader för eget kapital 
och skulder åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 35. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande skulder för Heba (Egen bearbetning) 

Hebas kostnader för eget kapital steg mellan åren 2005 och 2006 
gick från 4,21 till 7,66 procent. Vid 2007 minskade bolagets 
kostnader ner till 2,56 och resterande år fram till 2012 
upprätthölls i snitt samma värde. Kostnaderna för det 
räntebärande kapitalet sjönk mellan åren 2005 och 2006 från 
2,89 till 1,43 procent. År 2006 till 2007 upprätthölls en stabilare 
nivå för att under 2008 stiga till 3,26 och 2009 falla till 1,72 
procent. Resterande år från 2010 till 2012 upprätthöll en 
stabilare utveckling från 2,48 till 2,81procent. Det påtagliga i 
denna jämförelse är att kostnaderna för det egna kapitalet 2005 
och 2006 drastiskt ökade från 4,21 till 7,6 procent och att det 
mellan 2006 och 2007 drastiskt sjönk från 7,66 till 2,56 procent. 
Ytterligare en intressant förändring är att kostnaden för det 
räntebärande kapitalet 2008 och 2011 översteg kostnaden för det 
egna kapitalet. Förklaringen gällande den ökade och sjunkande 
kostnaden för det egna kapitalet skulle kunna vara att Heba först 
haft en stor utdelning och året efter en betydligt lägre. Gällande 
de svängningar som varit för kostnaden av de räntebärande 
kostnaderna, skulle det kunna bero på att räntekostnaderna ökat 
och specifikt under 2008 och 2011 på grund av finanskrisen likt 
Riksbanken (2009) tar upp eller eurokrisen som 
Konjunkturinstitutet (2013) lyfter fram.  
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Klövern - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 36 visas Klöverns kalkylmässiga kostnader för eget- och 
räntebärande kapital mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 36. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Klövern (Egen bearbetning) 

Klöverns kostnader för eget kapital har haft en relativ stabil nivå 
på ca 6 procent mellan åren 2005 och 2010 men med en fallande 
kostnad år 2008 till 5,1 procent. 2011 ökade kostnaden avsevärt 
till 10,31 för att sedan 2012 sjunka till 8,19. Kostnaderna för det 
räntebärande kapitalet sjönk mellan åren 2005 och 2006 från 
4,62 till 2,49. Från 2006 och 2008 steg kostnaden för att sedan 
falla mellan 2008 och 2010. Resterande utveckling fram till 
2012 har varit betydligt stabilare och legat i genomsnitt på 3,3 
procent. Det påtagliga i denna jämförelse är att kostnaderna för 
det egna kapitalet genom hela perioden ligger högre än det 
räntebärande kapitalet som mellan åren 2007 och 2008 nästan 
kom upp i samma nivå som kostnaderna för det egna kapitalet. 
Samtidigt som kostnaden för det räntebärande kostnader ökade 
sjönk kostnaden för det egna kapitalet vilket tyder på att 
Klövern sänkt sin utdelning och att räntekostnaderna ökat. 
Troliga orsaker till detta skulle kunna vara finanskrisen. 
Ytterligare intressanta noteringar är den höga utdelningen som 
skedde 2011 i förhållande till tidigare år med efterföljande högre 
kostnad för det egna kapitalet.  
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Kungsleden - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 37 visas Kungsledens kalkylmässiga kostnader för eget- 
och räntebärande kapital mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 37.  Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Kungsleden (Egen bearbetning) 

Kungsledens kostnader för eget kapital har haft en relativ 
instabil nivå i förhållande till kostnaderna för det räntebärande 
kapitalet. År 2005 låg kostnaden på 9,63 som 2006 steg till hela 
19,81 för att mellan åren 2006 och 2008 sjunka till 3,71 procent 
vilket kom att hamna under kostnaderna för det räntebärande 
kapitalet.  Kostnad för det egna kapitalet ökade 2009 men sjönk 
resterande period fram till 2012 ner på 2,22 procent. 
Kostnaderna för det räntebärande kapitalet har mellan åren 2005 
och 2012 legat på en stabil kostnad med ett genomsnitt på 5,22. 
Det påtagliga i denna jämförelse är att kostnaderna för det egna 
kapitalet genom hela perioden dalat och bitvis hamnat under 
kostnaderna för det räntebärande kapitalet. Detta tyder på att 
Kungsleden haft en ojämn utdelning och att räntekostnaderna 
ökat. Troliga orsaker till detta skulle kunna vara finanskrisen 
och eurokrisen som påverkat bolagets återhållsamhet gällande 
utdelningar för perioden och försökt hålla nere kostnaderna för 
det egna kapitalet.  
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Hufvudstaden - Kalkylmässig kostnad för eget- och 
räntebärande kapital 
I figur 38 visas Hufvudstadens kalkylmässiga kostnader för eget 
kapital och skulder mellan åren 2005 och 2012. 
 

 
Figur 38. Kalkylmässig kostnad för eget- och räntebärande kapital för Hufvudstaden (Egen 

bearbetning)  

Hufvudstadens kostnader för eget kapital ökade mellan åren 
2005 till 2006 från 4,44 till 25,99 procent. Året efter sjönk sedan 
kostnaden för det egna kapitalet ner till 3,91. Resterande år fram 
till 2012 har legat på en jämnare utveckling på ca 5,0 procent. 
Kostnaderna för det räntebärande kapitalet har haft en jämn nivå 
mellan åren 2005 och 2012. Det påtagliga i denna jämförelse är 
att kostnaderna för det egna kapitalet ligger högre än det 
räntebärande kapitalet och att kostnaden för det egna kapitalet 
mellan åren 2005 och 2007 gick från 4,44 till 25,66 procent för 
att sedan sjunka till 3,91 procent. Troliga orsaker till detta är att 
Hufvudstaden haft en mycket stor utdelning av det egna 
kapitalet 2006 och på det viset kunnat sänka sitt egna kapital i 
kapitalstrukturen. Det räntebärande kapitalet har däremot haft en 
stabil nivå och inte nämnvärt berörts av finanskrisen eller 
eurokrisen.   
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6.1.4 Rörelseresultat för samtliga bolag 
Här nedan presenteras samtliga bolags rörelseresultat under 
perioden 2005 till 2012. Varje bolags individuella utveckling 
analyseras även i samband med redovisningen och kopplas med 
relevant teori.  
 
Atrium Ljungberg - Rörelseresultat 
I figur 39 visas Atrium Ljungbergs rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
 

 
Figur 39. Rörelseresultat för Atrium Ljungberg (Egen bearbetning)  

Atrium Ljungbergs reducerade rörelseresultat håller en stabil 
kurva efter 2007 och framåt, detta kan tyda på att rörelserisken 
är låg som medför att bolaget kan utsätta sig för en högre 
finansiell exponering. (Carlsson, 2004) Utvecklingen visar en 
anknytning mellan ökat reducerat rörelseresultat och ökat eget 
kapital samt skulder där skulderna har en högre ökning. Detta 
bevittnar ett typiskt beteende enligt trade-off teori där bolag med 
ökad vinst tar in mer lån för att kunna ta del av fördelarna med 
belåning (Myers, 1984). 
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Balder - Rörelseresultat   
I figur 40 visas Balders utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
 

 
Figur 40. Rörelseresultat för Balder (Egen bearbetning) 

Balders reducerade rörelseresultat har stadigt ökat efter 2008 
och påvisar här att bolaget är utsatt för en låg rörelserisk. Detta 
medför att bolaget kan använda en högre finansiell exponering 
som Carlsson (2004) påpekar. I linje med pecking order teori 
påvisas det mellan 2009 och 2010 att när det blir en ökning av 
rörelseresultatet ökar även det egna kapitalet medan skulderna 
blir lägre. Detta beteende liknar pecking order teorin där 
bolagen ska följa sina preferenser vid vinst.  (Larsson, 
2008) Åren efter påvisar att skulderna samt det egna kapitalet 
ökat när rörelseresultatet ökat. Något som kan visa en tendens 
på att de egna medlen inte riktigt har räckt till för att finansiera 
Balders investeringar. En annan tydlig indikation är att 
rörelseresultat inklusive värdeförändringar tenderar att svänga 
ganska kraftigt.  
 
Fabege - Rörelseresultat 
I figur 41 visas Fabeges utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 41. Rörelseresultat för Fabege (Egen bearbetning) 

Över hela jämförelseperioden har Fabege haft ett stabilt 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar något som indikerar 
på att bolaget har en låg rörelse risk. Detta som för med sig att 
Fabege kan utsätta sig för en högre finansiell exponering. 
(Carlsson, 2004) Från 2005 fram till 2008 visar Fabege en 
anknytning mellan ett positivt rörelseresultat och minskat eget 
kapital samt ökade skulder som kan knytas an till trade-off 
teorin. Trade-off teorin innebär att vid ökad vinst vill bolag ta in 
mer lån för att kunna ta del av fördelarna som förs med låning 
såsom minskade skatteutgifter. (Myers, 1984) Efter 2008 och 
framåt tenderar ett mönster enligt pecking order teori att visa sig 
mellan ett positivt rörelseresultat, och ökat eget kapital samt 
ökade skulder. Ökningen av skulder kan betyda att Fabeges egna 
medel inte räckte till för kommande finansieringar av 
investeringar och då behövt tillförsel av främmande kapital. 
(Frank och Goyal, 2003)  
 
Castellum - Rörelseresultat 
I figur 42 visas Castellums utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 42. Rörelseresultat för Castellum (Egen bearbetning) 

Det första sambandet kan tolkas som att vid reducering av 
värdeförändringarna visar Castellum ett stadigt rörelseresultat 
över tiden, detta påvisar att bolaget kan utsättas för en högre 
finansiell risk. Enligt Carlsson (2004) kan ett bolag som utsätts 
för låg rörelserisk ha en högre finansiell exponering. Ytterligare 
ett samband som kan urskiljas här, är att vid ökat rörelseresultat 
ökar även eget kapital och skulder fast där eget kapital ökar mer 
än skulderna. Detta menar pecking orden teorin förvisso att 
bolaget först kommer att använda sig av egna medel när det är 
lönsamma och att det främmande kapitalet borde sjunka vid 
avbetalning av lånen då bolagen går med vinst. (Larsson, 2008) 
Detta kan bevittna att det intjänade kapitalet inte räcker för att 
finansierat Castellums tillväxtmöjligheter.  
 
FastPartner - Rörelseresultat 
I figur 43 visas Fastpartners utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 43. Rörelseresultat för FastPartner (Egen bearbetning) 

Fastpartners reducerade rörelseresultat påvisar en stabil kurva 
över hela jämförelseperioden vilket kan bevittna en låg 
rörelserisk. Enligt Carlsson (2004) kan då bolag som utsätts för 
låg rörelserisk ha en högre finansiell risk. Ett samband till trade-
off teorin kan dras mellan 2009 och 2012 där bolaget har 
positiva rörelseresultat och ökat eget kapital samt ökade skulder, 
fast där skulderna ökar mer. Något som kan förväntas av trade-
off teorin att bolag vill ta del av de tillkommande fördelarna 
med låning och finna en bra balans med skatteskölden jämt med 
kostnaden för konkurs menar Myers (1984). 
 
Wallenstam - Rörelseresultat 
I figur 44 visas Wallenstams utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 44. Rörelseresultat för Wallenstam (Egen bearbetning) 

Stapeldiagrammet ovanför visar Wallenstams rörelseresultat 
samt rörelseresultat reducerat från värdeförändringar. Det 
tydliga här är att det reducerade rörelseresultatet haft en stabil 
kurva över hela jämförelseperioden vilket kan visa på en låg 
rörelserisk. Enligt Carlsson (2004) kan bolag som är utsatt för 
låg rörelserisk tendera att välja en högre finansiell exponering. 
En annan parallell påvisas mellan det positiva rörelseresultatet 
och ökandet av eget kapital samt ökande skulder där skulderna 
haft en kraftigare ökning över jämförelseperioden. Denna 
tendens kan härledas till trade-off teorin där bolag med bra 
resultat ökar skulderna för att ta del av skattefördelarna.  
 
Wihlborg - Rörelseresultat 
I figur 45 visas Wihlborgs utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 45. Rörelseresultat för Wihlborg (Egen bearbetning) 

Wihlborgs reducerade rörelseresultat visar en stadig linje över 
hela jämförelseperioden som kan påvisa att bolaget är utsatt för 
en låg rörelserisk. Ett bolag som är utsatt för en låg rörelserisk 
kan tendera att ha en högre finansiell exponering. (Carlsson, 
2004) En parallell påvisas mellan ett positivt reducerat 
rörelseresultat samt ett ökat eget kapital och skulder, men där 
skulderna haft en kraftigare ökning. Något som kan likna en 
trade-off teori där bolag letar efter den optimala skuld ration och 
ökar då andelen skulder för att ta del av skattefördelarna (Myers, 
1984).    
 
Heba - Rörelseresultat 
I figur 46 visas Hebas utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 46. Rörelseresultat för Heba (Egen bearbetning)  

Ett tydligt avtryck blir här det reducerade rörelseresultatet, som 
varje år uppvisat en stabil kurva, vilket kan påvisa att bolaget är 
utsatt för en låg rörelserisk. Bolag som har låg rörelserisk kan då 
utsätta sig för en högre finansiell exponering menar Carlsson 
(2004). Ett samband kan tydas mellan 2011 till 2012 där rörelse 
resultatet ökar och även där det egna kapitalet ökar samt att 
skulderna sjunker. Detta skulle kunna förklaras utifrån pecking 
order teorin där bolag med vinst använder egna medel för att 
betala av skulderna med tanke på att lönsamma bolag inte 
behöver skuldsätta sig lika mycket (Larsson, 2008). 
 
Klövern - Rörelseresultat 
I figur 47 visas Klöverns utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 47. Rörelseresultat för Klövern (Egen bearbetning) 

Klöverns reducerade rörelseresultat visar på en stadig kurva 
över hela jämförelseperioden förutom 2010 då det backade lite 
fast uppvisade ändå ett positivt reducerat rörelseresultat. Detta 
påvisar att Klövern är utsatt för en låg rörelserisk. Carlsson 
(2004) tar upp att bolag med låg rörelserisk kan tendera att 
utsättas för en högre finansiell exponering. Ett samband från 
2008 till 2012 påvisas mellan de positiva reducerade 
rörelseresultatet över hela jämförelseperioden och ökade skulder 
samt ökat eget kapital men där skulderna har en högre ökning. 
Detta kan förklaras utifrån trade-off teorin där bolag vill ta del 
av skattefördelarna med att ha högre andel skulder. (Myers, 
1984). 
 
Kungsleden - Rörelseresultat 
I figur 48 visas Kungsledens utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 48. Rörelseresultat för Kungsleden (Egen bearbetning)  

Stapeldiagrammet för Kungsledens rörelseresultat uppvisar en 
stabil kurva över hela jämförelseperioden. Detta kan påvisa att 
bolaget är utsatt för en låg rörelserisk. När ett bolag är utsatt för 
en låg rörelseriska kan de tendera att ha en högre finansiell 
exponering likt Carlsson (2004) menar. Över hela 
jämförelseperioden vid positivt reducerat rörelseresultat har eget 
kapital varit ungefär densamma samtidigt som skulderna har 
varierat både upp och ned. Detta kan indikera på trade-off teorin 
där bolag strävar efter att skapa balans mellan eget kapital och 
skulder för att finna den optimala kapitalstrukturen. (Baker, 
2002). 
 
Hufvudstaden - Rörelseresultat 
I figur 49 visas Huvudstadens utveckling av rörelseresultat och 
rörelseresultat exklusive värdeförändringar mellan åren 2005 
och 2012. 
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Figur 49. Rörelseresultat för Hufvudstaden (Egen bearbetning) 

Utifrån Hufvudstadens reducerade rörelseresultat kan urskiljas 
att det över hela jämförelseperioden haft en stabil nivå. Detta 
kan påvisa att bolaget är utsatt för en låg rörelserisk. Något som 
Carlsson (2004) menar på att bolag som har låg rörelserisk kan 
tendera att ha en högre finansiell exponering. En annan tydlig 
parallell kan dras mellan 2011 och 2012 när de reducerade 
rörelseresultatet ökar minskar andelen skulder och det egna 
kapitalet ökar. Något som indikerar på en pecking order teori 
där bolag använder preferenser att först finansiera bolaget 
genom egna medel. (Larsson, 2008) Hufvudstaden har ökat sitt 
egna kapital medan de har minskat sin andel skulder antingen 
påvisar det att bolaget har använt sitt egna kapital för att 
amorterat en del av skulderna. 
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6.2 Sammanfattning Empiri/Analys 1 
Justerade soliditeten påvisar att det egna och främmande 
kapitalet över perioden varierat bolagen sinsemellan. Tendens 
som syns är att bolag som har en mera stabil och jämn 
utveckling verkar funnit en balans mellan det egna kapitalet och 
de räntebärande skulderna. Övriga bolag som haft en mera 
ojämn utveckling för sin justerade soliditet, till exempel Balder, 
Kungsleden och Fabege har kanske försökt finna balansen 
genom att ta in mera eget kapital eller tvärtom. Mönstret liknar 
trade-off teorin som eftersträvar den optimala kapitalstrukturen 
genom att aktivt försöka mixtra med kapitalstrukturen. Då Heba, 
Huvudstaden och Wallenstam tenderar att ha mera eget kapital 
liknar det mer pecking order teorin med användandet av olika 
preferenser. Bolagen vill här främst finansiera sig med egna 
medel, sen främmande kapital och sist nyemission. Genom att 
beskåda genomsnittskurvan för samtliga bolag har den varit 
relativt stabil. Det som ändå gör att kurvan ökar en aning 2012 
och påvisar att bolagen har en högre andel eget kapital, är Heba, 
Huvudstaden och Wallenstam som tenderat att ha en hög 
justerad soliditet i förhållande till de andra bolagen. Genom att 
granska de genomsnittliga värdena verkar bolagen förhålla sig 
till en högre andel främmande kapital än eget kapital. Påtagligt 
är att fastighetsbolagen inte har blivit särskilt påverkade av 
finanskrisen 2008 då bolagen visar på en ökad andel 
räntebärande skulder det året. Minskning av det egna kapitalet 
kan visa på att bolagen har varit försiktiga utifrån risken med att 
inte kunna leva upp till ställda avkastningskrav från ägarnas 
sida. 

Uppdelningen av de räntebärande skulderna visar att bolag 
mer försöker att diversifiera de räntebärande skulder, i alla fall 
de senaste åren. Det gör bolagen för att inte behöva vara lika 
beroende av en och samma finansieringsform. Några bolag som 
inte har valt att diversifiera sig har ändå planer på att göra det 
enligt information i årsredovisningarna. Fortfarande är 
bankkrediten den dominerande finansieringen men utvecklingen 
visar på att alternativa finansieringsformer börjar ta fart 
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eftersom att bolagen känner av hur bankerna blir mera 
restriktiva i sin utlåning. De alternativa finansieringsformerna 
som bolagen använder sig av är främst obligationer och 
företagscertifikat.  

Samtliga bolag i studien uppvisar över jämförelseperiod en 
tydlig utveckling på att det egna kapitalet varit dyrare än det 
räntebärande. Samtliga bolag har inte följt utvecklingen men 
majoriteten. Då inte det egna kapitalet varit dyrare har det nog 
berott på att bolagen inte haft någon utdelning.    

Över perioden har utvecklingen för samtliga bolags 
rörelseresultat i förhållande till den reducerade rörelserisken 
varit påtaglig. Rörelseresultat jämfört med det reducerade 
rörelseresultat har haft en ojämnare utveckling med ojämna 
förändringar. Det reducerade rörelseresultatet visar en stabilare 
utveckling med låg rörelserisk som öppnar upp för bolagen att 
ha en högre finansiell risk. Utifrån rörelseresultatet har 
paralleller till trade-off- och pecking order teorin med hjälp av 
hur kapitalstrukturen samtidigt har förändrats över 
jämförelseperioden kunnat tas.   
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7. Analys 2 
I analys 2 kommer studien utifrån empiri/analys 1 försöka 
analysera och reflektera över vilka de bakomliggande orsakerna 
skulle kunna vara till att bolagen söker alternativa 
finansieringsformer. Tänkta bakomliggande orsaker lyfts fram 
och kopplas samman med passande teorier. Orsakerna är 
många men studien har valt att begränsat sig till ett fåtal som 
studien anser troliga. 
 
Risk 
En trolig orsak till att bolag söker alternativa 
finansieringsformer kan vara riskfaktorn som alla bolag på något 
sätt måste hantera. Då kapitalstrukturen oftast innehåller en stor 
andel främmande kapital blir riskhanteringen en viktig del och 
delvis avgörande för bolagets fortsatta överlevnad. Som det 
framgick i analys ett tenderade allt flera bolag att diversifiera sin 
låneportfölj för att minimerar sitt beroende av endast en 
finansieringsform och risk. Det främmande kapitalet för även 
med sig räntekostnader och något som bolagen då kan arbeta 
med är ränteswapar. Genom att strukturera om det främmande 
kapitalets ränta kan bolagen minska upplåningskostnaden 
beroende på situation. Har exempelvis bolaget märkt en 
kommande förändring av räntan kan de ändra ränterisken och få 
fördelar av det. Den alternativa finansieringsformen innebär 
alltså fördelaktigare avtal än bankerna själva kan erbjuda 
eftersom räntan förmånligt kan förhandlas fram till bolagets 
fördel. De bolag som däremot inte diversifierar sig och enbart 
använder bankkredit kan troligtvis ha tajmat skulderna bra och 
funnit ett förhållande som passar bra. Kan även vara ett långt 
uppbyggt samarbete och ett relativt stort bolag likt Le (2012) tog 
upp angående förutsättningarna för fastighetsbolagens 
kapitalstruktur. 
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Finanskrisen2008/Eurokrisen 
Finanskrisen från 2008 har nog inte haft någon större påverkan 
på de undersökta fastighetsbolagen vad gäller beteendet att söka 
efter alternativa finansieringsformer. Fastighetsbolagen berördes 
nämnvärt av krisen men eftersom krisen 2008 inte varade 
särskilt länge och för att fastighetsbolagens rörelserisk inte är 
särskilt konjunkturkänslig blev finanskrisens påverkan inte allt 
förödande. Det som framför allt kom att påverka bolagen var att 
marknadsräntorna för det kortfristiga räntekostnaderna höjdes 
och fick en negativ påverkan på finansnettot. Hade exempelvis 
en svensk bank satts i konkurs hade nog vissa bolag varit 
tvungna att söka efter alternativa finansieringsformer. Störst 
påverkan av krisen hade ändå bankerna själva som åren innan 
hade haft allt för låga marginaler och kapitaltäckningskrav.  

Som det framgår av årsredovisningarna från 2008 innebar 
krisen också att tillgången på tillgängligt kapital blev begränsad. 
Svårigheten med att få finansiering medförde att möjligheterna 
till att starta nya projekt och möjligheten att genomföra nya 
fastighetsaffärer försvårades. Även värdet på fastigheterna 
påverkades negativt och en stor del av vissa bolags 
värdeuppgångar från tidigare år utraderades. De räntesänkningar 
som senare skedde efter krisen gjorde att differensen mellan 
fastigheternas avkastningsnivåer och den låga räntenivån blev 
stor.   

Eurokrisens effekter på bolagens beteende att finna alternativa 
finansieringsformer har varit påtagligare. Som det framgår av 
årsredovisningarna har eurokrisens inneburit att allt flera bolag 
tenderat till att använda sig av alternativa finansieringsformer. I 
samband med eurokrisens finansiella oro har nya direktiv och 
regelverk tagits fram för att förhindra framtida finansiella kriser. 
Exempelvis har den nya regleringsstandarden Basel III varit 
påtaglig som redan efter krisen 2008 togs fram. I samband med 
den nya standarden har kraven på de svenska bankerna blivit 
hårdare vad gäller likvid och kredit. Då låneavtalen oftast skrivs 
på en löptid mellan tre till fem år, som är marknadspraxis för 
fastighetskrediten, tvingas bolagen redan år innan att se över 
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bolagets finansieringsformer. Tendensen som studien i empirin 
sett är att allt flera bolag väljer att använda företagscertifikat och 
obligationslån. Genom att göra det kan bolagen minimera risker 
och hålla nere kostnaderna likt Ori (1995) att diversifiera sin 
låneportfölj.  
 
Val av strategi 
Val av strategi för kapitalstrukturen är en bidragande orsak till 
varför bolagen söker alternativa finansieringsformer. I 
granskandet av bolagens årsredovisningar framgår det tydligt 
vilka strategier och mål som det haft gällande avkastningskrav 
och finansieringar. Eftersom dessa krav är faktorer som bolagen 
är tvungna att beakta i valet av kapitalstruktur är det viktigt med 
en bra strategi. Eftersom strategin måste ta hänsyn till 
uppdelningen av det egna- och räntebärande kapitalet är det 
viktigt med en god kontroll på sitt egna- och räntebärande 
kapital. Som Groth och Andersson (1997) menar kan valet av en 
effektiv mix i kapitalstrukturen reducera kapitalkostnader. I 
årsredovisningarna framgår det tydligt att allt flera bolag 
tenderar att finna en effektiv mix. Genom att ta in nya 
alternativa finansieringar kan bolagen minimera risker och 
reduceras kostnader. Då bolagen kan lyckas hålla nere 
kapitalkostnader kan de öka nettovinsten och som i sin tur kan 
öka värdet på bolaget. Brister på kapitalmarknaden kan leda till 
att vissa bolag använder en kapitalstruktur som är mindre 
fördelaktiga än de teoretiskt optimala. Faktorer som risk, 
avkastning och värde är faktorer som har stor påverkan för 
bolagen i deras val vilket tydligt framgår i respektive bolags 
årsredovisning.   
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8. Slutsats 
I denna del redovisas studiens slutsats. Syftet med studie har 
varit att beskriva hur svenska fastighetsbolags kapitalstruktur 
förändrats över en period samt beskriva tänkta bakomliggande 
orsaker till förändringen. Genom information från 
empiri/analys 1 och analys 2 har studiens syfte och 
frågeställning kunnat besvaras.  
 
För att besvara studiens syfte är slutsatsen uppdelad i två delar. 
Den första delen besvara syftets första del som är att beskriva 
hur fastighetsbolags kapitalstruktur förändrats över en period. 
Den andra delen ämnar beskriva tänkta bakomliggande orsaker 
till varför förändringen sett ut som den gjort.  
 
Del I. 
  
Hur har det egna- och främmande kapitalet förändrats i 
fastighetsbolag över tid? 
 
Studien visar att kapitalstrukturen över tiden förändrats och att 
samtliga bolag haft en individuell utveckling och indikerar på att 
endast en optimal kapitalstruktur inte existerar. Om nu en 
optimal kapitalstruktur hade funnits skulle nog samtliga bolag 
ha använt sig av den men eftersom förutsättningarna för bolagen 
skiljer sig åt gällande storlek, erfarenhet i branschen och 
ägarkrav blir det svårt. De bolag som haft en jämn utveckling av 
det egna- och främmande kapitalet över jämförelseperioden kan 
ha funnit en bra balans. Bolagen som haft en mer ojämn 
utveckling visar på att bolaget försökt finna en god balans. 
Gällande förändringarna av det egna kapitalet i kapitalstrukturen 
beror det på bolagens vinster, nyemissioner, amorteringar och 
strategi. Eftersom dessa delar påverkar valet av det främmande 
kapitalet arbetar bolagen kontinuerligt med att finna en god 
balans likt trade-off teorin. Vissa bolag följer mera en pecking 
order teori med aktiva val kring preferenser, där egna medel 
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rankas högst och då försöker arbeta med att sänka skulderna. 
Riskerna med att ha för mycket eget kapital i bolaget är att det 
kan tendera till tvister mellan ledningen och ägarna då det kan 
leda till dåliga investeringsbeslut. Bolagen kanske väljer att göra 
investeringar som de egentligen inte annars hade gjort bara för 
att det går. Konsekvensen av detta är att bolagen väljer att göra 
utdelningar av det egna kapitalet för att kunna hålla en jämnare 
nivå. Den dominerande delen i kapitalstrukturen över tiden har 
ändå varit det främmande kapitalet. Från ett ägarperspektiv är 
det viktigt att bolaget sköter sin kapitalstruktur på ett effektivt 
sätt för att kunna genererar en god avkastning. Kapitalstrukturen 
är en avgörande del för bolagens överlevnad eftersom de annars 
inte kan ta del av kommande fördelaktiga 
investeringsmöjligheter. Ytterligare en intressant aspekt som 
studien kommit fram till är att fastighetsbolagens rörelserisk inte 
är särskilt konjunkturkänslig. Detta beror på att 
fastighetsbolagen oberoende av olika kriser alltid får in sina 
hyresintäkter om inte vakanser uppstår. Något som bidrar till att 
bolagen kan vara utsatta för en högre finansiell exponering.  
 
I studiens jämförelse mellan kostnader för de räntebärande- och 
egna kapitalet framgår det att majoriteten av bolagens egna 
kapital varit dyrare. Då det egna kapitalet i bolagens 
årsredovisningar enbart har en post i balansräkningen tror nog 
majoriteten av gemene man att det egna kapitalet inte medför 
några kostnader. För vissa bolag har de periodvis framgått att 
det egna kapitalet varit gratis, vilket beror på att bolagen inte 
haft någon utdelning. Men genom att bolagen har förståelse för 
kostnaderna med det egna kapitalet kan det vara en förklaring på 
varför vissa väljer att ha högre andel skulder. Kostnaderna för 
det räntebärande kapitalet kan kontrolleras genom ränteswapar 
medan kostnaderna för det egna kapitalet är svårhanterligare 
eftersom det kan leda till konflikter med ägarna.  
 
 
 



89 

Del II.  
 
Vilka skulle de tänkta bakomliggande orsakerna kunna vara 
till att förändringen sett ut som den gjort? 
 
Bland de bakomliggande orsakerna som studien undersökt har 
risk, krav och strategival varit det mest troliga orsakerna till att 
bolagen valt att söka alternativa finansieringsformer. Som det i 
studiens undersökning framgått har de flesta bolagen valt att 
diversifiera sin låneportfölj genom att sprida kreditriskerna. 
Slutsatsen av det är att bolagen gör det eftersom de då slipper 
vara beroende av endast en kreditform. Detta samband har 
tydligt framgått när bolagen enbart finansierats med bankkredit 
ända fram till 2012 då de emitterade obligationer eller 
företagscertifikat. Ytterligare en orsak studien funnit är att 
bankerna blivit mer restriktiva i sin kreditutgivning. Eftersom 
finanskrisen och eurokrisen haft stor påverkan på 
konjunkturläget under perioden har nya regleringar som Basel 
III tagits fram och som haft stora konsekvenser för bankerna. 
Detta har försvårat situationen för bolagen eftersom det blivit 
dyrare och svårare att få fördelaktiga banklån. Som förklaras 
genom att bolagen börjar söka efter alternativa 
finansieringslösningar som komplement till bankkrediten. Ett 
problem som kan uppstå om ett bolag använder sig av en för stor 
diversifiering är att det blir för mycket och okontrollerbart. 
 
Av de alternativa finansieringsformerna bolagen använder sig av 
framgår det tydligt att den dominerande formen fortfarande är 
bankkrediten. Det som studien ändå funnit är att de senaste åren 
har dykt upp nya alternativa finansieringsformer. En bedömning 
är att flera bolag har valt att använda sig av företagscertifikat 
och obligationer. Förklaringen till detta beteende är att bolagen 
inte vill vara för beroende av endast en kreditform och minimera 
sin kreditrisk. De bolag som ännu inte har några alternativa 
finansieringsformer i dag visar ändå en tendens till att anskaffa 
de under kommande år. Utöver de alternativa 
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finansieringsformerna för det räntebärande kapitalet kan bolagen 
använda sig av nyemissioner. I studiens undersökning har det 
framgått att ytterst få bolag valt att använda sig av nyemissioner. 
Slutsatsen av detta är att denna finansieringsform är mycket dyr 
och har en låg prioritering av bolagen. 

9. Egna reflektioner 
I denna avslutande del redovisas egna reflektioner utifrån 
studiens slutsatser. Genom att sätta det hela i ett större 
perspektiv kan en större förståelse och eventuellt nya insikter 
skapas. 
 
Studiens bidrag påvisar att allt flera fastighetsbolag söker sig till 
alternativa finansieringsformer och att bolagen känner av 
bankernas kreditåtstramningar utifrån regleringsstandarden 
Basel III. För fastighetsbolagen kan det leda till att allt fler får 
svårare att genomföra stora investeringar, exempelvis köp av 
stora industrifastigheter eller fabriker. Eftersom bankerna inte 
endast lånar ut kapital till bolag inom fastighetsbranschen får det 
även en påverkan på andra branscher. Det kan drabba nystartade 
mindre bolag som är i behov av främmande kapital att kunna få 
förmånliga avtal med bankerna. Det kan även innebära att allt 
färre väljer att starta upp nya bolag. Effekterna kan i sin tur 
påverka Sveriges ekonomi och hämma utvecklingen av 
nystartade bolag. En utveckling som för Sverige i förhållande 
till andra länder och den framtida utvecklingen inte är särskilt 
positiv.  

Ytterligare ett bidrag studien kommit fram till är att 
effekterna av lånat kapital inte längre är lika gynnsamt. 
Eftersom bolagsskatten har sjunkit innebär det att bolagens 
skattesköld minskar och inte längre är en lika stor faktor till 
varför bolag väljer att ta in främmande kapital. Den viktigaste 
faktorn i dag blir istället att bolagen vill ha kapital till 
investeringarna än att skapa en skattesköld.  
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9.1 Förslag till vidare forskning 
Då studien kommit fram till att allt flera bolag på senare år valt 
att ta in alternativa finansieringsformer vore det intressant att 
undersöka vilka effekter regleringsstandarden Basel III haft 
sedan införandet på fastighetsbolagen. Eftersom studien 
bedrivits utifrån en kvantitativ ansats vore det intressant med en 
studie utifrån en kvalitativ ansats. Vilka faktorer menar bolagen 
själva ha varit det största bakomliggande orsakerna och hur har 
det själva resonerat i valet av sin kapitalstruktur. 

Ytterligare förslag till vidare forskning vore att utföra en 
liknande forskning fast på bolag i en annan bransch. Hur skulle 
utvecklingen av kapitalstrukturen se ut för bolag med större 
andel immateriella tillgångar. Exempelvis ett It-bolag och 
undersöka hur utvecklingen kring deras egna- och räntebärande 
kapital sett ut och varför. 

Ett annat förslag till vidare forskning vore att jämföra för- och 
nackdelarna med de finansieringsformer som finns, antingen 
genom en kvantitativ- eller kvalitativ forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

Källförteckning 
 
Tryckta 
 
Baker, M., och Wurgler, J. (2002). Market timing and capital 

structure. The Journal of Finance, 57(1), 1–32. 
Barkham, R. (1997). The Financial Structure and Ethos of  

Property Companies: an Empirical Analysis, construction 
Management and economics, Vol. 15s. 441-456. 

Bennet, S. (1996). Finansarbetet i företaget – från  
Likviditetsstyrning till riskhantering. Andra upplagan. 
Förlags AB Industrilitteratur, Stockholm 

Bernstein, R. J., & Project Muse. (1983). Beyond objectivism 
and relativism science, hermeneutics, and praxis. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
Retrieved from 
http://ezproxy.viu.ca/login?url=http://muse.jhu.edu/books/
9780812205503/ 

Brealey, R. A., Myers, S. C., och Allen, F. (2011).  
Principles of corporate finance. New York, NY: McGraw-
Hill/Irwin. 

Carlsson. M. (2004). Att arbeta med företagsanalys. Sjätte  
upplagan. Liber AB, Malmö.  

Carlsson, P. Nygren, A. (2004). Ekonomisk uppslagsbok.  
Första upplagan. Björn  
Lundén Information AB, Näsviken  

Chen, J. J. (2004). Determinants of capital structure of  
Chinese-listed companies. Journal of Business Research, 
57(12), 1341–1351. doi:10.1016/S0148-2963(03)00070-5 

Eriksson. L.T. Widershiem-Paul. F. (2011). Att utreda,  
forska och rapportera. Nionde upplagan, Liber AB, 
Malmö. 

Fama, E. F., och French, K. R. (2004). The Capital Asset  
Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of 
Economics Perspectives, 18(3), 25-46. 



93 

Frank, M. Z., och Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking 
order theory of capital structure. Journal of Financial 
Economics, 67(2), 217–248. 

Gau. G. W., och Wang, K. (1990). Capital structure decisions in  
real estate investment. Real Estate economics, 18(4), 501-
521. 

Geltner,D-M. Miller, N-G. (2007). Commercial Real  
Estate – Analalysis and investments. Second Edition. 
Thomson south-western. Ohio  

Groth, J. C., och Anderson, R. C. (1997). Capital structure: 
perspectives for managers. Management decision, 35(7), 
552–561. 

Grubbström, R-W. och Lundquist, J-E. (2005). Investering  
och Finansiering – Metodik och tillämpningar. Andra 
upplagan. Academia Adacta AB, Lund  

Hansson, S. (2003). Finansiering. Tionde upplagan, Liber  
AB, Malmö 

Hartman, J. (2001). Grundad Teori - Teorigenerering på  
empirisk grund. Upplaga 1. Studentlitteratur, Lund  

Johansson, S-E. och Runsten, M. (2005). Företagets  
Lönsamhet, Finansiering och tillväxt – Mål, samband och 
mätmetoder. Tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund 

Kale, J.R., Noe, T.H., och Ramirez, G. G. (1991). The effect of  
business risk on corporare capital structure: Theory and 
evidence. The Journal of Finance, 46 (5), 1693-1715. 

Larsson, C-G. (2008). Företagets Finanser, Upplaga 1:1.  
Studentlitteratur, Lund 

Le, T. T. T. (2012). Financial structure of property companies 
and capital market development. Journal of Property 
Investment and Finance, 30(6), 596–611. 
doi:10.1108/14635781211264540 

Luigi, P., och Sorin, V. (2009). A review of the capital structure 
theories. Annals of Faculty of Economics, 3(1), 315–320. 

Michaelas, N., Chittenden, F., och Poutziouris, P. (1999). 
Financial policy and capital structure choice in UK SMEs: 



94 

Empirical evidence from company panel data. Small 
Business Economics, 12(2), 113–130. 

Modigliani, F., och Miller, M. H. (1958). The cost of capital, 
corporation finance and the theory of investment. The 
American economic review, 48(3), 261–297. 

Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The journal of 
finance, 39(3), 574–592. 

Myers, S. C. (2001). Capital structure. Journal of Economic 
perspectives, 81–102. 

Ooi, J. (1999). The determinants of capital structure Evidence 
on UK property companies. Journal of Property 
Investment and Finance, 17(5), 464–480. 

Ori, J. (1995). A seven-step portfoilo diversification  
strategy. Real Estate Review. 

Panno, A. (2003). An empirical investigation on the 
determinants of capital structure: the UK and Italian 
experience. Applied Financial Economics, 13(2), 97–112. 
doi:10.1080/09603100210100882 

Patel, R. - Tebelius. U. (2011). Grundbok i  
forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund 

Ross, S-A. Westerfield, R-W. och Jaffe, J. (2005)  
Corporate Finance. 7th ed. The McGraw-Hill, New York 

Sohlberg, P och B-M. (2009). Kunskapens former. Andra  
upplagan. Liber AB, Malmö. 

Stephens, J. (2002). Managing interest rate risk. John  
Wiley and Sons, Ltd. Baffins Lane, Chichester. 

Titman, S., och Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital 
Structure Choice. The Journal of Finance, 43(1), 1–19. 
doi:10.1111/j.1540-6261.1988.tb02585.x 

 
Elektroniska källor 
 
Actuarialsciencestudies.(2012). All about actuarial science.  

http://actuarialsciencestudies.blogspot.se/2012/03/trade-
off-theory.html (Hämtad 2013-04-09) 

Atrium Ljungberg.(2013). Affärsidé, strategier och mål.  



95 

http://www.atriumljungberg.se/Omoss/Vart-
foretag/Affarside-och-vision/. (Hämtad 2013-04-17) 

Balder.(2013). Affärsidé, mål och strategi.  
http://balder.se/frontsida/balder/om- 
foeretaget/affaersid%C3%A9,-maal-strategi.aspx. 
(Hämtad 2013-04-17) 

Castellum.(2013). Affärsidé, mål och strategi.  
http://www.castellum.se/om- 
castellum/affaerside-maal-strategi.html. (Hämtad 2013-04-
17) 

Deloitte.(2007), Säkerställda obligationer – en växande  
marknad,  
http://news.deloitte.se/financial_services/mars_07/sakersta
llda_obligationer_e_werneman.htm (Hämtad 2013-04-10) 

Ekonomifakta.(2013), Bolagsskatt – internationellt,  
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-
foretagande-och-kapital/Bolagsskatt/ (Hämtad 2013-05-
01) 

Entreprenör.(2013), Trend: Företag hittar nya  
finansieringsvägar,  
http://www.entreprenor.se/nyheter/trend-foretag-hittar-
nya-finansieringsvagar_187668.html (Hämtad 2013-04-
10) 

Fabege.(2013). Affärsidé, vision och mission. 
http://fabege.se/sv/Om-Fabege/Detta-ar- 
Fabege/Affarside-vision-och-mission/ (Hämtad 2013-04-
17) 

FastPartner.(2013). Affärsidé. http://fastpartner.se/om-  
fastpartner/affarside (Hämtad2013-04-17) 

Fairinvestments.(2013), Vad är en obligation?,  
http://ffs.fairinvestments.se/content.aspx?ContentID=22 
(Hämtad 2013-04-10)  

Finansinspektionen.(2013). Finansinspektionens  
författningssamling,   
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/
060705/likviditetsrisk.pdf (Hämtad 2013-04-20) 



96 

Ghosh, Petrova, och Wang (2013) Determinants of Capital  
Structure: A Long Term Perspective. 
http://www.lehigh.edu/~jms408/Milena_2012.pdf (Hämtad 
2013-06-05) 

Heba.(2013) Om Heba.  
http://www.hebafast.se/CM/Templates/Article/general.asp
x?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-b7e6-3a1204719bb5 
(Hämtad 2013-04-17) 

Hufvudstaden.(2012), MTN-Program,  
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-
dokument/L%C3%A5neprogram/Grundprospekt%20-
%20Hufvudstaden%20AB%20(publ)%20org.%20nr.%205
56012-8240.PDF (Hämtad 2013-04-11) 

Hufvudstaden. (2013). Vision, affärsidé och mål.  
http://www.hufvudstaden.se/Om- 
oss/Snabbfakta/Vision-affarside-och-strategier/ 

  (Hämtad 2013-04-17) 
Investopedia.(2011). Off-Balance-Sheet Entities: An  

Introduction 
http://www.investopedia.com/articles/analyst/022002.asp 
(Hämtad 2013-04-11) 

Klövern.(2013). Affärsidé, mål och strategi.  
http://www.klovern.se/sv/Om- 
klovern/Affarside-och-mal/. (Hämtad 2013-04-17) 

Konjunkturinstitutet.(2013) Den finansiella krisen –  
utveckling2008,http://www.konj.se/download/18.70c5203
3121865b13988000104845/Den+finansiella+krisen+–
+utveckling+under+2008.pdf (Hämtad 2013-04-02) 

Kungsleden.(2013). Affärsidé, strategi och mål.  
http://www.kungsleden.se/om/kungsleden/affarside-mal-
och-strategi/(Hämtad 2013-04-17) 

Riksbanken.(2009). Öberg: Sverige och Finanskrisen,  
http://www.riksbank.se/Pagefolders/38674/090120.pdf 
(Hämtad 2013-04-05) 

Riksbanken. (2010). Finansiell stabilitet 2010:2,  



97 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-
regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-
III/ (Hämtad 2013-04-05) 

SABO.(Sveriges allmännyttiga bostadsföretag). (2013).  
Begreppsförklaringar, 
http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/hemformiljo
ner_rapport_bilagor.pdf (Hämtad 2013-04-11)  

SCB.(2013). Begreppsförklaringar inom  
nationalräkenskaperna, 
http://www.scb.se/Pages/Standard____261483.aspx#I 
(Hämtad 2013-04-20) 

Swedbank.(2013), Företagsobligationer,  
http://www.sparbankengoinge.se/foretag/placeringstjanster
/foretagsobligationer/index.htm (Hämtad 2013-04-10)  

Wallenstam. (2013). Affärsidé och vision.  
http://www.wallenstam.se/om/om- 
oss/Affarside-och-vision/. (Hämtad 2013-04-17) 

Wihlborg.(2013). Affärsidé. http://www.wihlborgs.se/Om-   
Wihlborgs/Affarside/(Hämtad 2013-04-17)  
 

Lagar och författningar 
 
SFS 1995:1554. Årsredovisningslagen. Stockholm,  

Justitiedepartementet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A 

Bilagor 

Bilaga A: Formelsamling 
 

	   	   	   	  Justerad Soliditet 
	   	   	  Eget kapital / (Totalt kapital – Kortfristiga skulder) 

	   
Kalkylmässig kostnad för eget kapital 

	   	  Utdelning * (1+skatt) / Eget kapital  
	   	   

Kostnad för räntebärande kapital  
	   	  Räntekostander / Långfristiga skulder  
	   	   

Genomsnittliga justerade soliditeten  
	   	  Summa justerad soliditet för alla bolag / Antal bolag   

	   
Förändringa av räntebärande skulder 

	   	  Alternativ finansieringsform / Totala räntebärande skulder   

	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B 

Bilaga B: Sammanställning av nyckeltal 
Atrium Ljungberg 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 40,3 41,17 42,9 42,43 42,21 45,31 43,31 42,01 

Justerad Soliditet % 47 47,15 48,29 49,73 48,82 53,17 57,23 48,76 

Kostnad för räntebärande kapital % 3,9 3,44 3,29 3,98 4,13 3,8 2,21 4,49 

Kostnad för eget kapital % 4,6 4,5 4,33 4,4 3,98 3,6 3,47 4,69 

Rörelseresultat, mkr 1312,4 1583,8 1504 424,9 -365,6 2323,1 2279,5 697,2 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1176,6 1053,5 981,6 999,5 884,3 897,2 398,6 282,3 

Balder  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 34,76 

   

35,17 

   

30,89 

   

24,04 

   

23,33 

   

30,14    20,6 

   

29,17 

Justerad Soliditet % 35,7    36,3    32,9 

   

42,34 

   

32,61 

   

32,42    21,8 

   

30,71 

Kostnad för räntebärande kapital % 3,4 4,2 4,33 4,36 7,16 5,71 3,01 1,47 

Kostnad för eget kapital % 1,8 1,8 1,08 0 0 0,91 0 0 

Rörelseresultat, mkr 1879 1475 2131 592 -215,7 1173,8 531,1 216,7 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd., 

mkr 1138 1012 846 611 317,6 525,1 320,4 73,1 

Castellum  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 32,94 

   

32,79    34,7 

   

32,88 

   

34,18 

   

40,17 

   

41,66 

   

41,82 

Justerad Soliditet % 33,91 33,87 35,82 33,80 36,62 41,33 42,89 43,69 

Kostnad för räntebärande kapital % 2,94 3,03 2,9 2,9 3,62 3,13 2,71 3,34 

Kostnad för eget kapital % 6,77 6,84 6,72 7,5 6,6 5,6 5,90 6,2 

Rörelseresultat, mkr 1759 1598 3228 746 -673 2438 2570 2094 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1938 1833 1715 1671 1599 1419 1247 1202 

Fabege 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 33,83 

   

38,72 

   

38,53 

   

32,48 

   

32,33 

   

35,95 

   

40,51 

   

41,43 

Justerad Soliditet % 46,83 44,68 49,47 36,87 34,12 43,62 52,52 46,01 

Kostnad för räntebärande kapital % 5,2 4,23 4,63 3,36 4,43 4,4 6,13 6,19 

Kostnad för eget kapital % 5,49 5,17 5,48 4,12 8,69 7,51 8,00 9 

Rörelseresultat, mkr 2539 2017 2433 1245 -530 2615 2509 3430 



 

B 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1200 1164 1286 1403 1378 1252 1292 1646 

FastPartner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 28,31 

   

30,39 

   

32,32 

   

29,65 

   

32,68    37,2 

   

36,43 

   

33,67 

Justerad Soliditet % 34,02 40,10 48,45 33,45 40,81 38,33 37,75 43,33 

Kostnad för räntebärande kapital % 3,9 4,2 3,67 2,64 5,82 3,93 4,54 6,81 

Kostnad för eget kapital % 10,95 8,39 7,8 8,64 7,39 6,68 7,3 8,24 

Rörelseresultat, mkr 448,3 435,2 679,5 213,1 -2,2 533,5 407,6 419,1 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 374,9 277,2 232 248,1 330,1 238,6 176,7 189,7 

Heba 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 58,15 

   

56,06 

   

54,71 

   

56,32 60,7 

   

61,44 

   

65,86 

   

57,28 

Justerad Soliditet % 67,85 61,87 61,93 64,09 69,98 69,02 69,65 73,66 

Kostnad för räntebärande kapital % 2,81 2,58 2,48 1,72 3,26 1,62 1,43 2,89 

Kostnad för eget kapital % 2,91 2,23 2,56 2,56 2,56 2,56 7,66 4,21 

Rörelseresultat, mkr 283,7 283,9 313,2 217,8 -66,7 370,2 383,3 306,4 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 119,9 117,3 116,7 97,8 93,3 85,2 84,8 83,3 

Hufvudstaden 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 58,85 

   

55,02 

   

56,12 

   

54,98 

   

55,91 

   

56,37 

   

57,43 

   

52,25 

Justerad Soliditet % 64,28 56,81 60,47 58,08 57,30 59,22 63,06 57,24 

Kostnad för räntebärande kapital % 2,13 1,43 1,6 1,78 1,98 1,71 2,04 2,17 

Kostnad för eget kapital % 4,87 5,11 5,2 5,35 4,58 3,91 25,99 4,44 

Rörelseresultat, mkr 1646,3 2078,6 2454,6 -350 -881,1 3448,5 3361,1 1688,8 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1051,1 932,9 912,9 914,7 874,9 834,3 713,6 693,2 

Klövern 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 27,64    30,8 

   

32,09 

   

32,72 

   

32,29 

   

37,42 

   

34,27    34,8 

Justerad Soliditet % 29,83 31,73 33,56 33,95 33,58 39,60 35,71 36,49 

Kostnad för räntebärande kapital % 3,85 3,52 2,72 2,78 4,42 4,23 2,49 4,62 

Kostnad för eget kapital % 8,19 10,31 6,74 6,17 5,1 6,51 6,89 6,8 

Rörelseresultat, mkr 836 996 1002 517 -213,4 1855,9 763,7 509,5 



 

B 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1129 786 608,7 714,8 701,2 696 452,3 354,5 

Kungsleden 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 36,96 

   

27,29 

   

30,04 

   

29,24 23,00 27,48 

   

39,98 

   

24,21 

Justerad Soliditet % 44,33 30,31 34,53 35,92 25,41 30,03 43,15 26,97 

Kostnad för räntebärande kapital % 7,05 6,33 5,39 6,03 4,93 3,53 5,45 3,05 

Kostnad för eget kapital % 2,22 5,81 4,69 9,13 3,71 15,46 19,81 9,63 

Rörelseresultat, mkr 802,4 718,5 1881,1 144 -466,8 1876,1 1884,6 2258,2 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1070 1032,6 1285,5 1530,9 1592,6 1389,5 1282 1152,6 

Wallenstam 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 38,1 

   

35,54 

   

37,41 

   

36,99 

   

39,65 

   

41,81 

   

39,13 34,05 

Justerad Soliditet % 74,46 60,97 59,71 57,39 52,93 53,84 50,15 44,47 

Kostnad för räntebärande kapital % 14,05 7,98 6,77 6,79 6 5,47 4,92 5,07 

Kostnad för eget kapital % 4,97 2,53 2,58 2,82 2,81 2,74 2,55 4,97 

Rörelseresultat, mkr 2133 1412 2568 1050 338 1443 2276 2558 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 799 829 762 742 642 654 596 607 

Wihlborg 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Soliditet % 30,02 

   

30,14 

   

30,47 

   

29,58 

   

28,59 

   

31,75 36,68 

   

34,77 

Justerad Soliditet % 30,9 31,05 35,28 31,91 33,14 32,52 33,68 35,96 

Kostnad för räntebärande kapital % 2,86 2,88 2,94 3,37 4,58 2,99 2,59 3,32 

Kostnad för eget kapital % 6,32 6,5 6,53 3,35 7,28 6,7 7,37 6,04 

Rörelseresultat, mkr 1061 1183 1491 938 164 1751 1224 793 

Rörelseresultat exkl. värdeföränd, 

mkr 1057 1004 888 856 801 693 599 471 
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Bilaga C: Organisationsnummer   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolagens organisationsnummer 
Atrium Ljungberg 556175-7047
Balder 556525-6905
Castellum 556475-5550
Fabege 556049-1523
FastPartner 556230-7867
Heba 556057-3981
Hufvudstaden 556012-8240
Klövern 556482-5833
Kungsleden 556545-1217
Wallenstam 556072-1523
Wihlborg 556367-0230
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Bilaga D: Genomsnittlig justerad soliditet 
för bolagen  
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