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SAMMANFATTNING 

Kapitalstruktur i fastighetsbolag – En flermetodsstudie på Svenska fastighetsbranschen 

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

Marcus Johansson och Martin Bällstav 

Peter Lindberg 

2015 – augusti 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kapitalstrukturen ser ut i svenska 

fastighetsbolag, samt undersöka vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i svenska 

fastighetsbolag. 

 

Vår studie genomförs genom en flermetodsstudie där vi med en kvantitativ metod tar fram 

nyckeltal för fastighetsbolagen som samlas in via databasen Retriever. Vidare analyseras 

nyckeltalen för att sedan användas vid en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer. Slutligen jämför vi den insamlade datan från vår flermetodsstudie med tidigare 

teorier. 

 

De resultat vi kommer fram till är att fastighetsbolag har en högre skuldsättningsgrad än bolag 

i andra branscher. Vi kommer även fram till att fastighetsbolagens arbete med kapitalstruktur 

kan kopplas till Trade-offmodellen inom kapitalstruktursteori. Vi finner också att ägarstruktur 

är en faktor som påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur. 

 

Förslag till fortsatt forskning inom detta område anser vi är en kvantitativ undersökning på 

svenska fastighetsbolag över en viss årsperiod. Detta menar vi skulle kunna ge ett annat 

resultat än det som finns i denna studie, då vår studie behandlar ett specifikt år, 2013. 

 

Vårt praktiska bidrag är att studien kan användas som ett verktyg för fastighetsbolag då de 

kan se hur deras konkurrenter arbetar med sin kapitalstruktur. Vårt teoretiska bidrag är en 

djupare förståelse för hur kapitalstrukturen ser ut för svenska fastighetsbolag då det tidigare 

inte har gjorts en djupare forskning på svenska fastighetsbolagsmarknaden inom detta 

område. 

 

Kapitalstruktur, fastighetsbolag, skuldsättningsgrad, faktorer. 

  



  

ABSTRACT  

Capital structure in the real estate market - A multi-method study of Swedish real estate 

companies 

Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Marcus Johansson, Martin Bällstav 

Peter Lindberg 

2015 – August 

 

The purpose of this study is to increase understanding of how the capital structure looks in the 

Swedish real estate companies , and investigate which factors affect the capital structure of 

Swedish real estate companies. 

 

Our study has been made through a multi-method study where we, through a quantitative 

method, developed ratios for the real estate companies that has been collected through the 

database Retriever. Furthermore, these data are analyzed and then used in a qualitative 

method in the form of semi-structured interviews. In conclusion, we compare the data 

collected from our multi-method study with previous theories. 

 

The results we reach at is that real estate companies has a higher leverage than companies in 

other industries. Moreover we find that real estate companies work with the capital structure 

can be linked to the trade-off model of capital structure theory. We also find that ownership is 

a factor that affects property companies' capital structure. 

 

Suggestions for further research in this area we believe can be a quantitative survey of 

Swedish real estate companies over a certain period. This means it could result in a different 

result than those found in this study, since our study addresses a specific year, in 2013. 

 

Our practical contribution we believe is that the study can be used as a tool for real estate 

companies to see how their competitors are working on their capital structure. Our theoretical 

contributions we believe are to contribute to a deeper understanding of how the capital 

structure look like for the Swedish real estate company when it has not previously made a 

deeper research on the Swedish property market in this area. 

 

Capital structure, real estate companies, debt to equtiy ratio, factors  
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1. Inledning 
I följande kapitel kommer en beskrivning av undersökningens bakgrund och en diskussion kring 

undersökningens problem. Därefter kommer en presentation av studiens syfte innan vi 

avslutningsvis presenterar studiens forskningsfrågor och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Forskning kring kapitalstruktur påvisar komplexiteten med att hitta bolagens optimala 

kapitalstruktur (Antoniou, Guney och Paudyal, 2008; Morri och Cristanziani, 2009; Ooi, 1999). 

Chen (2004) förklarar att forskning kring kapitalstruktur har pågått i över 40 år, en forskning 

som genom teorier och modeller försökt förklara hur kapitalstrukturen ser ut. En av de första 

teorierna kring kapitalstruktur kommer från Miller och Modigliani (1958). De kommer fram till 

att kapitalstrukturen inte har någon betydelse för bolagen på en perfekt marknad. Dock menar 

Ooi (1999) att de antaganden som Miller och Modigliani (1958) använder sig av leder till att 

det blir omöjligt att tillämpa deras påståenden kring kapitalstruktur till verkligheten. 

 

Ett bolags finansiering ser ut på olika sätt beroende på vilket kapital och vilka förutsättningar 

bolaget har. Bolaget kan välja mellan att ha en blandning av eget kapital och främmande kapital 

eller använda sig av enbart eget kapital som finansiering (Brealey, 2011). Titman och Wessels 

(1988) förklarar att kapitalstruktur är en definition av hur uppdelning mellan eget kapital och 

skulder ser ut i bolaget. Det är viktigt för bolag att ha en bra kapitalstruktur. Har bolaget en hög 

belåningsgrad kan lånekostnaden bli hög om de inte lyckas få en god avkastning på det lånade 

kapitalet. Har bolaget för mycket eget kapital får de betala mer i skatt och det är större 

sannolikhet att de gör dåliga och olönsamma investeringar. Då är det bättre att bolaget gör en 

aktieutdelning för att minska det egna kapitalet, eller minskar låneskulden, för att få en mer 

lönsam kapitalstruktur (Morri och Cristanziani, 2009). 

 

Nyare forskning har visat att det finns flera faktorer som påverkar kapitalstruktur (Antoniou et 

al., 2008; Morri och Cristanziani, 2009; Ooi, 1999). Titman och Wessels (1988) förklarar att 

bolagens storlek, tillgångar, bransch, tillväxt, unikhet och lönsamhet är faktorer som påverkar 

bolagens kapitalstruktur. Vidare förklarar Ball, Kothari och Robin (2000) att branschen som 

bolaget befinner sig i påverkar valet av kapitalstruktur, bolag kan inte använda sig av kunskap 

som de har fått från andra bolag som existerar i en annan bransch då det finns olika rättsliga 

samt institutionella traditioner som påverkar.  
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Titman och Wessels (1998) menar att uppdelningen av immateriella och materiella tillgångar 

har en stor påverkan på kapitalstrukturen. De förklarar detta med att bolag med stora fasta 

tillgångar, exempelvis fastighetsbolag, använder sig av mer främmande kapital i 

kapitalstrukturen (Titman och Wessels, 1988). Bolagets skulder består av långa och kortfristiga 

skulder. De kortfristiga skulderna är oftast leverantörsskulder som ska betalas inom ett år. De 

långfristiga skulderna består av banklån eller obligationslån och de är lån som varar under 

längre tid. Med eget kapital menas det kapital som utgör organisationens egna medel. Det egna 

kapitalet kan komma från ägare eller intressenter som skjuter in likvida medel eller att bolaget 

gör ett kapitalöverskott, alltså går med vinst (Brealey, 2011). 

 

Fastighetsbolagens kapitalstruktur skiljer sig i jämförelse mot bolag i andra branscher. I de 

flesta fall har ett fastighetsbolag mer främmande kapital än bolag från en annan bransch (Liang, 

Fang Li och Song, 2014). En bra kapitalstruktur är inte konstant utan den ändras under 

fastighetsbolagets livstid (Morri och Cristanziani, 2009). Det är flera faktorer som gör att 

kapitalstrukturen förändras i ett fastighetsbolag. Morri och Cristanziani (2009) tar upp flera 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Dessa faktorer är exempelvis storlek, 

lönsamhet, ägarstruktur samt skuldsättningsgrad. 

1.2 Problematisering 
Tidigare forskning klargör att det är svårt att hitta en perfekt kapitalstruktur. Forskare menar att 

det genom åren har kommit fram nya teorier, modeller och faktorer som förklarar eller påverkar 

valet av kapitalstruktur för bolagen (Antoniou et al., 2008). Forskare förklarar också att miljön 

som bolaget verkar i påverkar valet av kapitalstruktur. Därför menar de att bolag inte kan 

använda sig av kunskap om val av kapitalstruktur från andra bolag som befinner sig på andra 

marknader, eller bolag från samma marknad men ifrån andra länder (Ball, Kothari och Robin 

2000). 

 

Kapitalstrukturen ser olika ut mellan bolag som verkar inom olika branscher (Feng, Gosh och 

Sirmans, 2007; Morri och Beretta, 2008). Det kan även se olika ut mellan bolag som verkar 

inom samma bransch. Tidigare forskning förklarar att fastighetsbranschen har en förhållandevis 

hög skuldsättningsgrad än andra branscher (Ooi, 1998). Detta menar forskare sker då 

fastighetsbolagen har mer materiella tillgångar än andra bolag i andra branscher (Liang, Fang 

Li och Song, 2014). Problemet för bolag med en högre skuldsättningsgrad är att det medför en 
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högre risk, även för bolag med en hög andel materiella tillgångar (Morri och Crisanziani, 

2009). 

 

I forskning kring kapitalstruktur tar forskare upp olika modeller som kan förklara hur bolagen 

arbetar med sin kapitalstruktur (Frank och Goyal 2003, Miguel och Fransisco 2014, Graham 

och Harvey 2001). Dessa är Pecking order theory, Trade off theory samt Market timing theory. 

Pecking order theory innebär att bolagsledningen strävar efter att använda sig av eget kapital i 

första hand, för att sedan använda sig av främmande kapital. Främmande kapital kan vara 

banklån, obligationslån eller nyemission (Frank och Goyal 2003). Market timing handlar om att 

ledningen i bolagen tar hänsyn till aktie- och kreditmarknaden vid finansieringsbeslut (Baker 

och Wurgler 2002). Ett exempel på Market timing är att bolag skjuter upp sina långfristiga 

skuldfrågor när räntorna väntas falla i framtiden (Ooi 1999). Den sista modellen, Trade off 

theory, syftar till att ledningen i bolagen gör en avvägning mellan hur mycket eget kapital samt 

hur mycket främmande kapital bolaget ska använda sig av. Detta sker genom att ledningen 

räknar ut kostnader och fördelar för att försöka hitta deras optimala kapitalstruktur (Myers 

1984). 

 

I forskning kring faktorer som påverkar kapitalstruktur i allmänhet förklarar forskare att 

företagschefer måste se över sina egna företagsspecifika faktorer samt det allmänna 

marknadsläget för att hitta deras optimala kapitalstruktur. Forskare menar att det finns några 

generella företagsspecifika faktorer som påverkar kapitalstruktur. Dessa är bolagets lönsamhet 

och storlek. Dessa faktorer anses påverka alla bolag oberoende vilken bransch de befinner sig i. 

(Antoniou et al., 2008). 

 

Inom forskning kring fastighetsbranschens kapitalstruktur lyfts bland annat lönsamhet, storlek, 

skuldränta och ägarstruktur som faktorer som påverkar fastighetsbolagen (Morri och 

Cristanziani, 2009). Lönsamhet påverkar genom att när lönsamheten ökar i bolagen kommer 

bolagen i första hand använda sig mer av eget kapital istället för främmande kapital i 

nyinvesteringar. Vidare förklaras bolagets storlek som en faktor. Detta genom att ett större 

fastighetsbolag kan ha en högre skuldsättningsgrad samt att de är mer diversifierade (Morri och 

Cristanziani, 2009). Däremot menar andra forskare att det inom fastighetsbranschen är 

vanligare att mindre bolag använder sig av mer främmande kapital vilket leder till en högre 

skuldsättningsgrad (Ooi 1999). Skuldränta är en faktor som påverkar enligt tidigare forskare, då 

låg ränta främjar till att öka det främmande kapitalet i bolaget (Morri och Cristanziani, 2009). 
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En annan faktor är ägarstruktur. Detta genom att vissa ägare är beredda att ta en större risk för 

att om möjligt få en högre avkastning. Medan andra ägare vill ha en lägre risk i bolaget och 

därför använder sig av en lägre skuldsättningsgrad (Morri och Cristanziani, 2009). 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kapitalstrukturen ser ut i svenska 

fastighetsbolag, samt undersöka vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i svenska 

fastighetsbolag. 

 

För att kunna svara på syftet i slutsatsen har vi tagit fram två forskningsfrågor.  

 
Forskningsfråga 1 
Kan tidigare teoretiska kapitalstruktursmodeller kopplas till hur svenska fastighetsbolag arbetar 

med sin kapitalstruktur? 

 
Forskningsfråga 2 
Påverkar ägarstruktur, storlek, skuldränta och lönsamhet kapitalstrukturen hos de svenska 

fastighetsbolagen? 

1.5 Avgränsning 
Denna studie kring kapitalstruktur avgränsas genom att undersöka fastighetsbranschen i 

Sverige. Då flera teorier förklarar hur storleken på bolagen påverkar kapitalstrukturen 

avgränsar vi oss genom att analysera bolag som har en omsättning på minst 500 mkr. Vi 

avgränsar oss även genom att exkludera bolag vars nyckeltal skiljer sig extremt mot de övriga 

bolagen. Detta gör vi för att kunna få fram ett medelvärde som speglar branschen så mycket 

som möjligt. Vi avgränsar oss ytterligare genom att exkludera dotterbolag till bolag som redan 

finns i studien samt fastighetsbolag som inte har sin huvudsysselsättning inom uthyrning och 

förvaltning av fastigheter. 
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1.6 Disposition 
Figur 1 nedan beskriver strukturen på denna studie och fungerar som en karta över hur studien 

ser ut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Karta över Disposition, (Egen konstruktion). 

 

I det inledande kapitlet ges en introduktion om vad kapitalstruktur är och vad det består av samt 

vad som är speciellt med fastighetsbolagens kapitalstruktur. Därefter presenteras studiens 

problematisering, syfte och avgränsningar. Kapitlet metod inleds med en beskrivning av 

studiens tillvägagångssätt. Vidare tas vårt metodval upp och sedan avslutar vi kapitlet med 

kvalitetskriterier och källkritik. I kapitlet teori tar vi upp tidigare forskning kring 

kapitalstrukturer i fastighetsbolag. Vi tar också upp modeller som används för att förklara hur 

fastighetsbolagen arbetar med sin kapitalstruktur samt faktorer som påverkar kapitalstrukturen i 

fastighetsbolag. Avslutningsvis framförs en sammanställning av teorikapitlet. I empiridelen 

redovisas vad som observerats genom den kvantitativa och den kvalitativa studien. I kapitlet 

analys och diskussion jämförs resultaten från den empiriska studien med tidigare forskning för 

att sedan i uppsatsens slutsats kunna svara på studiens syfte samt forskningsfrågor.  

Avslutningsvis framhävs studiens bidrag, metodreflektion och framtida forskning i ett 

slutsatskapitel.  

 

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Slutsats 

Analys & Diskussion 
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2. Metod	  
I detta kapitel beskriver och motiverar vi vilket tillvägagångsätt vi använder oss av i vår 

kvantitativa och kvalitativa metod, samt tar upp teorier kring båda dessa metoder. I slutet av 

detta kapitel resonerar vi kring våra teoretiska referenser.   

 

2.1.1 Tillvägagångsätt 

För att kunna svara på vårt syfte använder vi oss av en flermetodsstudie. Enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 646) blir flermetodsforskning allt vanligare och det är framför allt två viktiga 

faktorer som har medverkat till detta. Den ena faktorn är att det har skett en ökad beredskap att 

uppfatta forskningsmetoder som tekniker för insamling eller analys av data. Den andra faktorn 

är att de som en gång har varit starka motståndare till kvantitativ forskning har fått en mjukare 

attityd till forskningen (Bryman och Bell 2013, s. 646). I den första delen av vår studie 

använder vi oss av en kvantitativ metod som består av sekundärdata. Där granskar vi 

fastighetsbolagens finansiella nyckeltal. Nyckeltalen som vi analyserar är skuldsättningsgrad, 

skuldränta, omsättning, ägarstruktur och avkastning på totalt kapital. Dessa nyckeltal används 

på olika sätt för att undersöka svenska fastighetsbranschen i studien. Skuldsättningsgraden 

används för att kunna se hur bolagens kapitalstruktur ser ut. De andra nyckeltalen används för 

att kunna jämföra bolagen med varandra samt för att ta reda på om faktorer som lönsamhet, 

storlek, skuldränta och ägarstruktur påverkar bolagens kapitalstruktur. Det finns fler faktorer 

som kan påverka kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Vi väljer dessa fyra faktorer då de går att 

undersöka genom att granska årsredovisningar över ett år. Året som studien granskar är 2013 

då det är den senast året med tillgängliga årsredovisningar. Vidare innefattar den kvantitativa 

studien en tabell där medelvärdet av skuldsättningsgrad på olika branscher visas. Dessa 

nyckeltal tas fram genom databasen Retriever.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 646) blir en studie inte bättre bara för att forskaren använder 

sig av flera metoder. Det viktiga är att forskningsmetoden baseras på en strategi som utförs på 

ett kompetent sätt. Oavsett om forskare väljer att använda sig av en eller flera 

insamlingsmetoder i sin forskning är det viktigt att det passar ihop med det syfte som forskaren 

har ställt i början av studien (Bryman och Bell 2013, s. 646). I den kvantitativa studien strävar 

vi efter att ge en övergripande bild hur kapitalstrukturen, samt nyckeltalen, ser ut i svenska 

fastighetsbolag. Vi använder sedan den kvantitativa studien för att identifiera fastighetsbolag 
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som vi anser är intressanta att studera närmare och djupare i en kvalitativ studie. Båda dessa 

studier hjälper oss att svara på våra forskningsfrågor och svara upp mot vårt syfte. 

 

Den andra delen i arbetet är en kvalitativ studie. Där väljs fyra fastighetsbolag ut och en 

intervju med en ansvarig för bolagets finansiering sker. De fastighetsbolag som väljs ut grundar 

sig i empirin som kommer från den kvantitativa studien. Vi anser att dessa intervjuer kommer 

ge en ökad förståelse till varför fastighetsbolag väljer att använda sig av den kapitalstruktur 

som de har samt om det finns faktorer som påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur. De fyra 

fastighetsbolagen som är med i den kvalitativa studien representerar olika nivåer på 

skuldsättningsgrad.  Ett bolag representerar den genomsnittliga skuldsättningsgraden som finns 

i studiens kvantitativa studie. Vidare representerar ett bolag en skuldsättningsgrad som är högre 

än det genomsnittliga och två fastighetsbolag representerar en skuldsättningsnivå som är lägre 

än det genomsnittliga. Eftersom fastighetsbolagen är finansierade på olika sätt är det intressant 

att se vad det finns för likheter och olikheter i deras svar. Eventuella likheter anser vi är mest 

intressant då de har olika skuldsättningsgrad. 

2.1.3 Forskningsansats 

Det finns olika teorier som uppfattar förhållandet mellan teori och praktik. Det är i huvudsak 

två ansatser som används, induktiv och deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 31) 

utgår den deduktiva ansatsen från teorin där forskaren bygger upp hypoteser för att sedan pröva 

hypotesen i praktiken och studera om hypotesen kan tillämpas eller ej. Vidare förklarar Bryman 

och Bell (2013, s. 31) att den induktiva ansatsen grundar sig i praktiken. Forskaren söker olika 

typer av företeelser i praktiken för att sedan koppla dem till teorin. Vid en studie är det bra om 

forskarna har klart för sig om de ska utgå ifrån en deduktiv eller induktiv ansats i sin forskning 

(Bryman och Bell 2013, s. 31). Vår studie har en deduktiv ansats då vi utgår från tidigare 

teorier. Vi använder oss av en kvantitativ studie för att få en övergripande bild hur 

kapitalstruktur samt nyckeltal ser ut i svenska fastighetsbolag. Sedan väljer vi ut fyra 

fastighetsbolag som vi anser är intressant att studera närmare och djupare med hjälp av en 

kvalitativ studie i form av intervjuer.  

2.2 Kvantitativ Metod 
Här nedan presenteras en förklaring över hur den kvantitativa studien genomförs samt teorier 

kring kvantitativ metod. 
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Skulder 
 

Eget Kapital 

2.2.1 Datainsamling 

I den kvantitativa studien använder vi oss av sekundärdata. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 

323) finns det två typer av sekundärdata. Den ena typen är att forskare använder sig av data 

som andra forskare har samlat in och den andra är när forskare använder sig av data som samlas 

in av olika institutioner och organisationer. På senare tid har sekundärdata fått allt större 

betydelse och analys av sekundärdata blir allt vanligare bland ekonomer. Positiva faktorer som 

Bryman och Bell (2013, s. 325) tar upp kring sekundärdata är att data som kommer från 

sekundäranalys oftast är av god kvalité, samt att forskaren får mer tid att analysera data då 

insamlingen redan är gjord. 
 

För att samla in årsredovisningar använder vi oss av databasen Retriever. Det är en databas som 

samlar in årsredovisningar från bolag och koncerner. Retriever räknar själv ut finansiella 

nyckeltal med hjälp av årsredovisningar från bolag. På så sätt blir det lättare att jämföra 

bolagen för oss när Retriever räknar ut alla nyckeltal på samma tillvägagångssätt. De data som 

används i studien är på koncernnivå. 

2.2.2 Kapitalstrukturmått 

För att mäta fastighetsbolagens kapitalstruktur använder vi skuldsättningsgrad som nyckeltal. 

Enligt (e-economics, 2015) är skuldsättningsgraden ett nyckeltal som beskriver ett bolags 

ekonomiska ställning, det vill säga hur stor ett bolags skuld är i jämförelse till det egna 

kapitalet. Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten som mäter hur stor del av 

bolagstillgångarna som är finansierade med det egna kapitalet. Det innebär att om ett bolag har 

låg skuldsättningsgrad har de en hög soliditet. Skuldsättningsgraden räknas ut genom: 
 

 
 
    

Figur 2. Kapitalstrukturmått – Skuldsättningsgrad, (Egen konstruktion).  

2.2.3 Nyckeltalsmått 

Ett nyckeltal som vi belyser är skuldräntan. Skuldräntan är den ränta som bolagen betalar för att 

låna pengar (Carlsson, 2004, s.249). Vi väljer att ta med skuldräntan då det enligt tidigare 

forskning är en faktor som påverkar skuldsättningsgraden hos fastighetsbolag. Morri och 

Cristanziani (2009) skriver att låga räntor kommer att driva bolagen till att låna pengar 

samtidigt som höga räntor kommer bidra till att företags skuldsättningsgrad kommer att avta.  
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Finansiella Kostnader 
 

Totala Skulder 

 

Skuldräntan beräknas i procent och den räknas ut genom: 

 

 
 

Figur 3. Nyckeltalsmått – Skuldränta, (Egen konstruktion) 

 

Ett annat finansiellt nyckeltal som är med i vår kvantitativa studie är omsättningen. 

Omsättningen används för att undersöka om bolagens storlek har en påverkan på 

kapitalstruktur. Tidigare teorier visar att bolagets storlek är en faktor som påverkar 

kapitalstruktur (Morri och Cristanziani, 2009; J. Ooi, 1999; Westgaard, Eidet, Frydenberg, och 

Grosås, 2008). 
 

Det sista nyckeltalet som vi belyser i den kvantitativa studien är avkastning på totalt kapital. 

Avkastning på totalt kapital används för att räkna ut lönsamheten i fastighetsbolagen och är ett 

mått på avkastningen på de totala tillgångarna i ett bolag. Det visar bolagets effektivitet 

oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med. 

Fördelen med detta nyckeltal är att resultatet inte blir lika missvisande för bolag som har hög 

belåning (e-conomic.se, 2015). Tidigare forskning visar att lönsamhet är en faktor som 

påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag (Liang et al., 2014; Morri och Cristanziani, 2009; 

Westgaard et al., 2008). Därför anser vi att det är relevant att använda oss av detta nyckeltal i 

studien.  Avkastning på totalt kapital räknas ut genom: 
 

 
 
 
 
Figur 4. Nyckeltalsmått – Avkastning på totalt kapital, (Egen konstruktion). 

2.2.4 Population 

Bryman och Bell (2013, s. 190) förklarar att population består i grunden av samtliga enheter 

som forskaren gör sitt urval ifrån. Vidare förklarar de att population inte behöver vara 

människor som väljs ut, det kan vara exempelvis nationer, städer, bolag eller bostadsområden. 

 

Populationen som finns i denna studie är fastighetsbolag i Sverige. Men då det enligt Retriever 

finns 32 409 fastighetsbolag som sysslar med förvaltning och uthyrning menar vi att vi måste 

Rörelseresultat + Finansiella intäkter 
 

Totalt Kapital 
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göra ett urval från denna population. Bryman och Bell (2013, s.189) förklarar att urval ska vara 

en spegelbild av populationen. 

2.2.5 Urval 

I vår första sökning finns det 32 409 fastighetsbolag i Sverige. I sökningen är det 

fastighetsbolag som är enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Enskilda firmor och 

handelsbolag sorteras bort för de har ingen skyldighet att rapportera in ekonomiska rapporter 

(Bolagsverket, 2014). Vidare tar vi även bort fastighetsbolag som inte har förvaltning och 

uthyrning av fastigheter som huvudverksamhet. Det gör vi för att vi anser att resultaten blir 

missvisande. Bolag som har andra verksamheter i koncernen och inte har förvaltning och 

uthyrning av fastigheter som huvudverksamhet får annorlunda resultat och kan därför inte 

jämföras med fastighetsbolag som har förvaltning och uthyrning av fastigheter som 

huvudverksamhet. Ytterligare en faktor som vi tar hänsyn till är storlek på bolagen. Enligt 

Morri och Cristanziani (2009) är det en faktor som påverkar kapitalstrukturen hos 

fastighetsbolag, därför tar denna studie med bolag med en omsättning på över 500 mkr per år 

för att få fram ett resultat som är mer jämförbart. Enligt Bryman och Bell (2013, s.189) är det 

viktigt att urvalet speglar populationen. Med detta urval kan studien svara på hur 

kapitalstrukturen ser ut för fastighetsbolag i Sverige med en omsättning över 500 mkr. Då 

denna storleksavgränsning är gjord finns en medvetenhet om att studien inte kan beskriva en 

helhetsbild för alla fastighetsbolag i Sverige.  Däremot anser vi att vårt urval speglar 

populationen av fastighetsbolag i Sverige med en omsättning på minst 500 mkr. 

 

Vidare tas även bolag bort som har extremvärden i nyckeltalen samt bolag som är dotterbolag 

till ett annat bolag. Detta har gjorts då vi anser att dessa bolag ger oss ett avvikande resultat 

som inte speglar fastighetsbranschen. 
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Här nedan visas en figur över ägarstrukturen i den kvantitativa studien.  

 

 

 

Figur 5. Fördelning Ägarstruktur kvantitativ metod, (Egen konstruktion). 
 
Efter vårt urval består studien utav 69 fastighetsbolag varav 33 är privata, 34 är kommunalt 

ägda och 2 är statligt ägda. 

2.3 Kvalitativ metod 
Bryman och Bell (2013, s. 390-391) förklarar att kvalitativ forskning är mer inriktad mot ord än 

siffror. Forskningen har ett kunskapsteoretiskt synsätt som grundar sig i att skapa en 

uppfattning och tolka verkligheten genom de sociala aktörernas perspektiv. Kvalitativ 

forskning är oftast subjektiv då forskarens egna tankar och bedömningar påverkar 

undersökningen (Bryman och Bell 2013, s. 390-391). För att en kvalitativ undersökning ska 

vara relevant menar Bryman och Bell (2013, s. 402) att det finns vissa begrepp som beskriver 

kvaliteten på forskning. Dessa är trovärdighet samt äkthet. Dessa kriterier kommer att förklaras 

mer ingående i kvalitetskriteriedelen. Vidare förklarar Sofaer (1999) att studier som är av 

kvalitativ metod, där exempelvis intervjuer används, kan bidra till en större förståelse kring hur 

oförutsedda eller förutsedda händelser påverkar. Detta kan kopplas till vårt arbete då vi genom 

en kvalitativ studie får en ökad förståelse för varför fastighetsbolagens kapitalstruktur ser ut 

som den gör samt vilka faktorer som påverkar dem.  

2.3.1 Datainsamling 

De utvalda bolagen som vi fördjupar oss inom genom en kvalitativ studie grundar sig i den 

empiri vi får fram i den kvantitativa studien. Genom analys av empirin kan vi hitta 

fastighetsbolag vars skuldsättningsgrad skiljer sig från medelvärdet i studien. Vi tar även fram 

Privata	  
46%	  

Kommunala	  
51%	  

Statliga	  
3%	  

Fördelning	  Ägarstruktur	  	  
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ett bolag där deras skuldsättningsgrad är likvärdigt med medelvärdet. När dessa bolag påträffas 

fördjupar vi vår kunskap om kapitalstrukturen i dessa bolag genom att analysera deras 

årsredovisningar. Ett exempel på detta är att se över bolagens olika typer av främmande kapital 

som kan vara relevant att analysera i ett senare skede. Då Retriever beräknar 

skuldsättningsgraden genom att använda sig av alla skulder anser vi att det är intressant att 

exempelvis se hur mycket som är kortfristiga skulder kontra långfristiga skulder i bolaget. Efter 

att vi har analyserat dessa årsredovisningar använder vi oss av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 475) förklarar att det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa 

intervjuer inom kvalitativ forskning, ostrukturerad intervju samt semistrukturerad intervju. I en 

ostrukturerad intervju använder sig forskaren, enligt Bryman och Bell (2013, s. 475), mest av 

relativt lösa minnesanteckningar som hjälp vid genomgången av ett visst antal teman under 

intervjun. Det kan hända att intervjuaren bara ställer en enda fråga och att intervjupersonen 

därefter får svara och associera fritt på frågan. Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 475) att 

forskaren i en semistrukturerad intervju använder sig av en lista över förhållandevis specifika 

teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt.  Detta tillvägagångssätt anser vi är till vår fördel att använda då vi som intervjuare kan 

styra frågorna till de ämnen som är intressanta för studien att få svar på, medan 

intervjupersonen kan formulera svaret på sitt egna sätt. Dock kan det dyka upp vissa hinder i 

denna intervjuform. Det kan exempelvis vara att intervjupersonen ger ett svar som inte relateras 

till frågans huvudsakliga syfte. Därför måste vi som intervjuare vara aktiva under intervjutiden 

och om detta sker kunna ställa en till fråga som får intervjuaren att svara på det som är relevant 

för oss. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 483) att formuleringen av frågeställningar 

för undersökningen inte ska vara så specifika att det hindrar alternativa idéer eller synsätt att 

uppstå under insamlingen av data under fältarbetet. Detta påstående arbetar vi efter i våra 

intervjufrågor genom att använda oss av frågor som lyfter specifika teman med olika teoretiska 

anknytningar men är ändå öppen för att skapa en flexibilitet. Vi använder oss av Bryman och 

Bells (2013, s. 485-486) förslag på olika sorters frågor för att få ut maximalt med kvalitativ 

data från varje intervju. Några exempel på dessa frågor är inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderingsfrågor samt preciserande frågor. 

 

De intervjuer som utförs spelas in. Detta för att efter intervjun kunna gå tillbaka och lyssna vad 

som exakt har sagts samt transkribera till analysstadiet. Bryman och Bell (2013, s. 489) 
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förklarar att kvalitativa forskare ofta är intresserade av både det intervjupersonerna säger samt 

hur de säger det. För att man som forskare ska få med detta i analysen är det avgörande att man 

har med en fullständig redogörelse av de utbyten som har skett under intervjun. Därför menar 

Bryman och Bell (2013, s. 489) att det är ett bra tillvägagångsätt att spela in intervjun. 
 

För att skapa en bättre konversation under intervjuerna, samt för att efter dem kunna diskutera 

hur svaren som uppkommer uppfattas, närvarar vi båda två vid intervjuerna. Det är enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 482) en fördel då det finns två stycken som kan ta del av och tänka 

igenom svaren och således bidra till eventuella följdfrågor. 
 

Vid intervjutillfället påpekas att intervjupersonen samt fastighetsbolaget är anonyma. Detta för 

att skapa en tillförlitlighet hos intervjupersonen. Då det under intervjutillfället kan dyka upp 

situationer där intervjupersonen lämnar personliga åsikter, vill vi genom att erbjuda anonymitet 

skapa en trygg miljö där han/hon kan svara utan att fundera över framtida personliga 

konsekvenser på grund av svaren. Detta kan leda till ärligare svar kring våra frågeställningar 

som gör vår kvalitativa studie mer framgångsrik. Dock menar Bryman och Bell (2013, s. 147) 

att det kan vara svårt att skapa anonymitet och konfidentialitet i kvalitativ data. Detta då det är 

svårt att presentera intervjuanteckningar eller fältanteckningar på ett sätt där det inte går att 

identifiera personer och platser (Bryman och Bell 2013, s. 147). I vår kvalitativa studie ges 

information om de fyra undersökta bolagen. Däremot anser vi ändå att det blir svårt för läsaren 

att förstå vilka bolag som intervjuas då det finns flera liknande bolag som har liknande 

skuldsättningsgrad. Att göra intervjupersonen anonym är även viktig ur en etisk aspekt då det 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 145) finns etiska koder kring konfidentialitet och anonymitet. 

De menar att intervjupersonernas identitet ska behandlas på ett konfidentiellt sätt. 

2.3.2 Urval 

När fyra fastighetsbolag väljs ut till den kvalitativa studien används en blandning av 

ändamålsenligt urval och bekvämlighetsurval.  Guarte och Barrios (2006, s. 277) förklarar 

ändamålsenligt urval som ett slumpmässigt urval av provtagningsenheter från ett segment av en 

population. Enklare förklarat menas det med att forskaren gör ett medvetet val av en 

uppgiftslämnare som baseras på de kvalitéer informationen besitter. De fyra fastighetsbolag 

väljs ut efter de data som bolagen redovisar i den kvantitativa studien. De bolag som väljs ut 

representerar olika delar ur den kvantitativa studien. De bolag som representerar varje del väljs 

ut genom ett bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2013, s. 204-206) skriver att 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de bolag som för tillfället råkar finnas till 
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hands. Då vi vill att den kvalitativa studien ska kunna spegla alla fastighetsbolag i den 

kvantitativa studien menar vi att det är viktigt att de bolag som väljs ut inte är för likvärdiga. 

Därför utgår vi från den skuldsättningsgrad som bolagen visar.  Anledningen till att vi gör detta 

i den kvalitativa studien är för att vi söker efter likheter i respondenternas svar. Då 

fastighetsbolagen representerar olika delar av vår studie i form av olika skuldsättningsgrad 

anser vi att det är intressant att leta efter likheter mellan dem. Detta menar vi gör att våra 

påståenden som förankras i likheter från den kvalitativa studien blir mer trovärdiga då 

fastighetsbolagen har olika skuldsättningsgrad. Genom att välja bolag som har olika 

skuldsättningsgrad samt ett bolag som speglar medelvärdet menar vi att de utvalda bolagen 

representerar olika grupper i studien, vilket gör att deras svar kan generaliseras till andra 

fastighetsbolag i studien.  

2.3.3 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013, s. 402) förklarar att det inom kvalitativ forskning finns 

kvalitetskriterier som kan ses som alternativ till de kriterier som finns i kvantitativ forskning 

(reliabilitet och validitet). De förklarar vidare att de är nödvändigt med specifika termer samt 

metoder för att kunna etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning.  De lyfter fram två 

grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ forskning, trovärdighet samt äkthet. 

Trovärdigheten består av fyra stycken delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering/bekräftelse. 

 

Enligt Shenton (2004) är tillförlitligheten ett av de viktigaste delkriterierna för att en studie ska 

bli trovärdig. Han förklarar tillförlitligheten som en viktig bidragande del om hur 

överensstämmande forskningsresultatet speglar verkligheten. Att skapa tillförlitlighet i 

resultatet betyder både att forskaren säkerställt sin forskning så att den utförs i enlighet med de 

regler som finns, samt att resultaten stämmer väl överens med de teoretiska idéer som forskaren 

framställer (Bryman och Bell 2013, s. 403). Med dessa åsikter angående tillförlitlighet tycker vi 

att tillförlitligheten i vår studie får anses som god, då vår teoretiska referensram tar upp teorier 

som är brett utforskade sedan tidigare. Vi anser att vår tillförlighet är hög då vår empiri har 

tydliga kopplingar till den teori som har lyfts i vår studie vilket enligt Bryman och Bell (2013, 

s. 401) är en styrka i kvalitativa studier. Dock är vi lite självkritiska i vår kvalitativa studie då vi 

anser att tillförlitligheten kan sänkas beroende svaren vi får från intervjupersonen. Därför är de 

frågeställningar som vi ställer avgörande för hur hög tillförlitlighet vår kvalitativa studie har. Vi 

anser att det är viktigt att våra frågeställningar ska ha ett syfte som kan kopplas till den teori 

som vi tar upp i studien för att lyckas skapa en hög tillförlitlighet. 
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Enligt Bryman och Bell (2013, s. 405) är pålitlighet en motsvarighet till reliabilitet. De menar 

att det är viktigt att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla olika delar ur forskningsprocessen för att skapa en hög pålitlighet. Detta kan 

exempelvis vara problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar samt 

intervjuutskrifter. Här menar vi att det är viktigt att vi i möten mellan oss och handledare får 

feedback angående dessa delar så att vi kan arbeta mot att skapa en så hög pålitlighet av vår 

studie som möjligt. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 403) beskrivs överförbarhet med att kvalitativa resultat 

tenderar ha fokus på de kontextuellt unika, samt på meningen eller betydelsen av den sociala 

verklighet som studeras. Detta gör att de blir svårare att kunna generalisera tolkningar från ett 

mindre urval som har skapats till andra kontexter och situationer (Bryman och Bell 2013, s. 

403). Här anser vi att vår studies överförbarhet kan bli bristfällig då vi intervjuar ett få antal 

fastighetsbolag vilket gör att vi inte kommer fram till ett resultat som är generaliserbart för hela 

branschen. Detta är inte vårt huvudsakliga syfte med studien då vi istället är ute efter ett djup 

med kontexten. Däremot finns en viss överförbarhet enligt vår mening då vår studie ger ett 

bidrag inom ämnesområdet. 

 

Att kunna konfirmera eller bekräfta innebär att forskaren inser att det inte går att ha en 

fullständig objektivitet (Bryman och Bell 2013, s. 405). Därför menar de att det är viktigt att 

forskaren är i god tro. Vilket innebär att forskaren inte medvetet låtit sina personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet och slutsatserna i en 

undersökning. Då vår studie grundar sig i subjektivitet i form av olika faktorer som påverkar 

kapitalstrukturen menar vi att objektiviteten blir svår att uppnå. Däremot har vår studie 

genomförts på ett sätt där vi inte har någon intention att påverka arbetsgången i någon speciell 

inriktning. Vi vill istället sammanfattat undersöka hur kapitalstrukturen ser ut på 

fastighetsbolagsmarknaden samt varför den ser ut som den gör. I den kvalitativa metoden 

brister dock vår studie i objektivitet då vi analyserar vissa bolag som ”sticker ut” från de 

övriga. 

 

Enligt Morse, Barret, Mayan, Ohlson och Spiers (2002) kan äkthet användas för att mäta 

kvaliteten på studiens metodiska dimensioner. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 405) 

att det finns ett antal trovärdighetskriterier. Dessa är bland annat rättvis bild, ontologisk 
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autencitet samt pedagogisk autencitet. Rättvis bild handlar om precis som det låter, att studien 

ger en rättvis bild. Här anser vi att vår kvalitativa studie inte kan ge en helt rättvis bild över hela 

branschen då vi inte gör lika djupa undersökningar inom varje bolag. Däremot anser vi att de 

bolag som vi undersöker i den kvalitativa studien i form av intervjuer får en rättvis bild över 

sina bolags situation. 

 

Ontologisk autencitet fokuserar, enligt Bryman och Bell (2013, s. 405), på hur studien hjälper 

de personer som medverkat i den att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala 

situation. Vi anser att vår studie saknar ontologisk autencitet då de flesta bolagen redan har god 

kännedom om sin ekonomiska situation samt kapitalstruktur. Däremot anser vi att vår studie 

kan bidra i form av att bolagen kan få kunskap i hur de står i jämförelse mot sina konkurrenter. 

Detta kallas pedagogisk autencitet som enligt Bryman och Bell (2013, s. 405) visar hur mycket 

undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra deltagare i miljön 

upplever saker och ting. 

2.3.4 Källkritik 

Vi letar efter artiklar i olika databaser, exempelvis Google Scholar samt Discovery. Några av 

de sökord som vi använder oss av är ”real estate”, ”capital structure” samt ”property 

financing”. De artiklar som vi använder oss av i studien är så kallade ”peer reviewed”. Detta 

innebär att forskare inom artikelns fält har granskat artikeln. Detta gör att trovärdigheten och 

kredibiliteten är hög på de utvalda artiklarna i vår mening. Däremot anser vi att även om en 

artikel är ”peer reviewed” betyder det inte att det som artikeln lyfter är väsentligt för vår studie. 

Exempelvis så är många av de artiklar vi har funnit ursprungligen från USA. Då deras ekonomi 

är annorlunda uppbyggd än ekonomin vi har i Sverige anser vi att vi måste ta det i beaktande 

när vi analyserar deras artiklar. Därför har vi försökt att hitta artiklar som enligt vår mening har 

en koppling till Sverige, alternativt något som vi kan relatera till i den svenska 

fastighetsmarknaden. Vi använder oss även av rekommenderad kurslitteratur i vissa delar av 

vår studie. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Vi inleder kapitlet med relevant teori 

om kapitalstruktur samt olika teorier kring kapitalstrukturmodeller för att sedan lyfta faktorer 

som enligt tidigare forskning påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Detta kapitel 

kommer att utgöra grunden till vår studie. 

3.1 Allmänt om kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen i ett bolag beskriver uppdelningen av eget kapital och främmande kapital. Ett 

företag kan bestå av enbart eget kapital, det vill säga att företaget inte har något främmande 

kapital eller så kan bolaget bestå av en blandning av eget kapital och främmande kapital 

(Westgaard et al., 2008). Eget kapital uppstår genom att ägaren skjuter in ekonomiska medel i 

bolaget eller genom att bolaget gör vinst. Eget kapital kan delas upp i två grupper, bundet eget 

kapital och fritt eget kapital. Bundet eget kapital är mer begränsat för användning och medan 

fritt eget kapital får disponeras mer fritt. Skulder består också av två grupper, kortfristiga och 

långfristiga skulder. Kortfristiga skulder kan vara leverantörsskulder och företagscertifikat som 

ska betalas inom en snar framtid och långfristiga skulder kan vara banklån eller obligationslån 

som ska betalas över en längre tid (Westgaard et al., 2008). Figurerna nedan visar att 

kapitalstrukturen kan se olika ut i olika bolag. 

 

 
Figur 6. Olika typer av kapitalstruktur, (Egen konstruktion). 

 

Forskning visar att kapitalstrukturen varierar beroende på vilken bransch det är (Feng, Ghosh 

och Sirmans, 2007; Morri och Beretta, 2008). Fastighetsbranschen är unik när det gäller 

kapitalstruktur till skillnad från andra branscher. I fastighetsbranschen hanterar fastighetsbolag 

mer materiella tillgångar än bolag i andra branscher. På så sätt kan fastighetsbolag hantera en 
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högre skuldsättningsgrad med fastigheter som säkerhet än bolag i andra branscher som inte har 

lika mycket materiella tillgångar (Liang, Fang Li och Song, 2014). 

3.1.1 Miller och Modigliani 
Luigi och Sorin (2009) förklarar att de moderna teorierna kring företagsekonomi börjar med 

Miller och Modiglianis (1958) forskning kring kapitalstruktur. De kom fram till den första 

teorin om en optimal kapitalstruktur. Deras forskning skulle leda till både klarhet och 

kontroverser. Enligt Myers (2001) kom deras resultat i två olika propositioner med ett 

utgångsläge att alla bolag strävar efter att maximera sitt värde på en perfekt marknad. 
 

Den första propositionen enligt Ross (2013, s.500-501) handlar om att ett bolags värde är 

likvärdigt oberoende hur bolagets kapitalstruktur ser ut. Detta påstående är utifrån att bolagets 

tillgångar och tillväxt är konstanta samt att det inte finns några skatter att ta hänsyn till. Utifrån 

detta påstående menar Miller och Modigliani (1958) att det inte spelar någon roll hur ett bolag 

väljer att fördela eget kapital och främmande kapital i kapitalstrukturen för ägarna. Ett 

ytterligare påstående som görs av Miller och Modigliani (1958) är att kostnaden för kapitalet är 

konstant samt oberoende av hur hög skuldsättningsgrad bolag använder sig av. Dock menar de 

vidare att det finns vissa utgångspunkter för denna teori. Dessa är att det är perfekt marknad där 

det inte finns några transaktionskostnader samt att eventuella intressenter kan låna pengar på 

samma villkor som bolagen. Detta gör enligt Miller och Modigliani (1958) att intressenter 

således kan för en mindre kostnad få samma avkastning oberoende om de väljer att investera i 

ett bolag som är skuldsatt eller icke skuldsatt. Alltså, är det oväsentligt om bolaget är skuldsatt 

eller inte eftersom att värdet är detsamma enligt detta påstående. 

 

Den andra propositionen som Miller och Modigliani (1963) tar fram inkluderar 

skatteberäkningen vilket inte beräknas i den första propositionen. De förklarar att företags 

långsiktiga lån genererar i räntebetalningar, vilket är avdragsgilla. Räntan som är avdragsgill 

leder till att belånade bolag betalar mindre skatt än bolag som finansierar verksamheten endast 

med eget kapital. Detta fenomen som uppstår kallas skattesköld. Skatteskölden menar Miller 

och Modigliani (1963) blir större ju mer belånat ett bolag är, vilket leder till att värdet på 

bolaget ökar.  

 

Miller och Modigliani (1963) förklarar vidare att den förväntade avkastningen på eget kapital 

är positivt relaterat till skulderna i bolaget. Detta beror på att ju högre skuldsättningsgraden är i 

bolaget, desto större risk på det egna kapitalet, vilket ger en högre förväntad avkastning. Detta 
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fenomen kallas hävstångseffekt. Carlsson (2004, s. 125) förklarar att det finns olika 

tillvägagångssätt för bolagen att ta del av hävstångseffekten. Det ena är att bolagets ägare 

skjuter till kapital i bolaget som används till investeringar som ger ett överskott. Det andra 

alternativet är att bolaget lånar pengar till nya investeringar som ger ett överskott efter 

finansieringskostnaderna för det upplånade kapitalet. Ju mer kapital som skjuts in i form av 

eget kapital eller främmande kapital desto högre blir nettoresultatet och den slutliga egna 

avkastningen. Carlsson (2004, s. 125) förklarar även att det finns vissa undantag då det 

förekommer enbart eget kapital i bolag. Dessa bolag får svårare att ta del av hävstångseffekten.  

Här nedan visas en formel för hävstångseffekten: 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Hävstångsformeln, (Egen konstruktion).  

 

Som förklarat ovan har Miller och Modiglianis (1958) teori blivit kritiserad. Ross (2013, s.510) 

förklarar att kritiken ligger i de antaganden som de använder sig av. Dessa antaganden menar 

kritikerna inte speglar verkligheten då Miller och Modiglianis (1958) teori inte har med 

exempelvis konkurskostnader med i beräkningen. Den största delen av kritiken ligger dock i att 

deras teori inte tar hänsyn till de skatteeffekter som ett bolag kan använda sig av när bolaget 

ska ta in främmande kapital. Ross (2013, s. 511) förklarar här att ett skuldsatt bolag betalar 

mindre i skatt än ett icke skuldsatt bolag. Därför kan de då upprätta ett högre värde. På nästa 

sida visas en figur som visar på skattefördelarna med att använda sig av främmande kapital i 

kapitalstrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re = Rt + (Rt – Rs)  •  S/E 
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Figur 8. Skattefördelar med främmande kapital (Hillier, 2013, s. 420). 

 

Den vänstra delen av figuren visar ett bolag utan skulder. Den högra delen av figuren visar ett 

bolag med skulder i kapitalstrukturen. Den vänstra delen visar att skattesumman blir högre 

genom att använda sig av endast eget kapital i bolaget. Enligt Hillier (2013, s. 420) sker detta 

genom att bolag som har skulder i kapitalstrukturen kan upprätthålla en skattesköld därför att 

det sker en reduktion av skatt eftersom att räntor är avdragsgilla. 

 

Som sagt ovan förklarar Ross (2013, s. 510) konkurskostnader som en utebliven del i de 

antaganden som Miller och Modigliani (1958) använt. Myers (1984) förklarar att 

konkurskostnader (”financial distress”) innefattar både de administrativa och de rättsliga 

kostnaderna vid finansiella svårigheter. Detta gör enligt Myers (1984) att bolagets värde 

urholkas. Vidare förklarar Myers (1984) att det finns två påståenden kring finansiellt beteende 

som teorier kring konkurskostnader styrker. Det första innebär att risken för bolag ökar när de 

lånar pengar. Ju högre risken är för bolagen desto mer sannolikt att bolagen inte kan betala de 

fordringar som bolagen har. Men bolag som inte utsätts för lika hög risk kan istället låna mer 

för att använda skattefördelar som upplåning ger. Det andra påståendet förklarar Myers (1984) 

innebär att de bolag som har materiella tillgångar med aktiva andrahandsmarknader lånar 

mindre än bolag som har stor andel immateriella tillgångar eller har stora tillväxtmöjligheter. 

Därför är kostnaden för konkurskostnader inte bara kopplad till problem för bolagen, utan även 

kopplad till värdeförlust om bolaget får finansiella problem. 

 

Sammanfattningsvis förklarar Luigi och Sorin (2009) att det finns ett populärt påstående kring 

Miller och Modiglianis teori. Detta påstående är att även om Miller och Modiglianis teori inte 
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ger en realistisk beskrivning av hur företagen finansierar sin verksamhet, ger det ändå ett sätt 

att hitta orsaker till varför finansiering spelar roll. Luigi och Sorin (2009) förklarar vidare att 

genom denna teori har forskare letat efter nya teorier inom corporate finance. Därför menar de 

att Miller och Modiglianis teori är en bakomliggande teori till exempelvis Trade off theory 

samt Pecking order theory. 

3.1.2 The Trade-off theory 
Trade-off theory härstammar från Miller och Modigliani (1958) som ansåg att alla 

skattebetalande bolag tjänar på att använda sig av skuldsättning i bolaget för att det kommer att 

reducera skattesatsen. De menade att eftersom bolagens strategi är linjär samt att det inte fanns 

några kostnader för främmande kapital så ansåg de att bolagen skulle finansieras med 100 % 

skulder. Vidare studier har förklarat detta påstående som felaktigt. Graham (2003) förklarar 

exempelvis att skattelagstiftningen är mycket mer komplex än vad som angivits i tidigare teori. 

Han menar att beroende på vilka funktioner som ingår i skattelagstiftningen kan olika slutsatser 

dras om bolaget hittat den optimala kapitalstrukturen. Vidare förklarar Haugen och Senbet 

(1978) att konkurs- och anpassningskostnader är en viktig del som måste vara med i 

beräkningen. 
 

Vidare förklarar Myers (1984) Trade-off som en metod vilket syftar på bolagens strävan att 

hitta den optimala kapitalstrukturen genom att väga in kostnader och fördelar med belåning. 

Han menar att bolagen är skildrat genom att skapa balans mellan skatteskölden jämte 

konkurskostnader. Detta menar han gör att bolagen är anpassningsbara och flexibla då de byter 

skulder mot eget kapital och tvärtom tills bolagen kommer till en punkt då det är maximerat 

och de uppnår den optimala kapitalstrukturen. Denna punkt menar Myers (1984) är ett mål som 

bolagen strävar att uppnå. 

 
På nästa sida visas en figur som förklarar hur bolagen söker efter den optimala 

kapitalstrukturen genom Trade-off. 
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Figur 9. Optimal kapitalstruktur (analystnotes.com, 2015-02-27). 
  
 
Figur 9 ovan visar hur bolag söker efter den optimala kapitalstrukturen genom att hitta den 

perfekta balansen mellan eget kapital och skulder. Den horisontella linjen visar värdet av 

bolaget utan skulder och den uppåtgående linjen visar skulderna i bolaget. Ju längre upp på den 

räta linjen desto högre konkurskostnader. Skillnaden mellan den horisontella linjen för noll 

skulder och skuldlinjen blir skattefördelarna. Myers (1984) förklarar att när bolaget funnit en 

balans mellan dessa två linjer uppnås den optimala kapitalstrukturen. Detta visas i figur 8 av 

D*. 
 

Sammanfattningsvis förklarar Baker och Wurgler (2002) med Trade-off theory att det gäller att 

hitta en bra balans mellan eget kapital och skulder. Om bolaget har för mycket skulder kan det 

leda till att bolaget gör utbyte av tillgångar samt att intressekonflikter mellan ledningen och 

långivaren uppstår. De förklarar även att risken för konkurs blir större med för stor andel 

skulder i bolaget. Vidare förklarar de att om bolaget har för mycket eget kapital kan det leda till 

fria kassaflöden samt konflikter om inte det bästa intresset kan tas fram mellan ledningen och 

aktieägarna. En annan konsekvens med för mycket eget kapital enligt Baker och Wurgler 

(2002) är att det uppstår onödigt höga skattekostnader som skulle kunna sänkas med att 

använda sig av en större andel främmande kapital i kapitalstrukturen. 

3.1.3 The Pecking order theory 
Denna teori grundar sig på Myers (1984) samt Myers och Majlufs (1984) vetenskapliga artiklar 

kring kapitalstruktur. Däremot menar Myers (1984) att tidigare forskning lyfter samma teori 
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som Pecking order theory, men att benämningen inte funnits tidigare. Dessa artiklar förklarar 

att kapitalstrukturen påverkas av hur bolagets framtida investeringar eller projekt ser ut. Myers 

och Majluf (1984) förklarar att tidigare teorier visar skattefördelar, konkurskostnader samt 

förmedlingskostnader som element som påverkar valet av nyinvestering eller projekt. De 

förklarar vidare att det finns ett element som inte är behandlat, timing. De förklarar att 

företagsledningen är mer intresserad av att använda sig av eget kapital när aktievärdet har ökat. 

Detta menar Myers (1984) samt Myers och Majluf (1984) grundar sig genom asymmetrisk 

information. De menar att asymmetrisk information uppstår genom att företagsledningen har 

mer information om företagets värde än externa investerare. Vidare förklarar de att i dessa 

situationer mellan företagsledning och externa investerare är asymmetrisk information trolig då 

företagsledningen har större insyn i verksamheten. Myers (1984) förklarar även att om det inte 

finns någon asymmetrisk information och företagsledningen värderar företaget till samma nivå 

som en extern investerare, kommer det inte fungera att tidsmässigt anpassa sig efter hur 

företaget presterar. 
 

Här nedan visas en figur som visar förhållandet mellan finansieringsval och investeringsnivån.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Pecking order Theory, Leary och Roberts (2010). 

 

I denna figur visar C hur mycket interna medel som företaget kan använda sig av i en 

investering. D representerar den del av skulden som bolaget kan använda sig av utan att få en 

för hög skuldsättningsgrad. 

 

Sammanfattningsvis förklarar Myers (1984) att enligt Pecking order theory finns det en viss 

rangordning kring de finansieringsalternativ som bolagen använder sig av, först används intern 

finansiering och sedan främmande kapital. 
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Myers (1984) menar att eftersom ledningen sitter på information om bolaget som externa 

investerare inte har föredrar bolaget att använda sig av interna medel istället för att använda sig 

av främmande kapital. Detta menar Myers (1984) leder till fördelar för bolaget, där ett exempel 

är att bolaget får en lägre kapitalkostnad. Genom att använda sig av eget kapital i en 

nyinvestering eller i ett projekt får bolagen lägre räntekostnader än exempelvis om 

investeringen eller projektet skulle vara finansierat endast av främmande kapital. En annan 

fördel är att bolagets ägare behåller kontrollen över bolaget. Myers (1984) förklarar detta med 

att om bolaget väljer att finansiera sig med främmande kapital finns det risk att andra 

intressenter, exempelvis nya aktieägare får större makt i bolaget. Vidare förklarar Leary och 

Roberts (2010) att en annan fördel med att använda sig av intern finansiering är att bolag inte 

behöver redovisa bolagets hemligheter för allmänheten. De menar att om bolaget väljer att 

finansiera investeringen eller projektet med främmande kapital istället för eget kapital kan det 

leda till att bolagsledningen måste förklara vad de ska göra med kapitalet, vilket skulle kunna 

leda till problem för bolaget i vissa fall. 

 

Myers (1984) förklarar att om ett bolag måste använda sig av främmande kapital för att 

finansiera sin investering eller sitt projekt använder sig bolag först och främst av det säkraste 

alternativet. Vidare förklarar Myers (1984) att det finns olika sätt att få in främmande kapital. 

Det kan exempelvis vara via banklån, obligationslån eller nyemission. Frank och Goyal (2003) 

förklarar att bolagen finansierar sig av skulder, exempelvis banklån, före nyemission. Detta gör 

de för att de får en lägre transaktionskostnad av att finansiera sig med skulder. De behåller 

samma ägarandel av aktiekapitalet samt att bolaget endast behöver redovisa detaljer i affären 

för lånegivaren. De förklarar vidare att nyemission är någonting som bolag sällan använder sig 

av. Leary och Roberts (2010) menar att använda sig av en nyemission ger höga 

kapitalkostnader då investerare kräver hög avkastning. De menar även att en annan nackdel 

med att använda sig av nyemission är att befintliga aktieägares andel minskar procentuellt. 

 

Hillier (2013, s. 454) förklarar att det finns ett par påföljder med Pecking order theory. En av 

dessa påföljder är att bolag väljer sin skuldsättningsgrad efter sitt finansiella behov istället för 

att, som i Trade-off theory, göra en avvägning för att hitta den optimala skuldsättningsgraden 

för bolaget. En annan påföljd är att lönsamma bolag genererar mer kapital. Då de enligt 

Pecking order theory ska använda eget kapital först vid nyinvesteringar eller projekt istället för 
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främmande kapital leder det till att bolagen betalar en högre andel i skatt än om de väljer att 

finansiera sig mer av främmande kapital. 

3.1.4 Market timing theory 
Hillier (2013, s. 456) förklarar att i det senaste årtiondet har en ny teori kring kapitalstruktur 

uppkommit som förkastar teorin om att skuldsättningsgraden i bolag kan kopplas till Pecking 

order eller Trade-off theory. Denna teori kommer från Baker och Wurgler (2002) och kallas 

Market timing theory, vilket grundar sig i att bolagen använder sig av skillnader mellan det 

bokförda- och marknadsvärdet för hitta den optimala kapitalstrukturen. Baker och Wurgler 

(2002) lyfter exempel kring Market timing där de förklarar att om bolagen behöver medel när 

”market to book ratio” är hög, är det mer troligt att bolaget höjer det egna kapitalet. Men om 

bolagens ”market to book ratio” är låg menar Baker och Wurgler (2002) att det är mer troligt 

att bolagen använder sig av främmande kapital istället. 

 

Hillier (2013, s. 456) förklarar att Pecking order theory även tar upp timing som en del i att 

välja rätt finansiering, men att Pecking order menar att asymmetrisk information mellan 

bolagsledningen och utomstående aktieägare gör att bolagsledningen alltid väljer främmande 

kapital före det egna kapitalet när det är möjligt. Här skiljer sig Market timing då denna teori 

anser att asymmetrisk information är irrelevant. Teorin menar istället att bolagsledningen tar 

fördelar efter hur marknaden ser ut när de vill höja kapitalet (Baker och Wurgler, 2002). 

 

Baker och Wurgler (2002) förklarar att det finns fyra situationer som genom studier bevisar att 

Market timing används av bolagen. En av dessa situationer är att bolag tenderar att emittera 

eget kapital istället för skuld när marknadsvärdet är högt, i förhållande till bokfört värde och 

tidigare marknadsvärden, samt att de tenderar att återköpa det egna kapitalet när 

marknadsvärdet är lågt. Den andra situationen som styrker Market timing är att analyser av 

långsiktiga aktieavkastningar efter bolagsbeslut tyder på att det är framgångsrikt med 

aktiemarknadstiming. Detta betyder enligt Baker och Wurgler (2002) att bolagen emitterar det 

egna kapitalet när kostnaden för eget kapital är relativt låg samt återköps när kostnaden för det 

egna kapitalet är relativt hög. Den tredje situationen som visar att Market timing används är att 

analyser av resultatprognoser och insikter kring nyemissioner föreslår att bolag tenderar att 

emittera eget kapital vid tider när investerare är lite för entusiastiska över bolagens 

vinstutsikter. Den sista situationen som Baker och Wurgler (2002) menar styrker Market 

timing, kommer från Graham och Harveys (2001) anonyma enkät undersökning. I den studien 

finner de att två tredjedelar av de ekonomichefer som erhöll enkäten är överens om att det 
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belopp som deras lager är under- eller övervärderat är en viktig eller mycket viktig faktor, i 

utfärdandet av eget kapital. Vidare visar undersökningen att nästan lika stor andel är överens 

om att om bolagets aktiekurs har stigit nyligen kan det nya aktiepriset anses som högt. 

Undersökningen visar också att aktiemarknadspriset betraktas som viktigare än 9 av 10 andra 

faktorer som beaktas i beslutet att utfärda stamaktier. 

3.2 Faktorer  

Harris och Raviv (1991) tar upp faktorer som påverkar kapitalstrukturen för bolag i allmänhet 

och inte för någon specifik bransch. Det finns ett antal faktorer och omständigheter som kan 

påverka ett bolags kapitalstruktur. Även om det fortfarande är en utmaning att hitta relevanta 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen är det fortfarande rimligt att argumentera för att det 

fortfarande finns faktorer som ännu inte har upptäckts (Harris och Raviv, 1991). Harris och 

Raviv (1991) tar också upp faktorer som tenderar till en hög skuldsättningsgrad och faktorer 

som tenderar till en låg skuldsättningsgrad, det vill säga hur mycket belåning ett bolag har. 

Faktorer som tenderar till en hög skuldsättningsgrad är anläggningstillgångar, skatteskölden, 

investeringsmöjligheter och bolagets storlek. Faktorer som tenderar till en låg 

skuldsättningsgrad är inkomstens regelbundenhet och lönsamhet. 

 

Andra forskare tar upp faktorer som påverkar kapitalstrukturen för just bolag i 

fastighetsbranschen (Liang et al., 2014; Morri och Beretta, 2008; Westgaard et al., 2008). De 

flesta faktorer som Morri och Cristanziani (2009) tar upp är samma som Harris och Raviv 

(1991) tar upp men det finns några olikheter. Morri och Cristanziani (2009) tar upp följande 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag: Storlek, lönsamhet, skuldränta och 

ägarstruktur. Dessa faktorer är mer anpassade till fastighetsbolag då fastighetsbolagens 

kapitalstruktur är unik (Liang et al., 2014). 

3.2.1 Storlek 

Enligt flera forskare har storleken på bolaget betydelse för kapitalstrukturen (Liang et al., 2014; 

Morri och Cristanziani, 2009; Westgaard et al., 2008; Ooi, 1999). Storleken på bolag kan mätas 

på många olika sätt, till exempel omsättning, antal anställda och storlek på de totala 

tillgångarna (Westgaard et al. 2008). 

 

Morri och Cristanziani (2009) konstaterar att storleken på bolaget stämmer överens med både 

Trade-off theory och Pecking-order theory. Trade-off theory fastställer att skuldsättningsgraden 

ökar så fort bolagets storlek växer. Skuldsättningsgraden ökar för att större bolag förväntas vara 
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mer diversifierade än mindre bolag (Bond och Scott, 2006). Det vill säga att om 

diversifieringen ökar och bolaget får mer stabila kassaflöden kommer bolaget klara av en högre 

skuldsättningsgrad. Detta argument styrks genom att större bolag lånar större volymer med 

pengar av till exempel banker och på så sätt får bolag låna med förmånligare räntor än vad 

mindre bolag får (Morri och Cristanziani, 2009). Detta förklarar även Holmes och Kent (1991) 

som menar att mindre bolag har en högre kostnad för att låna kapital, detta genom att bankerna 

anser att det är större risk att låna ut kapital till mindre bolag. Enligt Pecking-order theory drar 

Morri och Cristanziani (2009) slutsatsen att små bolag kommer att dra på sig högre kostnader 

genom nyemissioner och därför är det billigare för mindre bolag att låna genom kortfristiga 

skulder så som kredit och banklån. 

 

Däremot har andra forskare hittat andra förklaringar hur storlek påverkar kapitalstrukturen. Ooi 

(1999) förklarar istället att mindre bolag använder sig mer av främmande kapital vilket leder till 

en högre skuldsättningsgrad. Detta sker genom att mindre bolag inte är lika diversifierade samt 

att de inte har samma stabila kassaflöden som större bolag. 

 

Många studier analyserar begreppet ”too big to fail”. Med detta begrepp menas att större bolag 

kan ha en proportionellt högre andel främmande kapital i sin balansräkning utan att bolaget 

påverkas negativt av det, medan mindre bolag däremot påverkas mer negativt om främmande 

kapital ökar i nivån av hävstången (Ennis, Huberto, M och Malek, H, S, 2005). I Rajan och 

Zingales (1995) artikel har bolagets storlek en positiv korrelation med hävstångseffekt. Fama 

och French (2002) hävdar att på grund av större bolags diversifiering och mer jämna resultat 

bidrar det till en högre skuldsättningsgrad.  

3.2.2 Lönsamhet 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till och som kan påverka bolagets kapitalstruktur är 

lönsamhet. Enligt Myers och Majluf (1984) teori om Pecking-order theory föredrar bolagen 

främst finansiering av investeringar genom balanserade vinstmedel för att sedan ta hjälp av 

främmande kapital och som sista utväg emittera nytt eget kapital genom nyemissioner. Bolag 

med hög lönsamhet under längre tid bör då ha en lägre skuldsättningsgrad i sin kapitalstruktur. 

Däremot, enligt Trade-off theory, har lönsamma bolag svårare att gå i konkurs och kan på så 

sätt låna mer pengar och hantera en högre skuld i sin kapitalstruktur (Morri och Cristanziani, 

2009). 
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De flesta forskare är överens om att lönsamhet är en faktor som påverkar kapitalstruktur (Liang 

et al., 2014; Morri och Cristanziani, 2009; Westgaard et al., 2008) men det finns också 

undantag (Helwege och Liang, 1996). Westgaard et al. (2008) finner i sin studie att lönsamhet 

är en faktor som påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Lönsamheten för bolag kan också 

mätas på olika sätt. Det kan mätas med rörelseresultatet, rörelseresultatet efter nedskrivningar 

och avskrivningar eller med hjälp av förhållandet mellan rörelseresultatet och rörelseintäkterna. 

 

Enligt Trade-off theory bidrar ökad lönsamhet till att skatteskölden ökar och på så sätt skapas 

det ett incitament för större hävstångseffekt. Enligt Pecking-order theory kommer ett bolag med 

god lönsamhet att använda sitt egna kapital vid nyinvesteringar innan de tar in främmande 

kapital från andra externa källor. På så sätt är lönsamhet och kapitalstruktur positivt relaterade 

till varandra enligt både Trade-off theory och Pecking-order theory (Westgaard et al., 2008). 

Däremot förklarar Titman och Wessels (1988) att det finns ett negativt samband mellan 

kapitalstruktur och lönsamhet. De menar att lönsamma bolag använder sin vinst till att amortera 

ner sina skulder. Detta leder till att bolag som är lönsamma tenderar att sänka sin 

skuldsättningsgrad över tid. 

 

Fan, Titman, och Twite (2012) skriver i sin artikel att sambandet mellan lönsamhet för ett bolag 

och inflytande för aktieägarna i samma bolag är bättre i länder som har ett sämre fungerande 

skydd för aktieägare. Med detta antagande bör lönsamheten vara negativt relaterad till 

hävstångseffekten på grund av att lönsamma bolag föredrar det egna kapitalet framför 

främmande kapital då det tillkommer transaktionskostnader. Ledningen är också ovillig att 

uppge interna uppgifter om bolaget till marknaden enligt Pecking-order theory. 

3.2.4 Skuldränta 

Morri och Cristanziani (2009) finner i sin studie att skuldräntan har en betydelse för hur 

kapitalstrukturen ser ut i fastighetsbolag. När bolag får låna kapital till lägre räntor kommer det 

att öka efterfrågan på främmande kapital och högre räntor kommer att minska efterfrågan på 

främmande kapital. Detta är ett välstuderat område inom fastighetsbranschen på grund av den 

historiskt låga avkastningen (Morri och Cristanziani, 2009). Med tanke på den historiskt låga 

avkastningen utgör en obalanserad kapitalstruktur högre kostnader för bolaget då för mycket 

eget kapital eller för mycket främmande kapital bidrar till ökade kostnader. Däremot ger en 

välbalanserad kapitalstruktur mellan eget kapital och främmande kapital en betydande 

konkurrensfördel för bolagen (Ooi, 1999).  
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Forskare hävdar att hävstången ökar när räntan på bolagets skuld är större än vad bolaget tror 

(Morri och Cristanziani, 2009). Kostnaden för främmande kapital består av två variabler. Det 

består av rating samt nivån på räntan som centralbanken sätter. Med dessa två variabler är det 

möjligt, menar Morri och Cristanziani (2009), att dra slutsatsen att under perioder då det råder 

högre ränta ökar även hävstångseffekten. Detta fynd i forskning har ett starkt samband med 

Market timing (Morri och Cristanziani, 2009). 

 

McCue och Kling (1994) undersökte sambandet mellan makroekonomiska variabler och 

avkastning på fastigheter. Det visade sig att de makroekonomiska faktorerna påverkar 

fastighetspriserna upp till 60 procent. En annan faktor som påverkar fastighetspriserna är 

skuldräntan. Är skuldräntan låg stiger priserna på fastigheterna och är räntan hög sjunker 

priserna på fastigheterna. Skuldräntan som sätts till bolag bestäms dock inte enbart av 

makroekonomiska faktorer, utan bestäms även utav förvaltningen av bolaget, 

tillväxtmöjligheter samt den finansiella stabiliteten i bolaget (T.E. McCue och J.L. Kling, 

1994). 

3.2.5 Ägarstruktur 

Effekten av att ha en stor majoritetsägare av aktierna i ett bolag har inte undersökts med Trade-

off theory eller Pecking-order theory, inte heller hur det skulle påverka hävstångseffekten 

(Morri och Cristanziani, 2009). Ett bolags finansieringsbeslut kan påverkas av chefers negativa 

incitament vilka får chefer att agera opportunistiskt. På så sätt kan strukturen på aktieägandet 

påverkas. Stora institutionella aktieägare vill ha inflytande i bolaget för att övervaka och 

påverka ledningen för att skydda sina investeringar. Det är viktigt att aktieägarna och cheferna 

förstår varandra och strävar mot samma mål. Det kommer att resultera i lägre kostnader och 

mindre konflikter mellan aktieägaren och cheferna (Morri och Cristanziani, 2009).  

 

I det här förhållandet med stora institutionella aktieägare är det svårt för cheferna att justera 

skuldkvoten fritt för sitt eget intresse, eftersom cheferna måste ta hänsyn till vad aktieägarna 

vill. När aktieinnehavet ökar för en investerare, ökar även intresset för aktieägaren att vilja 

skydda sina investeringar i bolaget. På så sätt kommer aktieägaren att ha en större inverkan på 

vilka beslut som ska fattas i bolaget. Ett sådant beslut kan vara hur kapitalstrukturen i bolaget 

ska se ut. (Morri och Cristanziani, 2009).  

 

Morri och Cristanziani (2009) skriver att enligt Pecking-order theory kommer bolagets 

skuldkvot sannolikt att vara omvänt relaterad till graden av flytande aktier. Ett starkt tryck från 
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marknaden kan tvinga bolaget att öka lönsamheten i bolagen genom att öka främmande kapital. 

Moh’d, Perry och Rimbey (1998) kommer i sin forskning fram till att skuldnivån i 

kapitalstrukturen är omvänt relaterad till aktieinnehav av institutionella aktieägare. Andra 

forskare kommer fram till liknande resultat i sin forskning. Det vill säga att skuldkvoten i 

kapitalstrukturen är negativ relaterad till ägandet av stora externa aktieägare (Short, Keasey och 

Duxbury, 2002). 

 

Liang, J., Fang Li, L. och Song, H.-S. (2014) skriver en artikel om det statliga ägandet i 

fastighetsbranschen i Kina. I sin forskning visade det sig att fastighetsbolag med statliga 

aktieägare har större möjlighet till skuldsanering. Med det menar de att fastighetsbolag som får 

det svårt ekonomiskt har större chans till skuldsanering för att det finns ett politiskt intresse då 

fastighetsbolaget och banken ägs av staten. Allen (2005) skriver också i sin studie att banker 

som ägs av staten lånar förmånligare ut pengar till fastighetsbolag då det är politik inblandat, på 

så sätt kommer även kapitalstrukturen i bolagen att påverkas av det politiska intresset. 
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3.3 Teoretisk operationalisering 
För att studien ska bidra till en ökad förståelse av det berörda problemområdet presenteras här 

en operationalisering av teoridelen. 

3.3.1 Undersökningsfigur 
Under denna rubrik presenteras studiens undersökningsmodell. Modellen visar Market timing, 

Trade-Off och Pecking order samt de faktorer som enligt tidigare teorier påverkar studiens 

ämnesområde. Detta förankras även i studiens teorikapitel. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 11. A Priori-modell, (Egen konstruktion) 

 

Ovanstående figur visar vilka faktorer och teorier som, enligt tidigare forskning, påverkar 

kapitalstrukturen i fastighetsbolag. De fyra faktorer som denna studie lyfter och som enligt 

tidigare forskning påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur är storlek, lönsamhet, skuldränta 

och ägarstruktur. Genom studiens empiriska undersökning i form av en flermetodsstudie 

används dessa faktorer både i den kvantitativa- och kvalitativa studien. I den kvantitativa 

studien beräknas olika nyckeltal som kommer från 69 fastighetsbolag. Dessa nyckeltal kopplas 

till de faktorer som teorikapitlet lyfter och som även visas i ovanstående figur. Vidare i studiens 

empiriska undersökning används en kvalitativ studie. Denna studie sker i form av en semi-

strukturerad intervju. Dessa intervjufrågor grundar sig i de faktorer och teorier som behandlas i 

teorikapitlet i studien.  

Ägarstruktur 

Kapitalstruktur 

Lönsamhet 

Storlek 
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Theory 

Trade off 
Theory 
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Theory 



  

 32 

3.3.2 Utformning av intervjuguide 
För att öka förståelsen av det berörda problemområdet i studien görs en operationalisering av 

teori. Detta sker genom att en intervjuguide tas fram. Denna intervjuguide avspeglar studiens 

frågeställningar och frågor som har till syfte att öka förståelsen för fastighetsbolagens arbete 

med kapitalstruktur. De frågor som ställs kan delas in i tre olika teman, faktorer som påverkar 

kapitalstruktur, teoretiska kapitalstruktursmodeller samt mer allmänna frågor rörande 

fastighetsbolagens kapitalstruktur. 

 

Här nedan visas en tabell som förklarar vilka frågor som berör vilket tema. 

  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Utformning av intervjuguide 

 

Den ovanstående tabellen syftar i att visa undersökningsmodellens operationalisering till den 

framtagna intervjuguiden. Tabellen tydliggör vilka områden som intervjuguiden behandlar, 

vilka intervjufrågor som tillhör varje område samt undersökningsmodellens samtliga områden. 

 
 
  

Tema: Återfinnes i fråga: 

Faktorer 14,15,16,17,18 

Kapitalstruktursmodeller 1,2,3,4,5,6,10 

Allmänna frågor kring 

kapitalstruktur 
7,8,9,11,12,13 
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4. Empiri	  
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från vår flermetodsstudie. I den första delen 

redovisar vi resultatet från vår kvantitativa studie. Där får vi en ökad förståelse för hur 

kapitalstrukturen ser ut. I den andra delen redovisas den kvalitativa studien. Där får vi en ökad 

förståelse för varför det ser ut som det gör. 

 

4.1 Empiri kvantitativ studie 
Genom den kvantitativa studien vill vi öka vår förståelse till hur kapitalstrukturen ser ut inom 

den svenska fastighetsbranschen samt undersöka om vissa utvalda faktorer påverkar 

fastighetsbolagens kapitalstruktur. Studien skildrar fastighetsbolag från hela Sverige som är 

kommunala, privata samt statligt ägda. Alla bolagen i studien har en omsättning på minst 

500mkr. I bilaga redovisas den fullständiga tabellen över de 69 fastighetsbolagen i studien. När 

vi analyserar fastighetsbolagens skuldsättningsgrad så ser vi att 5 av 69 fastighetsbolag har en 

skuldsättningsgrad under 1. Det vill säga att 64 fastighetsbolag har mer främmande kapital än 

eget kapital i sin balansräkning. Dock ser vi att de privata fastighetsbolagen har en högre 

avkastning på totalt kapital över lag än vad de kommunala fastighetsbolagen har.  Medelvärdet 

för alla våra nyckeltal följer i tabellen nedan.  

 

Medelvärde på nyckeltal 
 

 

Tabell 2. Medelvärde på nyckeltal, (Egen konstruktion). 

 

Tabell 1 visar medelvärdet på de nyckeltal som vi använder oss av i den kvantitativa studien. 

Dessa nyckeltal kommer från de 69 fastighetsbolag som vi undersöker. För att kunna jämföra 

skuldsättningsgraden i den svenska fastighetsbranschen med andra svenska branscher följer här 

en tabell där vi sammanställer den genomsnittliga skuldsättningsgraden. Tabell 2 visar 

medelvärdet av skuldsättningsgraden på tre olika branscher, detaljvaruhandel, pappersindustri 

samt vår studie inom fastighetsbranschen. Alla dessa branscher har avgränsats genom en 

omsättning på minst 500mkr. 

 
 
 

Skuldsättningsgrad Skuldränta (%) Omsättning (tkr) Avkastning på totalt kapital (%) 
3,65 3,14  1 498 727 5,42 
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Medelvärde av skuldsättningsgrad på olika branscher 

Bransch Detaljvaruhandel Pappersindustri Fastighetsbolag 

Skuldsättningsgrad 0,78 2,01 3,65 

Tabell 3. Medelvärde av skuldsättningsgraden på olika branscher, (Egen konstruktion). 

4.1.1 Skuldsättningsgrad 

Det fastighetsbolag som har den högsta skuldsättningsgraden är SISAB som ägs av Stockholms 

Stad. De förvaltar skolbyggnader, dagis och idrottsanläggningar (sisab.se, 2015). SISAB har en 

skuldsättningsgrad på 26,51. Liknande bolag som också har en hög skuldsättningsgrad är 

Gavlefastigheter i Gävle och Chalmersfastigheter i Göteborg. Gavlefastigheter har en 

skuldsättningsgrad på 12,03 och Chalmersfastigheter har en skuldsättningsgrad på 8,46. Dessa 

tre bolag har en högre skuldsättningsgrad än genomsnittet för fastighetsbranschen som är 3,65 

enligt vår studie. 

 

I den kvantitativa studien finns även fastighetsbolag med en låg skuldsättningsgrad. De två 

fastighetsbolagen med lägst skuldsättningsgrad i studien är Svenska Bostäder och 

Familjebostäder. De är kommunala fastighetsbolag som ägs av Stockholms Stad. Svenska 

Bostäder har en skuldsättningsgrad på 0,41 och Familjebostäder har en skuldsättningsgrad på 

0,65. Det finns även privata fastighetsbolag som har en låg skuldsättningsgrad, L E Lundbergs 

Fastighets AB med en skuldsättningsgrad på 0,7 och Hufvudstaden AB med en 

skuldsättningsgrad på 0,73.  

 

Sammanfattningsvis ser vi i vår kvantitativa studie att skuldsättningsgraden varierar mellan 

fastighetsbolagen. Skuldsättningsgraden är från 0,41 till 26,51 vilket betyder att SISAB har mer 

än femtio gånger så hög skuldsättningsgrad som Svenska Bostäder har. 

4.1.2 Skuldränta 

Skuldräntan i vår studie varierar mellan de olika fastighetsbolagen. Skuldräntans medelvärde i 

den kvantitativa studien är 3,14 %. Vi ser i studien att de fastighetsbolag som har en låg 

skuldränta har också en låg skuldsättningsgrad. De två fastighetsbolagen som har lägst 

skuldränta är Svenska bostäder och Hufvudstaden AB. Svenska Bostäder har en skuldränta på 

1,22 % och Huvudstaden AB har en skuldränta på 1,41 %. Som vi tidigare har skrivit har dessa 

två fastighetsbolagen också en låg skuldsättningsgrad.  
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De fastighetsbolag som har en hög skuldränta i studien har en mer varierande 

skuldsättningsgrad. Heimstaden och Botkyrkabyggen har en hög skuldränta och en låg 

skuldsättningsgrad. Deras skuldränta är 6,76 % och 4,32 % och skuldsättningsgraden är 1,44 

och 1,1. Hemfosa Fastigheter och Hemsö Fastighets har också en hög skuldränta men de har 

även en hög skuldsättningsgrad. Deras skuldränta är 6,73 % och 4,23 % och 

skuldsättningsgraden är 6,23 och 6,45. 

 

Sammanfattningsvis ser vi i vår kvantitativa studie att skuldräntan varierar bland 

fastighetsbolagen. De fastighetsbolagen med låg skuldränta har även en låg skuldsättningsgrad 

medans det varierar mer bland fastighetsbolagen med en hög skuldränta. I studien har de både 

en låg och hög skuldsättningsgrad.  

4.1.3 Omsättning 
Omsättningen mäter storleken på bolagen. De fastighetsbolag med högst omsättning har också 

en låg skuldsättningsgrad. I vår studie har Vasakronan och Akademiska Hus högst omsättning 

på 6,032 Mdkr och 5,819 Mdkr. Dessa två bolag har också en låg skuldsättningsgrad. 

Vasakronan har en skuldsättningsgrad på 1,56 och Akademiska Hus har en skuldsättningsgrad 

på 1,14.  

 

De minsta fastighetsbolagen i vår studie har en högre skuldsättningsgrad än de 

fastighetsbolagen med en högre omsättning. Skelleftebostäder och Gavlefastigheter är mindre 

kommunala fastighetsbolag som omsätter strax över 500 mkr och har en skuldsättningsgrad på 

11,23 och 12,03. 

 

Sammanfattningsvis ser vi i vår studie ett samband mellan omsättning och skuldsättningsgrad. 

Det finns några undantag men generellt sätt har de fastighetsbolagen med en högre omsättning 

en lägre skuldsättningsgrad och de mindre fastighetsbolagen en högre skuldsättningsgrad vilket 

gör att vi ser ett samband. 

4.1.4 Avkastning på totalt kapital  
Avkastning på totalt kapital mäter fastighetsbolagens lönsamhet. I vår kvantitativa studie ser vi 

att de fastighetsbolag som har högst lönsamhet även har en låg skuldsättningsgrad. Järfällahus 

har en lönsamhet på 22,76 och en skuldsättningsgrad på 1,47. K. S. – Bolagets fastighetsbolag 

är också ett fastighetsbolag med hög lönsamhet och låg skuldsättningsgrad. De har en 

lönsamhet på 13,97 och en skuldsättningsgrad på 1,97. 
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Bland de fastighetsbolagen som har lägst lönsamhet har även de en låg skuldsättningsgrad. 

Stockholmshem har en lönsamhet på 2,09 och en skuldsättningsgrad på 0,93. Ett annat 

fastighetsbolag med låg lönsamhet är Poseidon med en lönsamhet på 2,18 och en 

skuldsättningsgrad på 1,71. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att bland de fastighetsbolag i studien som har en låg lönsamhet även 

har en låg skuldsättningsgrad. Detta samband finns även för de fastighetsbolag som har en hög 

lönsamhet har även en låg skuldsättningsgrad.  

4.1.5 Ägarstruktur 
Den sista faktorn vi har med i den kvantitativa studien är ägarstruktur. I studien har vi med 

fastighetsbolag som är privatägda, kommunalägda och statligägda. Vi ser att de fastighetsbolag 

som har högst skuldsättningsgrad är ägda av kommuner. Det kommunala fastighetsbolaget som 

har högst skuldsättningsgrad är SISAB med en skuldsättningsgrad på 26,51. Det privata 

fastighetsbolaget med högst skuldsättningsgrad är Ernst Rosen AB som har en 

skuldsättningsgrad på 7,51.  

 

Bland de fastighetsbolag som har den lägsta skuldsättningsgraden är det mer blandat. De 

fastighetsbolag som har den lägsta skuldsättningsgraden i studien är kommunägda. Svenska 

Bostäder AB och Familjebostäder, som ägs av Stockholms Stad, har en skuldsättningsgrad på 

0,41 och 0,65.  Efter dessa två är det två privatägda fastighetsbolag och det är L E Lundbergs 

Fastighet och Hufvudstaden AB. Dessa två har också en låg skuldsättningsgrad, 0,7 och 0,73.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att de fastighetsbolag som har den högsta skuldsättningsgraden är 

kommunalt ägda.  Det är fastighetsbolag som på mindre orter eller som har specialfastigheter 

som idrottshallar, dagis och skolor i sitt bestånd. Bland fastighetsbolagen med lägst 

skuldsättningsgrad finns både privata och kommunala. Dessa kommunala fastighetsbolag ligger 

i Stockholm eller i Stockholms grannkommuner och de privata fastighetsbolagen är 

börsnoterade. 

4.2 Empiri kvalitativ studie 
Nedan följer det resultat som studien samlar in genom de intervjuer studien som sker med olika 

fastighetsbolag. Vi kommer här att redogöra svaren i olika underrubriker efter frågornas 

teoretiska anknytning. Bolagen är anonyma för att med största möjliga respekt uppfylla de krav 

kring anonymitet och konfidentialitet som gäller för de medverkande i studien. Därför kommer 

bolagen att benämnas som FT1 till FT4. Här nedan redovisar tabell 4 information om varje 
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bolag, kommunalt eller privat ägda, vilket fastighetsbestånd de har samt deras 

skuldsättningsgrad (över/under eller likvärdigt med den genomsnittliga skuldsättningsgraden). 

 

Tabell 4. Intervjuade fastighetsbolag, (Egen konstruktion). 

4.2.1 Kapitalstruktur 
Här nedan redovisas svar från ett antal frågor som är mer allmänna kring bolagets 

kapitalstruktur.  
 

När vi studerar svaren kring respondenternas låneportfölj noteras att deras låneportfölj består 

nästan uteslutande av banklån. FT3 förklarar att de har tre delar, ”79 % via bank och då är det 

inte bara en bank vi vänder oss till utan vi har fem banker vi jobbar med. Sen har vi 12 % i 

företagscertifikat samt 9 % i obligationslån”. FT4 förklarar att deras långfristiga skulder är 

uppdelade, 92 % i banklån samt 8 % i obligationslån.  Vidare förklarar FT2 att de har 

uteslutande banklån, men det finns en viss del direktlån från sin kommunala ägare. Även 

respondenten för FT1 menar på att det har ett pantbrev på 100 mkr men att resten är banklån. 

 

När vi sedan frågar vilka olika löptider bolagen har på sina långfristiga skulder svarar 

respondenter för bolagen FT1, FT2 och FT3 att de har en spridning på sina löptider från 3 

månader upp till 10 år. FT4 förklarar att de har löptider från 3 månader upp till 5 år. 

Respondenten för FT4 förklarar vidare att ”när vi har en låneportfölj på 15Mdkr vill man ju 

inte sitta och förhandla alla samtidigt, utan då lägger man på 3 år så man får lite spridning, då 

är det lite mer hanterbart så vi på finansieringsavdelningen har ett konstant arbete så att vi 

Bolag FT1 FT2 FT3 FT4 

Kommunalt/privat 

Bolag 

Kommunalt Kommunalt Privat Privat 

Fastighetsbestånd Bostäder Skolor, dagis 

Idrottsanläggningar 

Bostäder, 

Kontorsfastigheter, 

Handelsplatser 

Samhällsfastigheter, 

Kontorsfastigheter 

Skuldsättningsgrad 

(över/under eller 

likvärdigt det 

genomsnittliga) 

Likvärdigt det 

genomsnittliga 

Över det 

genomsnittliga 

Under det 

genomsnittliga 

Under det 

genomsnittliga 
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inte har jättemycket under en viss period”. Här nedan redovisas resultatet i tabell 15 av 

bolagens genomsnittliga löptid som respondenterna anger under intervjun. 

 

 

 
 

 

Tabell 5. Genomsnittlig löptid för skulder, (Egen konstruktion). 
 

Tabell 5 ovan visar att bolagens genomsnittliga löptid inte skiljer sig radikalt utan de ligger på 

liknande nivå, både de kommunala och de privata bolagen. 

 

Nästa fråga grundar sig i bolagens låneportfölj. Frågan som ställs är hur respondenterna ser på 

obligationslån som ett alternativ till banklån. Det dyker även upp en till fråga till FT3 och FT4 

om hur de ser på nyemission som ett alternativ till att få in kapital. Här säger alla respondenter 

att de är positivt inställda till obligationslån då det ger en mer diversifierad låneportfölj. 

Däremot förklarar FT1 och FT2 att det inte har några obligationslån, men att det ser det som ett 

alternativ i framtiden. Respondenten för FT2 förklarar att ” jag vet att det pratas om att 

sjösätta ett obligationsprogram för att hitta alternativa kapitalkällor. Det är inget som finns 

idag men det kommer nog att komma och jag vet att det tittas på det internt”. FT3 förklarar att 

de idag har obligationslån men att de inte har varit ute på den marknaden länge vilket beror på 

deras låga belåningsgrad samt att de inte sett behovet. De förklarar att ”för ett antal år sen var 

obligationslånen betydligt dyrare än vad bankfinansieringen var och det kändes logiskt då i 

bankfinansieringen får en säkerhet i en fastighet till skillnad mot obligationslån som inte är 

säkerställd. Men sen har det hänt så mycket på kapitalmarknaden utifrån att det finns massa 

kapital där ute som hela tiden söker ny investering, vilket har gjort att marginalerna på 

obligationslånen har sjunkit väldigt mycket vilket har gjort det mycket mer intressant för oss”. 

Nästa fråga till FT3 och FT4, som är privatägda fastighetsbolag på Stockholmsbörsen, är hur de 

ser på nyemission som ett alternativ för att få in kapital. Här svarar respondenten för FT3 att det 

var väldigt länge sedan det skedde en nyemission, samt att det är ingenting som de ser ska 

hända just nu. Däremot svarar respondenten att, ”om vi har stora förvärv samtidigt som vi gör 

stora investeringar så kanske man skulle komma i ett läge där det krävs en nyemission. Den 

dörren står öppen om det behövs”. Respondenten för FT4 förklarar att ”en nyemission var en 

Bolag FT1 FT2 FT3 FT4 

Genomsnittlig löptid 2,3 år 2 år 2,7 år 2,7 år 
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av huvudanledningarna varför vi gick till Stockholmsbörsen. Då gjorde vi en nyemission samt 

att vi i november satte in preferensaktier”. 
 

Vidare undersöks om bolagen har lån i utländsk valuta. FT1, FT2 och FT3 förklarar att de inte 

har lån i utländsk valuta då det enligt finanspolicyn inte får göra sådana lån. Däremot förklarar 

FT4 att de har lån i utländsk valuta, ”tidigare i år köpte vi fastigheter i Norge och då belånade 

vi i norska kronor, svensk bank men i norska filialen. Detta gör att equity investeringen är i 

svenska pengar men lånen och intäkterna är i norska kronor så de ger oss en naturlig hedge, 

en valutasäkring”. Respondenten förklarar även att bolaget kan tänka sig att göra fler 

investeringar i andra länder och då använda sig av lån i utländsk valuta. 

 
När svaren sammanställs kring hur ofta fastighetsbolagen arbetar med sin kapitalstruktur 

noteras en skillnad mellan fastighetsbolagen. FT1 och FT2 förklarar att de arbetar med 

kapitalstrukturen dagligen medan FT3 säger att det sker kvartalsvis.  FT3 förklarar att ”vi ser 

över det varje kvartal för det är då vi gör vår styrelserapportering. Men för varje finansiering, 

refinansiering och varje affär som vi ska göra måste vi titta över hur våra förfall ligger och hur 

kapitalbindningen och räntebindningen ska läggas för att vi ska hålla oss inom ramen som 

finns av finanspolicyn”. Vidare förklarar FT4 att det är en löpande process som analyseras 

varje månad. 

 

När vi sedan undersöker om fastighetsbolagen använder sig av uppsatta mål förklarar FT2, FT3 

och FT4 att de har ett uppsatt mål som de ska arbeta emot. Några är mer konkreta än andra. 

Exempel på ett mål kommer från FT3 som förklarar att ”vi har i vår finanspolicy att vi ska ha 

en belåningsgrad som är max 50 % och det är de vi jobbar emot”. Likadant förklarar 

respondenten för FT2 att ”vi hela tiden arbetar mot att matcha det bokförda värdet mot den 

långfristiga upplåningen”. Vidare förklarar FT4 att de har ett mål som står i finanspolicyn som 

säger att deras belåningsgrad ska inte vara över 70 % samt att soliditeten ska långsiktigt uppgå 

till 30 %. Respondenten i FT1 menar att ”vi har inget direkt mål som vi jobbar emot, däremot 

har vi ett avkastningskrav på 6,2 % till ägarna som vi följer. Sen är väl målet att hela tiden bli 

bättre och tjäna mer pengar.” 

 

När respondenterna får ge en personlig åsikt kring deras bolags kapitalstruktur svarar både FT1, 

FT3 och FT4 att de är nöjda med den situationen de har just nu. Däremot förklarar FT4 att ”om 

du hade frågat investerare från utländska bolag så tycker de att svenska fastighetsbolag är för 

högt belånade. I England exempelvis har de en belåning på 40% medan vi i Sverige har en 
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belåning på 50%. Sen är det väldigt annorlunda i England i exempelvis deras hyressättning. 

Där kan omsättningen försvinna på ett mer risk artat sätt än i Sverige”. Vidare svarar 

respondenten för FT2 lite annorlunda, ” jag hade gärna sett att vi har mer eget kapital absolut. 

Det är ju en klar fördel, för som idag blir vi väldigt räntekänsliga. Det spelar ingen roll om vi 

arbetar med att optimera bindningstiderna så inträder ju räntekänsligheten och den skulle vi ju 

vilja minska. Så hade vi fått bestämma så hade vi haft ett högre kassaflöde och då kunnat 

minska upplåningen något”. 

 

Vidare kommer vi in på hur fastighetsbolagens finansiella upplägg ser ut vid en nyinvestering. 

FT2 förklarar att de försöker använda sitt egna kapital så mycket som det går men att de 

egentligen bör använda mer eget kapital vid en investering för att det ska vara försvarbart. 

Däremot förklarar FT3 att de har investeringar på ungefär 1 Mdkr om året. För att de ska klara 

den investeringstakten behövs en nyupplåning på 600 mkr om året. De förklarar även att de har 

en utdelningspolicy till sina aktieägare på 50 % av det som de tjänar vilket de måste ha med i 

beräkningen. FT4 förklarar att de inte använder det egna kapitalet så mycket som möjligt utan 

att det är deras finanspolicy som sätter ramarna samt att de vill ha en avkastning till sina 

aktieägare. FT4 menar att om de bara skulle investera med eget kapital skulle det ge en dålig 

lönsamhet. Vidare förklarar FT4 att de får in sina löpande intäkter varje kvartal i förskott, 

”detta kan göra att om vi gör ett förvärv i början på ett kvartal kan det hända att vi använder 

det löpande intäkterna och sen har vi en månad eller två att få banklånet på plats”. FT1 

förklarar att deras finansiella upplägg vid en investering beräknas efter de avkastningskrav som 

finns då de har olika avkastningskrav på olika orts- eller stadsområden. Här noterar vi en 

skillnad på det finansiella upplägget mellan fastighetsbolagen. Både FT1, FT3 och FT4 

förklarar att deras avkastningskrav och finanspolicy påverkar hur de väljer att finansiera sina 

investeringar medan FT2 menar att de försöker använda sitt egna kapital så mycket som det 

går.     

 

Vi undersöker sedan hur respondenterna ser på framtiden och om hur framtida 

investeringar/projekt påverkar dagens kapitalstruktur, exempelvis om räntan ser ut att fortsatt 

vara låg i framtiden, kommer de då låna in mer kapital till framtida investeringar. Här menar 

alla respondenter att i den bransch de är verksamma inom kan de beräkna bolagets intäkter 

många år framåt då fastighetsbranschen är en ganska säker marknad. Däremot menar FT1 och 

FT4 att de aldrig lånar pengar i förtid. FT4 förklarar att ”bankerna gillar inte investeringslån. 

De vill helst att man gör investeringen och sen göra lånet efter vad investeringen är värd. 
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Därför får större projekt ofta byggkreditiv, men vi brukar säga åt de som bygger att de får 

finansiera uppförande skedet och sen när de är klara då kommer vi in och betalar istället”. 

FT1 förklarar som sagt att de aldrig lånar i förtid för framtida investeringar/projekt. Däremot 

jobbar de med scenarion över vad som kan hända, ”vi i bolaget har ett krav från våra ägare att 

bygga 100 lägenheter per år, om vi bygger 100 lägenheter per år nu i några år kommer vår 

belåning öka kraftigt. Därför måste vi lyfta dessa scenarion om hur vi ska gå tillväga”. FT2 

förklarar istället på denna fråga att de kan se ungefär 10 år framåt, ”utifrån det så ser vi ju 

ganska enkelt på vilken självfinansiering kommer vi kunna ha då vi vet vårt kassaflöde ganska 

väl, utifrån det kan vi se hur mycket eget kapital har vi, hur mycket intern finansiering har vi 

och hur mycket kommer vi behöva låna”. Däremot menar FT2 att det inte är information som 

de använder idag i sin kapitalstruktur. FT3 förklarar att framtida investeringar/projekt inte 

påverkar eftersom lönsamheten i fastighetsbolag är stabil. Däremot menar de att det finns en 

annan faktor som kan påverka och det är marknadsbilden. Respondenten för FT3 förklarar att 

”i varje kvartal måste vi marknadsvärdera våra fastigheter och den marknadsvärderingen 

ligger till grund för vår belåningsgrad. Detta gör att om det kommer en fastighetskris vid något 

tillfälle kommer fastighetsvärdena skrivas ned mycket och då skulle vi få en betydligt högre 

belåningsgrad”. 

4.2.2 Storlek 

När respondenternas svar sammanställs kring om de tror att storlek är en faktor som påverkar 

fastighetsbolagens kapitalstruktur får frågan olika påståenden från respondenterna. FT2 

förklarar att med deras finanspolicy som kommer från deras kommunala ägare kommer 

bolagets skuldsättningsgrad att öka om de växer i storlek. Men det kommer fortfarande att 

matcha det bokförda värdet med den långfristiga upplåning som finns. Vidare anser 

respondenten i FT1 att det inte ska påverka men att det kan påverka. ”Om vi skulle bli större 

skulle balansräkningen blir större. Men då krävs det ju att vi presterar bättre resultat, så de 

hänger väl ihop”. Däremot anser respondenten för FT3 att en eventuell storleksförändring för 

bolaget kommer inte förändra kapitalstrukturen långsiktigt. Då det kommer fortsätta med sin 

nuvarande belåningsgrad på lång sikt. Respondenten för FT4 är mer tveksam till hur en 

storleksförändring påverkar kapitalstrukturen, ”alla köp är en risk så är det ju, ökar du 

balansräkningen så ökar du risken liksom”. Samtidigt menar respondenten att om tillgångarna 

är värda mer än risken blir belöningen större. 
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4.2.3 Lönsamhet 

Vi undersöker sedan vad respondenterna anser om att lönsamhet är en faktor som påverkar 

deras kapitalstruktur. De svar som vi får in från respondenterna skiljer sig i om lönsamhet är en 

faktor som påverkar eller inte. FT2 förklarar att om lönsamheten i bolaget går upp skulle de ge 

ett högre kassaflöde vilket skulle kunna ge dem en högre självfinansieringsgrad. Detta menar 

respondenten gör att lönsamheten indirekt påverkar deras kapitalstruktur. Däremot menar 

respondenten för FT3 att lönsamhet påverkar väldigt lite, ”tittar man på lönsamheten i bolaget 

så är den otroligt stabil och varit det under en lång tid. Det är väl fördelen med fastighetsbolag 

att de är stabila på intäktssidan utifrån att man har en stor spridning hyresgäster. Vi får inte så 

stora slag i lönsamheten och skulle vi få ett litet slag skulle det inte påverka kapitalstrukturen”. 

Vidare menar respondenten för FT4 att lönsamhetsfaktorn beror på vilka avkastningskrav 

bolaget har, ”om vi bara tittar på lönsamheten på eget kapital ja då vill man ju ha så mycket 

lån som möjligt och då kommer ju risken in, ju mer lån desto mer risk så är det ju. Men typiskt 

sett ju mer eget kapital du har desto lägre avkastning så det beror väl helt på vilka 

avkastningskrav man har som bolag”. Respondenten för FT1 är mer tveksam om lönsamhet 

påverkar kapitalstrukturen, ”men däremot om vi får massa vakanser får vi självklart mindre 

intäkter och då ett sämre resultat och ett sämre driftnetto vilket gör att vi kanske inte klarar 

våra avkastningskrav”. 

4.2.4 Skuldränta 

Vi undersöker vidare kring om skuldränta är en faktor som påverkar fastighetsbolagens 

kapitalstruktur. Här svarar FT1, FT2 och FT3 att skuldräntan inte har en stor påverkan på deras 

kapitalstruktur. Respondenten för FT3 förklarar att de har räntebundit sina lån vilket ger än 

lägre räntekänslighet och därför påverkas de inte lika mycket av stora ränteskillnader. FT2 

förklarar att det finns ju en fördröjning i systemet då det ligger ute med 1 Mdkr i kortfristiga lån 

och 2 Mdkr i långfristiga lån. Vidare förklarar respondenten att ”när vi förhandlar hyrorna så 

förhandlar vi mot budget och där ingår räntekostnaderna. Så om det finns en tro på att 

räntorna ska gå upp så måste vi kräva en högre hyra i hyresförhandlingen vilket göra ett en 

ränteökning inte påverkar lika mycket”. 
 

Däremot anser FT4 att räntenivån på bolagens lån har en påverkan, ”Ju högre ränta desto mer 

eget kapital kommer du behöva ha, det skulle jag tro. Men det beror helt på vilken typ av bolag 

och vilken typ av fastigheter du köper, lågt avkastande fastigheter med hög värdetillväxt 

exempelvis. Men går räntorna upp så kommer ju folk inte låna lika mycket så är det ju”. 
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4.2.5 Ägarstruktur 

Vidare undersöks om respondenterna anser att ägarstruktur är en faktor som påverkar 

kapitalstrukturen. I denna fråga är alla respondenter eniga i att ägarstruktur är en faktor som 

påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur. Respondenten för FT1 förklarar att en kommunal 

ägare kan se andra värden än en privat ägare vilket kan göra skillnad. Samma sak menar 

respondenten för FT2 som menar att de jobbar efter de ägardirektiv och ägarkrav som finns på 

bolaget, vilket gör att ägarstruktur påverkar hur de ska finansiera sig. Vidare förklarar 

respondenten för FT3 att ”det är ändå ägarna som utser en styrelse som i sin tur är med i det 

strategiska arbetet i bolaget. Rent hypotetiskt om våra två största ägare skulle sälja av sitt 

innehav till något riskkapitalbolag så tror jag att det finns en stor risk att de skulle vilja öka 

vår belåningsgrad. Riskexponering blir högre men möjligheten att tjäna pengar blir också 

högre. Därför tror jag definitivt att ägarbilden har betydelse”. Respondenten för FT4 anser 

också att ägarstrukturen är en faktor som kan påverka bolagets kapitalstruktur. Däremot menar 

respondenten att de har svårt att se att det ska kunna ske en förändring i deras bolag då de är ett 

börsbolag. 
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5. Analys och Diskussion	  
I detta kapitel kommer vi diskutera resultatet vi har fått fram i empirin ihop med vår teori som 

tidigare forskare fått fram. Vi kommer diskutera kring varför kapitalstrukturen ser ut som den 

gör och resonera kring om fastighetsbolagens arbete med kapitalstrukturen följer någon av 

modeller vi har tagit upp. Vi kommer även analysera och diskutera faktorerna verkligen har 

någon påverkan på kapitalstrukturen.  

 

5.1 Kapitalstruktur 
Studien börjar i sin analys och diskussion med att ta upp befintliga teorier kring kapitalstruktur 

för att sedan jämföra denna information med vår empiriska insamling. Denna information anser 

vi kan kopplas till en del av det syfte som finns i studien, att öka förståelse för hur 

kapitalstrukturen ser ut i stora fastighetsbolag i Sverige. Som tidigare forskning förklarar finns 

det olika typer av långfristiga skulder, exempelvis banklån och obligationslån (Westgaard et al., 

2008). När vi studerar vår kvalitativa studie förstår vi att fastighetsbolagen använder sig nästan 

uteslutande av banklån. Vidare förklarar alla våra respondenter i den kvalitativa studien att de 

ser positivt på att använda sig av obligationslån. Detta tror vi precis som våra respondenter 

grundar sig i att det ger en mer diversifierad låneportfölj vilket gör att risken sänks i bolaget då 

de inte blir lika beroende av en och samma kapitalkälla. 
 

Ett annat sätt som bolagen använder för att sänka risken som också är kopplat till främmande 

kapital är löptiderna för de lån som bolagen tar enligt vår mening. När respondenternas svar 

analyseras i den kvalitativa metoden förstår vi att löptiden på deras lån skiljer sig från tre 

månader upp till 10 år. Som respondenten för FT4 förklarar vill de ha lånen på olika löptider 

för att få en större spridning på lånen. Detta menar vi gör att bolagen inte behöver förhandla 

alla lån samtidigt vilket vi anser sänker bolagens risk då exempelvis eventuella obligationslån 

betalas vid förfall. Detta gör att om alla lån skulle förfalla samtidigt menar vi att risken för 

finansiella problem för bolaget ökar. Vidare genom den kvalitativa studien uppmärksammas att 

de 4 fastighetsbolagen som intervjuas har en liknande genomsnittlig löptid på deras lån. 
 

Vi har i denna studie sammanställt data från 69 fastighetsbolag. När vi gör en genomsnittlig 

beräkning på bolagens skuldsättningsgrad får vi fram ett värde på 3,65. När vi jämför den 

genomsnittliga skuldsättningsgraden med andra branscher ser vi att fastighetsbranschen har en 

högre skuldsättningsgrad. Denna empiriska undersökning stämmer överens med tidigare 

forskning kring fastighetsbranschen som menar att fastighetsbranschen har en högre 



  

 45 

skuldsättningsgrad än andra branscher. Detta grundar sig i att fastighetsbolagen kan använda 

sig av fastigheter som säkerhet vilket skiljer från andra branscher som inte har lika stor andel 

materiella tillgångar (Liang et al., 2014). Då fastighetsbolagen använder sina fastigheter som 

säkerhet menar vi att bankerna är mer tillmötesgående att låna ut pengar till dem än att låna ut 

pengar till bolag med tillgångar med mindre säkerhet. Därför ser vi i vår kvantitativa studie att 

fastighetsbolag finansieras mer med främmande kapital än bolag i andra branscher. 
 

För att få ytterligare förståelse för hur bolagen arbetar med kapitalstrukturen i bolagen finns det 

tre modeller från tidigare forskning som förklarar detta. Dessa modeller lyfts i teoridelen, 

Pecking order theory, Trade-off theory och Market timing. Här nedan följer en analys och 

diskussion mellan den empiriska insamlingen och tidigare teorier kring hur fastighetsbolagen 

arbetar med sin kapitalstruktur. 
 

Som tidigare forskare förklarar Market timing menar de att bolagsledningen använder sig av 

marknadsfördelar genom skillnader i de bokförda- och marknadsvärdet för att hitta den optimala 

kapitalstrukturen (Baker och Wurgler 2002). När vi analyserar fastighetsbolagen i vår kvalitativa 

studie finner vi ingen tydlig koppling mellan Market timing och hur fastighetsbolagen arbetar 

med sin kapitalstruktur. Dock förklarar FT3 i den kvalitativa studien att de använder sig av 

marknadsvärdering på sina fastigheter. Det vill säga att de köper en fastighet, värderar upp den 

för att kunna låna mer pengar som de sedan kan använda till nya investeringar.  
 

Vad gäller trade-off theory strävar bolagen att hitta den optimala kapitalstrukturen genom att 

väga in kostnader och fördelar med belåning och försöka hitta en bra balans mellan eget kapital 

och främmande kapital. Således får bolagen ett mål att sträva emot med sin kapitalstruktur 

(Myers 1984). I våra intervjuer finner vi att bolagen har uppsatta mål. Respondenten för FT3 

förklarar att i deras finanspolicy finns ett mål på att bolaget ska max ha en belåningsgrad på 50 

%. Vidare förklarar respondenten för FT4 att de max ska ha en belåningsgrad på 70 % och en 

soliditet på 30 % långsiktigt. Vad det gäller FT1 och FT2 kommer deras mål från deras 

kommunala ägare. FT1 har ett avkastningsmål till kommunen på 6,2 % och FT2s mål är att det 

bokförda värdet ska matcha den långfristiga upplåningen. 
 

Då vi intervjuar respondenter från bolag med olika skuldsättningsgrad menar vi att det är 

intressant när studien finner kopplingar som är lika mellan bolagen. Vi finner att de undersökta 

bolagen använder sig av mål som de strävar mot i sin kapitalstruktur. Även om bolagens 

skuldsättningsgrad ser olika ut har de alla ett mål med sin kapitalstruktur. Målen kan se olika ut 
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för fastighetsbolagen men de grundar sig någonstans i att arbeta mot en situation som 

bolagsledningen anser som optimal. Därför strävar bolagen efter en belåningsgrad på denna 

nivå. Vi noterar även att krav och mål skiljer sig från fastighetsbolag med kommunala ägare. 

Bolag som är kommunalt ägda kan ha mål som kanske inte är det optimala för det kommunala 

fastighetsbolaget. Men de arbetar ändå efter denna situation då det enligt respondenten för FT1 

finns andra värden för ägarna, i detta fall kommunen, som är viktigare än de eventuella 

kostnader som det kommunala fastighetsbolaget får. 
 

Myers (1984) förklarar att enligt Pecking order theory ska bolagen först och främst använda sig 

av intern finansiering för att om mer kapital behövs ska bolagen använda sig av främmande 

kapital. Svar som vi får in från respondenterna ser olika ut när vi frågar hur de använder sitt 

kapital vid nyinvesteringar. FT3 och FT4 förklarar att de inte använder sitt egna kapital till max 

vid en ny investering utan att det är deras finansiella policy som sätter gränserna. Vidare 

förklarar båda respondenter att de har avkastningskrav till sina aktieägare vilket gör att de 

behöver kapital till sina aktieutdelningar. FT1 förklarar att deras finansiella upplägg vid en 

investering beräknas efter olika avkastningskrav beroende på vilken orts- eller stadsområde 

investeringen sker. Respondent för FT2 förklarar dock att de använder sitt egna kapital så långt 

som möjligt för att sedan använda sig av främmande kapital. När vi sammanställer 

respondenternas svar menar vi att vi Pecking order theory är en modell som kan speglas i vissa 

delar av vår kvalitativa studie då vissa fastighetsbolag tenderar att använda sig av eget kapital 

så mycket som det går för att sedan ta in främmande kapital. Däremot menar andra 

respondenter att det är deras finansiella policy som sätter gränserna för hur investeringen ska 

ske. Varför vi inte ser en tydlig koppling mellan Pecking order theory och fastighetsbolagen i 

vår studie menar vi kan kopplas till de respondenterna förklarar, att fastighetsbranschen är en 

väldigt stabil marknad. Detta gör att bolagen kan beräkna sina intäkter och kostnader ett antal 

år framåt. En annan anledning varför fastighetsbolagen är mer intresserade att använda sig av 

främmande kapital kan även kopplas till bolagens materiella tillgångar som används som 

säkerhet vid belåning. Detta förklarar även tidigare forskning att fastighetsbolagen utnyttjar 

sina materiella tillgångar som säkerhet vid belåning (Liang et al., 2014). 
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5.2 Faktorer 
Nedan följer en diskussion om faktorerna påverkar kapitalstrukturen i svenska fastighetsbolag. 

5.2.1 Storlek 
Vår kvantitativa studie visar att större fastighetsbolag har generellt sett en lägre 

skuldsättningsgrad än mindre fastighetsbolag. Bland de större fastighetsbolagen ser vi tydligt 

att de har en skuldsättningsgrad som är lägre än medelvärdet. Bland de mindre 

fastighetsbolagen däremot är det mer blandat. Där har majoriteten en skuldsättningsgrad som är 

över medelvärdet. 
 

Resultatet från den kvantitativa studien säger delvis emot tidigare teorier. Dock ser vi ett 

samband mellan storlek som faktor och skuldsättningsgraden i fastighetsbolag även om den inte 

stämmer överens med teorin. Tidigare forskning menar att de större fastighetsbolagen lånar mer 

främmande kapital då de är mer diversifierade och har jämnare kassaflöden än mindre 

fastighetsbolag (Morri och Christianziani, 2009). Vårt resultat i den kvantitativa studien säger 

emot den teorin. Vi ser att de större fastighetsbolagen har en lägre skuldsättningsgrad än 

medelvärdet för fastighetsbranschen. Att skuldsättningsgraden är lägre än medelvärdet för de 

stora fastighetsbolagen tror vi beror på att de större fastighetsbolag har ett större kassaflöde och 

därför inte behöver låna lika mycket främmande kapital som mindre fastighetsbolag behöver 

göra. Vi tror även att det är orsaken till att de mindre fastighetsbolagen, generellt sett, har en 

högre skuldsättningsgrad vilket visas i den empiriska studien. 
 

Respondenterna från den kvalitativa studien tror inte att storleken på fastighetsbolaget påverkar 

kapitalstrukturen. De menar att det främmande kapitalet ökar när bolaget växer men det gör 

även eget kapital. På så sätt ändras inte kapitalstrukturen men balansräkningen ökar. Att 

respondenterna inte tror att storleken på fastighetsbolaget påverkar kan bero på att de har 

uppsatta finansiella mål. Som FT3 förklarar i empirin så får deras belåningsgrad inte överstiga 

50 %. Med denna typ av finansiella mål vill fastighetsbolagen ha samma belåningsgrad oavsett 

storlek. En anledning till varför fastighetsbolagen använder sig av sådana finansiella mål är för 

att undvika risker vid nyinvesteringar som kan medföra en högre belåningsgrad.  

5.2.2 Lönsamhet 
Lönsamhet är en annan faktor som påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag enligt tidigare 

forskning. Forskare förklarar att bolag med hög lönsamhet har svårare att gå i konkurs och får 

därför låna mer pengar vilket gör att skuldsättningsgraden kommer att öka (Morri och 

Cristanziani, 2009). Däremot förklarar Titman och Wessels (1988) att lönsamma bolag 
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använder sin vinst till att amortera sina skulder vilket leder till att deras skuldsättningsgrad 

sjunker. Som vi förklarar tidigare ser vi i vår kvantitativa studie att de fastighetsbolag som har 

högst avkastning på totalt kapital har en skuldsättningsgrad som är under medelvärdet i studien. 

Detta menar vi kan kopplas till Titman och Wessels (1998) teori att lönsamma bolag amorterar 

sina skulder vilket leder till att skuldsättningsgraden sjunker. Vidare när vi ser till de 

fastighetsbolag som har lägst avkastning på totalt kapital ser vi att flera bolag har en 

skuldsättningsgrad som är under medelvärdet. Detta menar vi gör att det problematiserar för oss 

att kunna få fram en tydlig slutsats från vår kvantitativa studie om lönsamhet är en faktor som 

påverkar kapitalstruktur. Genom att fastighetsbolag med en hög eller låg lönsamhet har 

generellt sätt en skuldsättningsgrad under medelvärdet i vår studie. 
 

När vi sedan jämför tidigare forskning med den information vi får in från den kvalitativa 

studien får vi viss information som kan kopplas till tidigare forskning. Ett exempel är FT2 som 

menar att i deras situation skulle en ökning i lönsamhet göra att de kan sänka sin 

skuldsättningsgrad. Däremot menar andra respondenter att i deras bolag har de svårt att se hur 

lönsamheten i bolaget ska påverka deras kapitalstruktur. De menar istället att deras 

avkastningskrav och finanspolicy är det som styr hur kapitalstrukturen ska se ut i 

fastighetsbolaget. Genom att respondenterna inte är av samma åsikt gällande lönsamhetsfaktorn 

menar vi att det blir svårt att generalisera ett svar från den kvalitativa studien. 
 

Sammanfattningsvis anser vi att den information som vi samlar in från vår flermetodsstudie 

kring lönsamhetsfaktorn har gjort att vi delvis kan se kopplingar mellan vår studie och tidigare 

forskning. Däremot menar vi att det finns information som även motsätter sig tidigare 

forskning. Detta menar vi gör att studien ej kan fastställa om lönsamhet är en faktor som 

påverkar kapitalstruktur hos fastighetsbolagen. För att tydligare kunna fastställa om lönsamhet 

är en faktor som påverkar menar vi att det ska göras genom en studie över flera år. Då 

respondenterna i vår kvalitativa studie förklarar att fastighetsbranschen har stabila kassaflöden 

samt att lönsamheten ändras marginellt år till år menar vi att det blir svårt att se hur lönsamhet 

påverkar kapitalstruktur över ett specifikt år. Om studien istället analyserar över exempelvis en 

10-års period menar vi att det blir enklare att se om en ökning eller sänkning av lönsamhet 

påverkar fastighetsbolagets kapitalstruktur. Detta tillvägagångssätt menar vi styrks i tidigare 

forskning då de förklarar att lönsamhet påverkar kapitalstrukturen genom att belåningsgraden 

ökar succesivt (Morri och Cristanziani, 2009) alternativt sänker belåningsgraden succesivt 

(Titman och Wessels 1998). 
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5.2.3 Skuldränta 
Som empirin tar upp är flera av respondenterna i kvalitativa studien negativt inställda till att 

skuldräntan påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur. Genom de löptider som 

fastighetsbolagen har på sina lån finns det en fördröjning om räntesatsen skulle gå upp. De 

menar vidare att om skuldräntan går upp idag påverkar det inte bolagen då de flesta lånen är på 

flera år och har en bunden ränta. Detta gör att risken för att fastighetsbolagen ska påverkas av 

en ränteökning sjunker. Vidare förklarar respondenterna att de finns andra möjligheter för att 

skydda sig emot kostnaderna för ränteökning. Ett exempel är att i en hyresförhandling ha med 

kostnaderna för ränteökning när en hyresökning ska göras. Detta leder till att en ränteökning 

inte påverkar lika mycket. Däremot menar de att om skuldräntan fortsätter att öka under en 

längre period kan det påverka hur mycket främmande kapital fastighetsbolagen kan ta in. 

Respondenten för FT4 förklarar detta genom att om skuldränta går upp behövs mer eget kapital 

för att låna. Detta menar respondenten gör att om skuldräntan går upp kommer 

fastighetsbolagen att låna mindre. Här finns det en tydlig koppling mellan vår empiriska studie 

och tidigare forskning då Morri och Cristanziani (2009) förklarar att högre räntor bidrar till att 

bolag lånar mindre.  Men vi ser genom vår kvalitativa studie att fastighetsbolagen har flera 

olika tillvägagångssätt för att skydda sig emot en ränteökning. Detta kan kopplas till att 

respondenterna förklarar att de inte tror att skuldräntan påverkar kapitalstrukturen. 
  

När vi studerar vår kvantitativa studie ser vi att de fastighetsbolag som har lägst skuldränta 

även har en skuldsättningsgrad som är under medelvärdet. Vidare ser vi att de fastighetsbolag 

som har högst skuldränta skiljer sig i skuldsättningsgrad, både under och över medelvärdet i 

studien. Detta gör att det bli svårt för oss att kunna hitta en tydlig koppling till tidigare teorier. 

Men vi ser en motsägelse till hur tidigare forskning förklarar hur skuldräntan påverkar 

kapitalstruktur. Som vi tidigare förklarar menar Morri och Cristanziani (2009) att när 

skuldräntan är låg ökar bolagens skuldsättningsgrad. När vi studerar de fastighetsbolag i vår 

studie som har en låg skuldränta ser vi även att de har en låg skuldsättningsgrad i jämförelse 

med sina konkurrenter i studien. Här menar vi att vår studie motsäger tidigare forskning. Om 

Morri och Cristanzianis (2009) teori har styrkts i vår studie skulle de fastighetsbolag med låg 

skuldränta ha en högre skuldsättningsgrad än sina konkurrenter i vår studie. Men detta är inget 

som visas i vår studie. 

5.2.4 Ägarstruktur 
Respondenterna i den kvalitativa studien är överens om att ägarstrukturen på fastighetsbolagen 

har betydelse. De menar att olika ägare vill ta olika stor risk. Har fastighetsbolagen en ägare 
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som inte är villig att ta större risk kommer skuldsättningsgraden att vara lägre i de 

fastighetsbolagen. Däremot skulle fastighetsbolagen som har en låg risktagande ägare få en ny 

ägare som vill ta större risker för att få högre avkastning på kapitalet, anser respondenterna att 

det främmande kapitalet i fastighetsbolaget ökar vilket också resulterar i att kapitalstrukturen 

förändras. 
 

Enligt vår kvantitativa studie ser vi att de fastighetsbolag som har högst skuldsättningsgrad är 

kommunalt ägda. Detta kan kopplas till Liang et al., (2014) teori att allmännyttiga 

fastighetsbolag kan ta en högre risk då deras ägare, i detta fall kommunen, går i borgen för dem 

när de ska ta in främmande kapital. Denna typ av säkerhet kan inte privatägda fastighetsbolag 

lämna till banker när de ska ta in främmande kapital. Detta gör att kommunala fastighetsbolag 

har en fördel när de kommer till att ta in främmande kapital då deras ägare kan gå in som 

borgenär. Det är dock inte alla kommunala fastighetsbolag som har en hög skuldsättningsgrad. 

De fastighetsbolag som har lägst skuldsättningsgrad i vår studie är även de kommunalt ägda. 

Dessa fastighetsbolag kan kopplas till de respondenterna förklarar kring ägares riskbenägenhet. 

De menar att ägare i fastighetsbolag som har en lägre riskbenägenhet har en lägre 

skuldsättningsgrad. 
 

Vissa fastighetsbolag är villiga att ta större risk för att kunna tjäna mer pengar och då lånar de 

mer pengar för att sedan kunna få en större avkastning på kapitalet. Om fastighetsbranschen går 

ner har dessa fastighetsbolag tagit en större risk genom att låna pengar som de sedan inte får 

avkastning på vilket leder till att konkursrisken ökar. Detta är svårare för kommunala 

fastighetsbolag som har en hög skuldsättningsgrad då de kommunala fastighetsbolagen har en 

ägare som kan, precis som våra respondenter i den kvalitativa studien förklarar, gå i borgen för 

fastighetsbolagen. 
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6. Slutsats 
I denna del redovisas studiens slutsats. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur 

kapitalstrukturen ser ut i svenska fastighetsbolag, samt undersöka vilka faktorer som påverkar 

kapitalstrukturen i svenska fastighetsbolag. Genom material från Empiri samt Analys och 

Diskussion kan nu studiens syfte och frågeställningar besvaras. 
 

Då vi studerar fastighetsbranschen och bolagens kapitalstruktur ser vi att det inte finns någon 

allmän optimal kapitalstruktur som alla bolag använder sig av. Vi ser i den kvantitativa studien 

att bolag har olika skuldsättningsgrad. Men, de olika skuldsättningsgraderna visar inte hur 

framgångsrikt bolaget är. Vi menar att om det finns en optimal kapitalstruktur skulle vi noterat 

att alla fastighetsbolag ha en liknande kapitalstruktur i vår empiri del. Tidigare forskning visar 

att fastighetsbranschen har en högre skuldsättningsgrad än andra branscher (Liang et al., 2014). 

Det visar även denna empiriska undersökning. Detta menar vi kan kopplas till att 

fastighetsbolagen har en stor andel materiella tillgångar vilket de använder som säkerhet vid 

belåning. När vi studerar fastighetsbolagens främmande kapital finner vi att den största andelen 

är banklån. Däremot upptäcker vi att obligationslån är en alternativ finansieringskälla som blir 

allt mer attraktiv. 

6.1 Forskningsfrågor 
Här nedan besvaras våra forskningsfrågor. 
 

Kan tidigare teoretiska kapitalstruktursmodeller kopplas till hur Svenska fastighetsbolag 

arbetar med sin kapitalstruktur? 

När vi studerar den insamlade empirin från vår kvalitativa studie ser vi att fastighetsbolagen har 

uppsatta finansiella mål eller avkastningskrav. Vid nyinvestering sker en avvägning mellan 

eget- och främmande kapital. Detta tillvägagångssätt kan kopplas till Trade-off theory, som 

tidigare forskning förklarar handlar om en avvägning mellan eget- och främmande kapital i 

kapitalstrukturen (Baker och Wurgler, 2002). I vår kvalitativa studie har vi fyra stycken 

fastighetsbolag som har olika skuldsättningsgrad, därför menar vi att det svar som är liknande 

från våra respondenter är de mest intressanta. Här finner vi en sådan situation kring Trade-off 

theory. Vidare ser vi delvis ett samband mellan den kvalitativa studien och de andra 

kapitalstrukturmodellerna som vi undersöker.  Däremot menar vi att sambandet är för svagt för 

att vi ska kunna generalisera kring dessa modeller. 
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Påverkar ägarstruktur, storlek, skuldränta och lönsamhet kapitalstrukturen hos de 

Svenska fastighetsbolagen? 

Den faktor som vi upptäcker ha störst inverkan på kapitalstrukturen i fastighetsbolagen är 

ägarstrukturen. Respondenterna förklarar att det är ägarna som är med i den strategiska 

planeringen och där ingår hur kapitalstrukturen ska se ut för fastighetsbolaget. Detta kan även 

kopplas till tidigare forskning som menar att ägarstruktur är en faktor som påverkar 

fastighetsbolagen (Morri och Cristanziani, 2009). Vi tycker att det är svårt att säga om storlek 

påverkar kapitalstrukturen. Dock ser vi ett samband mellan skuldsättningsgraden och 

omsättningen. Där de större fastighetsbolagen har en lägre skuldsättningsgrad och de mindre 

fastighetsbolagen har en högre skuldsättningsgrad. Detta motsäger vissa delar av tidigare 

forskning men även styrker Ooi (1999) som menar att mindre bolag använder sig av en större 

del främmande kapital. Skuldräntan har inte någon större påverkan på kapitalstrukturen på kort 

sikt för att bolagen har långfristiga skulder som är bundna över en längre tid. Dock kan 

skuldräntan påverka andra finansiella poster som kostnader på kort sikt. Lönsamhet som är den 

sista faktorn finner vi att den inte heller påverkar kapitalstrukturen då fastighetsbolagen har 

stabila intäkter. Får fastighetsbolagen en förändring i intäkterna är de marginella och påverkar 

inte kapitalstrukturen på kort sikt. 

6.2 Studiens resultat        
För att förtydliga studiens resultat delas den in den i två olika delar, det teoretiska resultatet 

samt det praktiska resultatet. Det praktiska resultatet menar vi kan fungera som ett verktyg för 

Svenska fastighetsbolag och det teoretiska resultatet anser vi kan fungera som en utveckling till 

tidigare teorier. 

6.3 Praktiskt resultat 
Studiens praktiska resultat bidrar till att ge en generell bild av hur svenska fastighetsbolag 

väljer att arbeta med sin kapitalstruktur. Resultatet vi redovisar kan även användas som ett 

verktyg för fastighetsbolagen för att se hur deras konkurrenter arbetar med sin kapitalstruktur 

samt hur de ligger till i exempelvis skuldsättningsgrad i jämförelse med andra Svenska 

fastighetsbolag. Vidare anser vi även att mindre fastighetsbolag som är i en tillväxtfas kan 

använda vår studie för att se hur fastighetsbolag med en omsättning över 500 mkr väljer att 

finansiera sig. 
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6.4 Teoretiskt resultat 
Det teoretiska resultat som finns i studien är att bidra till en djupare förståelse för hur 

kapitalstrukturen ser ut för fastighetsbolag i Sverige. Vår studie bidrar med en undersökning 

som visar att fastighetsbolagens arbete med sin kapitalstruktur kan kopplas till Trade-off theory 

samt att ägarstrukturen för fastighetsbolagen är en faktor som påverkar deras kapitalstruktur. 

Denna studie är inte den första inom detta ämne, däremot är majoriteten av tidigare teorierna 

uppbyggda på undersökningar utanför Sverige. Därför menar vi att denna studie ger intressant 

information kring ett område som inte är lika utforskat som fastighetsbolag i andra länder i 

Europa. Vidare anser vi att vår studie kan användas som teoretisk grund för vidare forskning 

inom detta område då studien tar upp de ledande teorierna inom kapitalstruktur samt 

forskningens framkant. 

6.5 Metodreflektion 
Denna metod som vi använder oss av, flermetodsstudie, menar vi har gjort att vår studie har 

blivit mer fördjupande inom ämnet kapitalstruktur. Det kvantitativa tillvägagångsättet genom 

att samla in nyckeltalsdata från fastighetsbolagen gör att vi kan ställa bolagen emot varandra 

och jämföra dem i olika avseenden. Då den kvantitativa studien representerar en stor del av 

populationen, fastighetsbolag med en omsättning över 500 mkr, menar vi att reliabiliteten och 

generaliserbarheten får anses som hög i denna del av studien. När studien nu är klar finner vi 

vissa svagheter. Den kvantitativa studien behandlar endast ett år (2013). Detta försvårar arbetet 

med att undersöka vissa faktorer och om de påverkar kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Ett 

exempel är lönsamhetsfaktorn, där studien har svårt att bevisa om det är en faktor som påverkar 

kapitalstrukturen. Vi menar att en studie över en specifik årsperiod är mer fördelaktigt då blir 

lättare att undersöka vissa tendenser, vilket hade hjälpt undersökningen kring 

lönsamhetsfaktorn.    Vidare menar vi att vår kvalitativa undersökning i form av intervjuer ger 

oss en mer ingående information varför bolagens kapitalstruktur ser ut som den gör. Här är vi 

medvetna om att antalet respondenter är låg. Däremot menar vi att de som är intervjuade 

representerar olika delar av vår kvantitativa studie. När vi analyserar deras svar på frågor ser vi 

många likheter i svaren. Detta menar vi gör att om vi intervjuar ett antal till kommer vi att få 

samma svar från då dem som vi redan har samlat in från tidigare respondenter. Därför menar vi 

att de svar vi har samlat in kan generaliseras till andra fastighetsbolag i studien.       

6.6 Framtida forskning 
Under arbetets gång har det dykt upp frågor som vi anser hade varit intressant att fortsätta 

forska inom. Ett exempel är inom ägarstruktur. När vi finner i vår studie att ägarstruktur är en 

faktor som påverkar fastighetsbolagen menar vi att det vore intressant att gå djupare inom 
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ägarstruktur. Ett exempel är att genom en kvantitativ studie jämföra Sveriges kommunala 

fastighetsbolag och där försöka hitta olikheter mellan bolagen, i form av kapitalstruktur i sin 

helhet eller fördjupa sig inom exempelvis de avkastningskrav som kommer från ägarna. Ett 

annat potentiellt förslag för vidare studier är att analysera fastighetsbolagens kapitalstruktur 

över flera år. Detta leder till att forskarna kan studera hur kapitalstrukturen har förändrats över 

en specifik tid vilket leder till att de kan se exempelvis om tillväxt i fastighetsbolaget har 

påverkat fastighetsbolagens kapitalstruktur.   
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Bilaga 1 – Kvantitativ tabell 

Bolagsnamn Skuldränta 
(%) 

Skuldsättningsg
rad 

Omsättning 
(tkr) 

Avkastning 
på totalt 
kapital 

Ägarstruktur 

Skolfastigheter i 
Stockholm SISAB 2,55 26,51 2 029 792 2,2 Kommunalt 
Telge Fastigheter 
AB 3,52 14,06 797 049 2,74 Kommunalt 
Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB 3,13 12,03 512 605 3,21 Kommunalt 
Skelleftebostäder 
Aktiebolag 3,04 11,23 503 711 4,63 Kommunalt 

Lulebo AB 3,69 9,55 782 759 3,73 Kommunalt 
Chalmersfastigheter 
AB 4,03 8,46 510 738 5,55 Kommunalt 

VätterHem 3,11 7,54 604 305 4,17 Kommunalt 
Ernst Rosén AB 3,47 7,51 559 481 4,81 Privat 
Hemsö Fastighets 
AB 4,23 6,45 1 887 000 6,45 Privat 
Hemfosa 
Fastigheter AB 6,73 6,23 1 709 000 6,57 Privat 

Higab AB 2,49 6,16 730 297 5,1 Kommunalt 
Kristianstadsbyggen 3,65 5,68 741 641 4,06 Kommunalt 
Olov Lindgren AB 2,7 4,81 575 935 4,35 Privat 
Willhem AB (publ) 3,97 4,68 1 418 000 7,04 Privat 
Rikshem AB (publ) 3,35 4,45 1 484 527 3,74 Privat 
Erik Selin 
Fastigheter 
Aktiebolag 

3,09 4,42 2 319 109 3,53 Privat 

Göteborgs stads 
bostadsaktiebolag 2,96 4,31 1 584 883 2,86 Kommunalt 
Karlstads 
Bostadsaktiebolag 2,56 4,11 512 147 4,75 Kommunalt 
Växjöbostäder 
Aktiebolag 2,91 4,08 700 990 5,01 Kommunalt 
Eskilstuna 
Kommunfastigheter 
Aktiebolag 

3,05 3,9 1 140 010 3,65 Kommunalt 

Bostaden i Umeå 3,46 3,71 973 680 3,93 Kommunalt 
Svenska Hus AB 3,37 3,7 563 194 9,3 Privat 
Einar Mattsson AB 2,72 3,51 1 378 013 9,69 Privat 
Örebrobostäder 
Aktiebolag 2,31 3,27 1 537 500 1,76 Kommunalt 
Hyresbostäder i 
Norrköping 
Aktiebolag 

3,15 3,26 1 252 092 12,92 Kommunalt 

Gavlegårdarna 3,46 3,24 1 056 849 3,83 Kommunalt 
Lunds Kommuns 
Fastighets AB 3,16 3,1 859 500 4,2 Kommunalt 
Huge Fastigheter 
AB 2,87 3,05 1 421 002 3,03 Kommunalt 

Helsingborgshem 2,59 2,99 1 300 429 10,81 Kommunalt 
Diös Fastigheter 
AB 3,44 2,73 1 375 000 5,82 Privat 
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Norrporten 3,18 2,6 1 860 000 2,2 Privat 
Mimer 2,61 2,55 794 933 2,97 Kommunalt 
Klövern AB 4,15 2,51 2 220 000 6,86 Privat 
Stena Fastigheter 
Aktiebolag 3,73 2,48 2 168 531 5,16 Privat 
Familjebostäder i 
Göteborg 
Aktiebolag 

2,87 2,42 1 221 541 2,15 Kommunalt 

MKB Fastighets 
Aktiebolag 2,53 2,42 1 856 100 3,81 Kommunalt 
CA Fastigheter 
Aktiebolag 3,74 2,37 539 614 4,64 Privat 
Compactor 
Fastigheter AB 3,05 2,31 808 900 5,58 Privat 
Corem Property 
Group AB 4,34 2,22 760 000 8,73 Privat 
Akelius Residential 
Property AB (publ) 4,12 2,02 4 594 000 9,09 Privat 
K.S.-Bolagets 
Fastighetsaktiebola
g 

3,39 1,97 625 921 13,97 Privat 

Castellum 
Aktiebolag 2,83 1,9 3 249 000 7,37 Privat 
Uppsalahem 
Aktiebolag 2,6 1,87 1 147 944 3,72 Kommunalt 
Nordisk Renting 
Aktiebolag 3,82 1,85 1 311 890 5,82 Privat 

Fabege AB 3,21 1,82 2 059 000 3,89 Privat 
Kungsleden 
Aktiebolag 4,23 1,72 2 223 800 5,06 Privat 

Poseidon 2,82 1,71 1 915 330 2,18 Kommunalt 
Briggen 2,99 1,69 669 313 4,91 Privat 
Balder 2,88 1,68 2 904 000 8,97 Privat 
Partillebo 
Aktiebolag 2,48 1,63 557 347 5,14 Kommunalt 
Arne Paulssons 
Fastighets AB 1,8 1,56 582 238 -0,14 Privat 
Vasakronan AB 
(publ) 2,69 1,56 6 032 000 4,53 Privat 

Wallenstam AB 2,57 1,53 1 855 000 5,56 Privat 
Järfällahus AB 3,88 1,47 903 038 22,76 Kommunalt 
Heimstaden AB 6,76 1,44 722 697 7,37 Privat 
Atrium Ljungberg 
AB 2,88 1,43 2 361 500 6,47 Privat 

Jernhusen AB 2,03 1,4 1 106 300 3,45 Statligt 
Stångåstaden 3,18 1,36 1 296 873 4 Kommunalt 
Akademiska Hus 
Aktiebolag 2,05 1,14 5 819 999 6,26 Statligt 

Sollentunahem 2,79 1,11 592 015 2,85 Kommunalt 
Botkyrkabyggen 4,32 1,1 880 225 0 Kommunalt 
Diligentia AB 3,6 1,05 3 655 000 8,2 Privat 
Halmstads 
Fastighetsaktiebola
g 

2,44 1,05 684 724 3,44 Kommunalt 

Förvaltaren 3,08 1,01 999 000 6,89 Kommunalt 
Stockholmshem 2,23 0,93 1 978 000 2,09 Kommunalt 
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Hufvudstaden AB 1,22 0,73 2 990 200 9,6 Privat 
L E Lundberg 
Fastighets AB 1,71 0,7 1 419 378 6,46 Privat 

Familjebostäder 1,88 0,65 2 253 394 5,56 Kommunalt 
Svenska Bostäder 1,41 0,41 3 002 000 2,7 Kommunalt 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Fråga Teoretisk anknytning Referenser Vad frågan syftar till 
1. Har ni i företaget något 

uppsatt mål kring hur er 

kapitalstruktur ska se ut 

som ni jobbar emot? 

Trade-off 

Myers (1984), 
Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Undersöka Trade-
off modellens 
relevans 

2. Tycker du att ni har 

idag för mycket eget 

kapital eller för mycket 

främmande kapital 

Trade-off 

Myers (1984), 
Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Undersöka om 
bolaget har ett mål 
de strävar emot 

3. Vid en nyinvestering, 

hur ser ni på ert finansiella 

upplägg, användning av 

eget kapital kontra 

främmande kapital 

Pecking order Myers (1984) 
Undersöka Pecking 
order modellens 
relevans 

4. Har ni använt/använder 

ni er av ny emission för att 

få in kapital? 
Pecking order Myers (1984) 

Undersöka pecking 
order modellens 
teori kring 
nyemission 

5. Vilka alternativ 

använder ni för att få in 

främmande kapital? 

 

Pecking order, 
kapitalstruktur 

Baker och 
Wurgler 
(2002), Myers 
(1984) 

Undersöka vilka 
typer av främmande 
kapital de använder 

6. Hur påverkar era 

framtida 

investeringar/projekt 

kapitalstrukturen som ni 

har idag? 

Market timing 
Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Undersöka market 
timing modellens 
relevans 

7. Hur ser du på 

obligationslån som ett 

alternativ till banklån? 
Kapitalstruktur 

Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Personlig åsikt kring 
kapitalstruktur 

8. Vilken löptid har ni på 

era 

obligationslån/Långfristig
Kapitalstruktur 

Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Hur skulderna ser ut 
i kapitalstrukturen 
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a skulder i genomsnitt? 

 

9. Hur är de långfristiga 

skulderna uppdelade? 

(Banklån/Obligationslån) 
Kapitalstruktur 

Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Hur skulderna ser ut 
i kapitalstrukturen 

10. Försöker ni jobba efter 

någon slags modell med er 

kapitalstruktur? 

Teori kring 
kapitalstrukturmodeller 

Myers (1984), 
Myers och 
Majluf (1984) 
Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Undersöka om 
Trade-off, Pecking 
order och market 
timing används 

11. Hur ofta ser ni över er 

kapitalstruktur Kapitalstruktur 
Morri och 
Christianziani 
(2009) 

Undersöka hur det 
dagliga arbetet 
pågår med bolagets 
kapitalstruktur 

12. Om ni fick bestämma 

fritt, hur skulle 

kapitalstrukturen se ut då i 

erat bolag? 

Kapitalstruktur 

Myers (1984), 
Miller och 
Modigliani 
(1958) 

Personlig åsikt kring 
kapitalstruktur 

13. Har ni lån i utländsk 

valuta? Kapitalstruktur 
Baker och 
Wurgler 
(2002) 

Undersöka hur 
skulderna ser ut i 
bolaget 

14. Om ni som företag 

växer i storlek, hur tror du 

att det kommer påverka er 

kapitalstruktur? 

Storleksfaktor 

Morri och 
Cristianziani 
(2009), Ooi 
(1999) 

Undersöka hur 
bolagets storlek 
påverkar 
kapitalstruktur 

15. Om lönsamheten i 

företaget går ner, hur tror 

du kommer det påverka er 

kapitalstruktur? 

Lönsamhetsfaktor 

Morri och 
Cristianziani 
(2009), Ooi 
(1999), Liang, 
J., Fang Li, L., 
& Song, H.-S 
(2014) 

Undersöka hur 
bolagets lönsamhet 
påverkar 
kapitalstruktur 

16. Hur mycket tror du att 

skuldräntan påverkar er 

kapitalstruktur? 

 

Skuldränta 

Morri och 
Cristanziani 
(2009), Ooi 
(1999 

Undersöka hur 
skuldräntan 
påverkar bolaget 

17. Påverkas eran 

kapitalstruktur av att ni är 

ett kommunalt bolag? 
Ägarstruktur 

Morri och 
Cristanziani 
(2009) 

Undersöka hur 
ägarstruktur 
påverkar bolagens 
kapitalstruktur 
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18. Hur stor del påverkar 

ägarstruktur 

kapitalstrukturen? 
Ägarstruktur 

Morri och 
Cristanziani 
(2009) 

Undersöka hur 
ägarstruktur 
påverkar bolagens 
kapitalstruktur 
 

 


