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Sammanfattning 

Kapitalstruktur i större onoterade fastighetsbolag. -Vad påverkar kapitalstrukturen?

Syftet med denna studie är att undersöka vilka variabler som påverkar skuldsättningsgraden i större onoterade 
fastighetsbolag och studera vilka samband variablerna uppvisar med varandra. Skuldsättningsgrad har valts ut  
som beroende variabel och materiella anläggningstillgångar, företagsstorlek och tillväxt som oberoende. En 
deduktiv forskningsansats har används och resultat har fåtts fram genom kvantitativa studier. Den teoretiska 
grunden har utarbetats utifrån tidigare forskning presenterad i vetenskapliga artiklar, böcker samt elektroniska 
källor. Avseende empirin har data huvudsakligen inhämtats från databasen Retriever. Bearbetning av data har  
skett i dataprogrammet Excel, där bland annat uträkningar gjorts. Därefter har empirin analyserats och 
förklarats utifrån tidigare forskning och teori, vilket sedan lett fram till slutsatser.

Slutsatsen i denna studie är att linjära samband kan uteslutas mellan de utvalda variablerna och att möjligtvis  
andra typer av samband kan föreligga, då det finns antydningar till detta i diagrammen och 
korrelationskoefficienterna. För till exempel företagsstorlek och skuldsättningsgrad uppvisades svagt negativa 
korrelationskoefficienter för alla fyra år, vilket tillsammans med diagrammen indikerar ett slags samband där  
skuldsättningsgraden i allmänhet minskar när storleken ökar. Studien visar också på att det är möjligt att  
skuldsättningsgraden kan vara en påverkande variabel. Undersökningens resultat, som har analyserats utifrån 
tidigare forskning, tyder på att det förmodligen är flertalet faktorer som tillsammans och genom varandra 
påverkar skuldsättningsgraden.      

Förslagsvis skulle vidare studier kunna göras inom området där det undersöks ifall andra samband än linjära 
föreligger mellan de utvalda variablerna. Det skulle också vara intressant att studera skuldsättningsgraden 
som påverkande variabel istället för beroende. Då belåning är viktigt för fastighetsbolag, eftersom stora 
investeringar görs i materiella anläggningstillgångar, skulle forskare i framtiden kunna undersöka hur  
räntenivåerna i landet påverkar skuldsättningsgraden för just fastighetsbolag. 

Resultaten och slutsatserna i denna studie ökar kunskaperna kring kapitalstruktur och förändringar i  
kapitalstruktur i Sverige.

Nyckelord: skuldsättningsgrad, materiella anläggningstillgångar, företagsstorlek, tillväxt, fastighetsbolag, 
kapitalstruktur, finansiering  



Abstract

Capital structure in large unlisted real estate companies. - What determines the capital 
structure? 

The purpose of this study is to investigate which variables affect the D/E ratio in large unlisted real estate 
companies in Sweden and what kind of connections that can be found between the variables. D/E ratio is 
investigated as the dependent variable and fixed assets, company size and growth as independent variables.  
The study is built on a deductive approach and quantitative methods have been used. Theory was collected 
through scientific papers, literature and the internet and numeral information through the database Retriever.  
The numeral information was later processed in Excel, for instance through calculations. In the next step the 
processed information was analyzed and compared to earlier scientific findings. After these steps conclusions 
could be achieved. 

The results and conclusions of this study show that the connections between the chosen variables can not be 
described through linear functions. It is possible that other kinds of connections exist, which is indicated by the 
correlations and charts in this study. For instance, negative correlations between company size and D/E ratio 
was found for all four years, and these facts, together with the charts, indicates a connection where D/E ratio 
generally decreases when company size increases. The results in this study also indicate a possibility that it is  
the D/E ratio that affects the other variables. The results, that were analyzed through earlier reserach findings,  
show that probably many variables together, and through each other, affect the D/E ratio.   

Deeper research can be done within the field. It would be interesting to study if other connections  exist  
between the variables, since the connections could not be described through linear functions. D/E ratio can 
also be studied as an independent variable. Since debt financing is so important for real estate companies,  
researchers could investigate how interest rates in a country affect the D/E ratio for these companies. 

The contribution of this study is increased knowledge regarding capital structure and capital structure changes 
in Sweden.

Key words: D/E ratio, fixed assets, company size, growth, real estate companies, capital structure, finance
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1. Inledning 
Nedan ges en introduktion av ämnet och konceptet kring kapitalstruktur för att sedan mer specifikt beskriva  
faktorer som anses påverka strukturen. Tidigare upptäckter och forskning tydliggörs och mynnar sedan ut i en  
problemdiskussion. Därefter presenteras syfte och frågeställningar, avgränsningar och fortsatt disposition för  
detta examensarbete.  

1.1 Bakgrund 

Ett företags värde är i högsta grad relevant på de finansiella marknaderna, inte minst för investerarna. Det  
finns flera olika metoder att värdera ett bolag genom (Sevenius, 2003). I en fundamental analys bestäms 
värdet genom information som är allmänt tillgänglig, samt bolagets omvärld och en del av denna analys består  
av finansiella bedömningar (Nilsson, m.fl, 2002). Genom nyckeltal kan bland annat soliditet, tillväxt och 
omsättning bedömas och tanken med en nyckeltalsanalys är att jämföra siffrorna med varandra inom företaget 
(Lunden, 2010). Baserat på de tidigare analyserna, med bland annat bedömningar av nyckeltal, genomförs 
sedan det som Nilsson med flera (2002) kallar för en värdering.

En av flera metoder att värdera företag genom är genom diskonterade kassaflöden (också kallad DCF) 
(Sevenius, 2003). I denna modell diskonteras framtida kassaflöden till ett nuvärde, genom vilket ett värde på 
bolaget beräknas (Sevenius, 2003). Den kalkylränta som används benämns WACC och fås fram genom att ta 
kostnaderna för lånat och eget kapital i beaktande. 

Det blir tydligt att ett företags värde är beroende av dess kapitalstruktur. I en fundamental analys är nyckeltal  
gällande bland annat soliditet viktiga, medan kostnaderna för skulder i värderingsmetoden DCF är av hög 
relevans. Detta gör att andelen skulder och andelen eget kapital och förhållandet mellan dessa två är väldigt  
viktiga för värdet av ett företag, vilket därmed betyder att frågor kring kapitalstruktur är ytterst relevanta för  
olika bolag. 

Ordet kapitalstruktur syftar på strukturen av kapital i ett företag, något som kan utläsas från balansräkningens 
finansieringssida. Det är kombinationen av eget kapital och skulder som utgör kapitalstrukturen i ett bolag och 
alla företag måste förhålla sig till denna kombination på ett eller annat sätt. Med andra ord måste aktiva val  
göras kring vilken andel skulder och eget kapital som ska eftersträvas och bibehållas. En del företag är främst 
finansierade med lånat kapital, medan andra föredrar att använda sig utav egna medel. En stor andel skulder  
ökar skuldsättningsgraden och minskar soliditeten. Trots att konceptet kapitalstruktur frekvent har diskuterats 
och studerats inom forskningen, så har ännu ingen kommit fram till en allmängiltig optimal kapitalstruktur som 
alla företag kan applicera.

Kapitalstruktur är delvis förknippat med risk. Ett företag med en hög andel skulder är generellt mer utsatta för  
risk. Däremot anses bolag som finansierar sig själva till en hög grad med eget kapital ha bättre soliditet, det vill  
säga bättre förmåga att överleva över tid, något som minskar riskerna. 

Ett flertal faktorer kan antas påverka kapitalstrukturen i företag. Resultat, lönsamhet, vinster och tillväxt ökar  
tillgångarna och även eget kapital. Företagsstorlek kan påverka finansieringsmöjligheterna, då större företag 
har bättre tillgång till internationella kapitalmarknader, vilket gör att de kan välja de mest fördelaktiga 
lånealternativen med lägst räntor. Branschtillhörighet kan definitivt antas ha en påverkan på företags 
kapitalstruktur. Ett tjänsteföretag behöver knappast låna lika mycket kapital som tillverkande företag, där 
investeringar i maskiner och materiella anläggningstillgångar krävs. Bolag inom en viss bransch verkar utifrån 
liknande förutsättningar, vilket gör det logiskt att deras kapitalstruktur antagligen också uppvisar liknande 
mönster. I och med detta kan branschtillhörighet anses påverka balansräkningens finansieringssida och 
strukturen på kapital. Det finns studier som visar på att materiella anläggningstillgångar har en inverkan på ett  

1



företags skuldsättning. Även utdelningar, nyemissioner och koncernbidrag borde logiskt kunna ha en effekt på 
blandningen mellan lånat och eget kapital. Detta var en kort diskussion kring vilka faktorer som kan ha en 
möjlig påverkan på kapitalstruktur. Vilka variabler som kan ha en inverkande effekt på strukturen och därmed 
också skuldsättningsgraden diskuteras lite längre fram i texten med en konkret utgångspunkt från tidigare 
studier och forskning.      

1.2 Problemdiskussion 

Denna studie har sitt fokus på kapitalstruktur i fastighetsbolag. Enligt Titman och Wessels (1988) har bolag 
med mycket materiella anläggningstillgångar en tendens till att hålla en hög skuldsättningsgrad, vilket skulle  
kunna vara en förklaring till att fastighetsbolag generellt har en hög skuldsättning. Något som också bidrar till  
hur kapitalstrukturen ser ut i fastighetsbolag är affärsrisken. De Ridder (2003) påstår att företags affärsrisk  
generellt uppskattas genom hur bolagets resultat efter skatt utvecklas under en längre tidsperiod. Resultat  
hänger samman med intäkter och betalningsströmmar och betalningsströmmarna borde vara stabila inom 
fastighetsbranschen då människor behöver ett boende oavsett hur konjunktursläget ser ut. Detta medför en 
relativt låg affärsrisk för fastighetsbolag, vilket också borde ge en viss stabilitet i intäkterna och därmed också 
kapitalstrukturen. 

Att affärsrisken är relativt låg stämmer dock inte för alla bolag, eftersom vissa mindre orter är utflyttningsorter.  
Här kan fastighetsbolag få problem med att utnyttja den befintliga kapaciteten, varför affärsrisken på sådana 
här ställen blir högre jämfört med för företag verksamma i stora städer, där det inte brukar vara några problem 
med att få fastigheter uthyrda.

Säkerheter spelar också en väsentlig roll för kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Att låna med säkerhet betyder  
att den som tar ett lån gör det mot någonting av värde som han är ägare till eller är på väg att införskaffa 
(Fayman och He, 2011). Med andra ord är det banken som har denna säkerhet, som låntagaren tillhandahåller  
(Fayman och He, 2011). Om låntagaren får svårigheter med sina betalningar kan banken kräva låntagaren på 
denna säkerhet för att få tillbaks sitt utlånade kapital (Fayman och He, 2011). En mycket vanlig säkerhet inom 
fastighetsbranschen är just fastigheterna, vilket kan vara en av de viktigaste orsakerna till de relativt höga 
skuldsättningsgraderna, då en viss stabilitet kan garanteras för långivaren i och med dessa säkerheter. Det är  
möjligt att få lägre räntor vid lån med säkerhet, då långivaren erhåller vissa garantier på grund av säkerheterna 
(Fayman och He, 2011). Fastighetsbolagen borde alltså generellt ha mycket goda säkerheter vid 
bankfinansiering, vilket också gör detta alternativ attraktivt för dem. Säkerheterna leder till lägre risk för  
långivarna, vilket leder till något lägre räntor. Dessa unika förutsättningar för fastighetsbolag är ytterligare ett  
tecken på stabilitet inom branschen och dess allmänna kapitalstruktur. På grund av dessa särskilda drag av 
stabilitet som utmärker branschen blir det extra intressant att undersöka vad som påverkar kapitalstrukturen 
när den förändras, då det mycket väl kan ha samband med förändringar i stabiliteten.  

Det är främst tre stycken kända teorier som har lagt grunden för den samtida forskningen kring kapitalstruktur  
och det är Millers och Modiglianis teorem, Pecking order Theory och Trade-Off Theory. Mest kända är 
möjligen Millers och Modiglianis idéer kring att företagsvärdet är oberoende av finansieringen, det vill säga 
andelen skulder och eget kapital i ett företag (Modigliani och Miller, 1958). 

Vidare utvecklade Miller och Modigliani sina studier och år 1963 bevisade de att bolag kan erhålla ett högre 
värde tack vare belåning och den så kallade skatteskölden som då bildas (Modigliani och Miller, 1963).  
Skatteskölden kan beskrivas som en skatteeffekt som uppkommer då räntan på lånade medel är avdragsgill.

Att utveckla kunskaperna kring kapitalstruktur är ytterst väsentligt, då det handlar om hur ett företag kan öka 
sitt värde genom olika kombinationer av lånat och eget kapital. Aktieägarnas huvudsakliga intresse är att  
företag antingen bibehåller sitt nuvarande värde eller ökar det och en ökning är att föredra, då den genererar  
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högre avkastning. Utan avkastning kan ägarna investera sina finansiella medel på andra håll, varför det är  
viktigt för bolag att göra ansträngningar för att öka sitt värde. Detta är något som kan ske genom förändringar i  
kapitalstrukturen. Till exempel kan en ökad belåning ibland generera högre avkastning i och med 
skatteskölden. Forskningen kring kapitalstruktur strävar efter att ta reda på vilka variabler som påverkar den.  
Med sådana kunskaper blir det lättare för företagsledningar att styra strukturen åt ett sådant håll att bolagets  
värde ökar och att ägarna får större avkastning. I och med detta är det relevant att utöka kunskaperna kring 
strukturen av kapital och vilka variabler som påverka den. Det är viktigt att komma ihåg att förändringar i  
kapitalstrukturen endast gynnar ägarna om företagets värde ökar (Hillier, m.fl., 2013). 

Det finns ingen formel för hur en optimal allmängiltig kapitalstruktur ser ut. Från ett aktieägarperspektiv är det  
önskvärt att bolag väljer en sådan struktur som maximerar dess värde (Myers, 2001). Det är därför viktigt att  
företagsledningar väljer en sådan kombination av eget och lånat kapital som ökar värdet för ägarna (Hillier,  
2013). Det är dock svårt att konkret veta vilken kombination som är optimal, eftersom detta är omdiskuterat.  
Den bästa kapitalstrukturen kan, enligt tidigare forskning, variera från bransch till bransch och för att  
överhuvudtaget komma fram till den är det viktigt att studera vilka variabler som är påverkande. Studier av 
faktorer som inverkar på kapitalstruktur har kommit fram till varierande resultat och slutsatser (Michaelas, m.fl.,  
1999), varför ytterligare undersökningar krävs. 

Under de senaste åren har forskare genomfört flertalet undersökningar för att försöka komma fram till vilka 
faktorer som inverkar på kapitalstrukturen i olika bolag. Forskningsfronten visar på att det finns en mängd olika 
förklaringar till förändringar i kombinationen av eget kapital och skulder. Särskilt intresserade verkar forskare 
ha varit av skuldsättningsgraden och förändringar i detta nyckeltal, något som har en direkt koppling till  
kapitalstruktur. En av de tydligaste faktorer som diskuteras och anses ha en påverkan på 
skuldsättningsgraden är branschtillhörighet. Forskare utgår från att företag inom samma bransch liknar 
varandra då de är verksamma utifrån liknande förutsättningar. Harris och Raviv (1991) bevisar att företags 
skuldsättningsgrader liknar varandra när de tillhör samma bransch mer än när de tillhör olika branscher.  
Denna slutsats är omstridd, då till exempel Myers (1984) påstår att det är mer sannolikt att det är företagets 
finansieringsbehov som ligger till grund för skuldsättningsgraden och inte vilken bransch det tillhör. Ferri och 
Jones (1979) kom i sin forskning fram till ett resultat som påstår att en del branscher är mer likasinnade än 
andra avseende skuldsättningen. Bland annat undersökte de variablerna branschtillhörighet och 
skuldsättningsgrad och kom fram till att bolag inom olje- och 
gasindustrin uppvisade tydliga liknande karaktärsdrag. Detta medan företag inom till exempel IT-branschen 
inte uppvisade några specifika likheter. Utifrån detta är det går det att dra slutsatsen att företag i samma 
bransch eventuellt kan likna varandra, men att det inte alltid behöver vara så.
 
I och med att tidigare forskning har kommit fram till att olika branscher verkar utifrån olika förutsättningar är det  
logiskt att möjligheten finns att det varierar vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen inom olika sektorer.  
Denna studie strävar efter att inrikta sig mot en viss typ av företag, större onoterade fastighetsbolag i Sverige 
och utreda vad som inverkar på deras struktur av kapital och skuldsättningsgrad. 

Kapitalstruktur i företag är också beroende av vilket land det är verksamt inom. I en studie från 2008 jämförs 
de bankinriktade ekonomierna Japan, Tyskland och Frankrike med de marknadsinriktade ekonomierna USA 
och Storbritannien (Antoniou, m.fl., 2008). Resultatet visar att kapitalstruktur till en hög grad påverkas av vilket  
land det är som undersöks. I och med detta är det extra viktigt att göra studier inom Sverige för att få en större 
förståelse för företagen här. Det föreligger ett glapp i forskningen i detta land gällande skuldsättningsgrad och 
påverkande faktorer, då de flesta studier kommer från stora länder som till exempel USA. Mycket av tidigare 
forskning härstammar från länder så som Frankrike, Indien och USA. Benkraiem och Gurau (2013) fokuserar 
på Frankrike och Ganguli (2013) på Indien. Detta medan Kim och Sorensen (1986), Scott Jr och Martin (1976) 
och Remmers med flera (1975) genomförde undersökningar som härstammade från USA. Det finns bevisning 
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kring kapitalstruktur från Libyen (Buferna, m.fl., 2005), liksom från Italien och Storbritannien (Panno, 2003).  
Detta är ett av flera argument för att fördjupa studierna kring kapitalstruktur i Sverige. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i bristen på forskning kring kapitalstruktur i Sverige, samt bristen på 
fördjupningar i kombinationen av eget och lånat kapital i större onoterade fastighetsföretag. Studien utgår även 
från tidigare internationell forskning och också det som kan definieras som forskningsfronten. Utifrån detta har  
ett syfte formulerats i nästa delkapitel.   

Det har diskuterats en hel del kring om variabeln företagsstorlek påverkar kapitalstrukturen. Myers påstår att  
stora företag tenderar att mer förlita sig på extern finansiering än mindre sådana, eftersom de är mer 
väldiversifierade och har större inflytande (Remmers, m.fl., 1975). Scott och Martin (1976) påstår att stora 
företag genom en högre kreditvänlighet och bättre tillgång till lägre räntor på belånade medel på ett enklare 
sätt har tillgång till kapitalmarknaderna. Det finns studier som visar på att internationaliseringen av företag från 
USA är förknippad med lägre räntor och en högre finansieringsgrad med belånade medel (Mansi och Reebs, 
2002). Dessa studier pekar mot att företagsstorleken kan ha en inverkan på kapitalstrukturen och 
skuldsättningsgraden. Detta eftersom stora företag ofta är internationellt verksamma och då har bättre tillgång 
till olika slags alternativ för finansiering. 

Lönsamhet anses av många forskare vara en faktor som påverkar kombinationen av eget kapital och skulder.  
Titmans och Wessels (1988) resultat indikerar att lönsamma företag använder mindre skulder. Detta stödjs 
även av Gangulis (2013) forskning. 

Något som delvis har att göra med lönsamhet är tillväxt. Det finns många studier kring kopplingarna mellan 
tillväxt och skuldsättningsgrad. En lägre skuldsättningsgrad förekommer hos företag med hög tillväxttakt än 
hos de med en lägre sådan (Kim och Sorensen, 1986). Genom att studera bemanningsföretag avseende 
deras belåning kom författarna fram till slutsatsen att företag med en hög tillväxt använde sig mindre av 
skuldfinansiering än de med låg tillväxt. Forskning från senare tid, där libyska företag undersökts, stödjer detta  
resultat till en viss grad (Buferna, m.fl., 2005). De libyska företagen studerades utifrån följande variabler:  
tillväxttakt, företagsstorlek, belåning och vinst. Mellan tillväxttakten och skuldsättningsgraden kunde ett svagt  
negativt samband påvisas. Detta indikerar att det kan vara relevant att studera samband mellan olika företags 
tillväxt och belåning. 

Utifrån modern forskning går det alltså att utläsa att tillväxt och lönsamhet anses vara några av de viktigaste 
variablerna för att förklara ett bolags val av kapitalstruktur (Chang, m.fl., 2009). Detta styrks bland annat av en 
studie av Frank och Goyal från 2009, där ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 
påvisas. Detta innebär att högre lönsamhet leder till en lägre skuldsättningsgrad. Samma undersökning visar  
också att stora företag som innehar mycket tillgångar ofta har en hög skuldsättningsgrad. Åter igen visar 
dessa studier på att det är relevant att bland annat utifrån de diskuterade variablerna företagsstorlek, tillväxt  
och lönsamhet undersöka påverkan på skuldsättningsgraden. Vilka samband kan uppvisas mellan dessa 
oberoende variabler och den beroende variabeln skuldsättningsgrad i större onoterade fastighetsbolag?

Förutom variablerna företagsstorlek, tillväxt och lönsamhet diskuteras även anläggningstillgångars påverkan 
på kapitalstrukturen, även om denna faktor inte förekommer lika frekvent i forskningen som de tidigare 
faktorerna. Titman och Wessels (1988) kom fram till slutsatsen att en hög andel materiella 
anläggningstillgångar är relaterat till en högre nivå av skuldsättning. 

Tack vare studier från bland annat Indien är det nu känt att variabler som företagsstorlek, 
anläggningstillgångar, lönsamhet och tillväxt kan ha samband med förändringar i kapitalstrukturen och 
skuldsättningsgraden. Detta har dock sällan testats branschspecifikt i Sverige och på grund av detta vet vi inte 
om påverkan mellan dessa variabler finns under vissa givna förutsättningar. Genom att testa samband mellan 
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dessa variabler strävar denna studie  bland annat efter att komma fram till om internationell forskning kan 
appliceras på svenska företag. Om till exempel tillväxt påverkar skuldsättningsgraden i stora länder som 
Frankrike, gör den då också det i Sverige? Gör den det inom branschen större onoterade fastighetsbolag?

Denna studies övergripande ambition är att förklara vilka variabler som påverkar större onoterade 
fastighetsbolags kapitalstruktur.

Det finns ett flertal studier kring kapitalstruktur i fastighetsföretag, men då främst börsnoterande sådana. I  
motsats till detta verkar väldigt få svenska undersökningar kring just större onoterade fastighetsbolag finnas,  
varför det blir extra relevant att fördjupa sig kring dessa. De börsnoterade bolagen är ofta i första hand 
vinstdrivande, medan större onoterade fastighetsbolag både kan ha som syfte att framförallt generera vinster,  
men även kan ha mer allmännyttiga mål där vinstintresset är något mindre. Börsnoterade fastighetsföretag 
tenderar att vara mer kortsiktiga i sitt tänkande, medan övriga icke-noterade företag har ett större fokus på 
långsiktighet (Löchen och Petersson, 2010). I och med detta kan det vara extra intressant hur onoterade större 
fastighetsbolag fungerar gällande konceptet kapitalstruktur. 

Förändringar i kapitalstruktur och variationer i påverkan från olika variabler borde kunna uppkomma på grund 
av finanskriser. Detta eftersom räntor i Sverige justeras och korrigeras för att jämna ut 
konjunkturssvängningar. Riksbankens förändring av räntor, som kommer beskrivas senare i denna uppsats,  
kan antas ha en effekt på kapitalstruktur, då till exempel lägre räntor gör det mer lönsamt att låna för företag. I  
och med detta blir det också relevant att studera hur kapitalstruktur påverkas efter en finanskris och för att  
belysa detta är det då logiskt att göra jämförelser mellan en tid innan en kris och en tid efteråt. I denna 
undersökning kommer två år innan en finanskris studeras och jämföras med två år efter. På vilket sätt ändras 
påverkan på kapitalstrukturen efter en lågkonjunktur, relaterat till innan?

Sammanfattningsvis går det att påstå att de tidigare diskuterade variablerna är väl motiverade av tidigare 
studier och modern forskning. Av vad kan förändringar i kapitalstrukturen i större onoterade fastighetsföretag 
förklaras? Vilken inverkan har en finanskris på kapitalstruktur och samband mellan utvalda variabler?

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att förklara vilka variabler som påverkar svenska större onoterade 
fastighetsbolags kapitalstruktur samt förklara hur sambanden mellan utvalda variabler varierar före jämfört 
med efter en finanskris. Detta kommer ske genom att analysera vilka samband utvalda oberoende variabler,  
som är materiella anläggningstillgångar, företagsstorlek och tillväxt uppvisar med den beroende variabeln,  
skuldsättningsgrad. En jämförelse kommer göras mellan åren innan en finanskris och åren efter.

De två frågeställningarna som ska besvaras är följande: 

1 – Vilka variabler påverkar skuldsättningsgraden i större onoterade svenska fastighetsföretag?
2 – Vilka samband finns mellan utvalda variabler och hur varierar sambanden före och efter finanskris? 

1.4 Avgränsningar  
    
Studien avgränsas till åren 2006 och 2007 som är innan finanskrisen och åren 2012 och 2013 som är efter  
finanskrisen. Att just dessa år valts ut är för att undvika de starkaste effekterna av finanskrisen som inträffade 
2008-2009, men också för att se hur åren innan krisen skiljer sig från åren efter, Avgränsningen till svenska 
större onoterade fastighetsföretag (AB) görs genom att begränsa urvalet till företag som har mer än 50 000 tkr  
i omsättning och mer än 50 000 tkr i totala tillgångar. Detta görs eftersom kapitalstrukturen har större 
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betydelse i företag som är stora. Bolag med negativt eget kapital har tagits bort, liksom bolag med en soliditet  
under 10%.

I denna studie undersöks enbart bolag, inte koncerner.
  
1.5 Fortsatt disposition
             
Kapitel 2: Metod
Under detta avsnitt redogörs det detaljerat för gjorda metodval. Det diskuteras även om studien uppfyller de 
krav på kvalitet som ställs på forskning inom företagsekonomi. 

Kapitel 3: Referensram
Under denna rubrik beskrivs bland annat relevant forskning samt aktuell forskningsfront för denna studie. 

Kapitel 4: Empiri och analys
I detta avsnitt presenteras data som insamlats och bearbetats. Fokuset ligger på siffror och samband i detta  
kapitel.

Kapitel 5: Slutdiskussion och resultat
I det här kapitlet analyseras samband utifrån tidigare teori och forskning. Frågeställningarna, som 
presenterades i avsnittet 1.3 Syfte i uppsatsen, besvaras. Det tydliggörs även vilket bidrag denna studie 
lämnar till forskningen. Som en avslutning ges förslag till vidare undersökningar inom konceptet kapitalstruktur.
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2. Metod
 
Detta kapitel strävar efter att ge läsaren en så bra insyn som möjligt i hur denna studie utförts. Det redogörs  
för datainsamlingsmetoder, allmänna resonemang kring variabler samt hur information bearbetats. I slutet av  
kapitlet förs en diskussion kring hur väl uppsatsen uppfyller de krav på kvalitet som ställs på forskning inom  
företagsekonomi. 

2.1 Forskningstraditioner

Det existerar två stycken stora traditioner gällande forskning inom företagsekonomi och det är den 
positivistiska samt tolkningsinriktade traditionen. Den positivistiska inriktningen har sina rötter i  
naturvetenskapen. Kunskap anses förvärvas genom logik och människans fem olika sinnen. Den positivistiska 
forskningstraditionen betonar objektivitet. Forskaren ska ha en neutral inställning till sitt projekt för att undvika 
personliga värderingars påverkan på resultatet. (Thurén, 2007)

Den tolkningsinriktade forskningstraditionen är mer humanistisk till sin karaktär, eftersom den, förutom att utgå 
från logik och de fem sinnena, även utgår från igenkännandet. Förståelse för olika handlingar betonas. Detta  
skiljer sig från den positivistiska traditionen, där det istället är viktigast att belysa olika handlingar. Inom den 
tolkningsinriktade traditionen anses det vara lättare att tolka människors handlingar och beteende om en 
förståelse finns för hur människan fungerar. Kunskapen anses inom denna tradition inte vara frikopplad. Den 
kommer ifrån oss själva. (Thurén, 2007)

Denna undersökning har upprättats enligt den positivistiska traditionen. Objektivitet har i största möjliga mån 
eftersträvats gällande studien och dess resultat. Genom att standardisera måtten för olika variabler och 
uträkningar har objektivitet kunnat uppnås. Samtidigt har det varit viktigt att kunna generalisera slutsatserna. I  
undersökningen finns ett fokus på siffror och statistik och uppvisade samband. Detta är metoder som bottnar i  
naturvetenskapen och är relaterade till den positivistiska forskningstraditionen.    

2.2 Positionering av forskning  
 
Forskning inom redovisning är inriktad på problemlösning, att studera relationer samt att öka kunskaperna 
(Smith, 2003). Det existerar tre stycken olika kategorier som redovisningsforskning kan utgå ifrån och det är  
kritisk redovisningsforskning, tolkande redovisningsforskning och mainstream redovisningsforskning (Ryan,  
m.fl., 2002). Vilken kategori som väljs kommer att styra studien.

I den kritiska redovisningsforskningen betonas objektivitet och riktiga relationer. Dessa förvandlas och 
reproduceras via subjektiv tolkning. Mänskliga avsikter och rationaliteten de innehåller accepteras, men måste 
betraktas kritiskt på grund av att människor påverkas genom bland annat icke-korrekt medvetande och 
ideologier. Kunskap om sociala aktörer kan förstås genom att undersöka den historiska utvecklingen samt de 
ändringar som skett i den (Ryan, m.fl., 2002). 

Inom den tolkande redovisningsforskningen anses verkligheten vara socialt skapad. Den sociala världen kan 
förstås utifrån människors handlande och när det gäller studier av redovisningspraxis är det viktigt att ta den 
sociala aspekten i beaktande. Inom tolkande forskning föreligger ett intresse för att förstå redovisning utifrån 
ett socialt perspektiv (Ryan, m.fl., 2002). Den här sortens redovisningsforskning har som mål att skapa 
förståelse för den sociala karaktär som vardagen har (Ryan, m.fl., 2002). Verkligheten anses formas via 
interaktion mellan människor (Ryan, m.fl., 2002).

Mainstream forskning anlägger ett objektivt synsätt på omvärlden. Forskningen har sina rötter i observationer  
samt positivismen. Positivismen baseras på empirisk data vilket skapar en möjlighet för forskaren att utesluta 
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egna värderingar och spekulationer (Ryan, m.fl., 2002). Dessutom finns inom positivismen en djup förankring i  
att förutse och förklara. Inom denna inriktning av redovisningsforskning betraktas teori och empiri som 
oberoende av varandra. Det finns en förkärlek för kvantitativa metoder för att kunna generalisera 
forskningsresultaten. Det är tänkt att den som utför undersökningen ska vara passiv gällande observationerna 
och på ett rationellt sätt arbeta mot satta mål (Chua, 1986). 

Denna undersökning faller under kategorin mainstream forskning eftersom ett objektivt synsätt har anlagts av 
forskaren. Studien baseras på empirisk data och genom detta är det möjligt att undvika egna värderingar och 
spekulationer. En kvantitativ metod har används, vilket är typiskt för mainstream forskning. Målet är att kunna 
generalisera forskningsresultaten. Gällande observationerna har ett passivt förhållningssätt eftersträvats,  
samtidigt som ett arbete har utförts för att nå uppsatta mål. 

2.3 Deduktiv och induktiv forskningsansats 
 
Det finns två grundläggande sätt att gå tillväga gällande företagsekonomisk forskning (Bryman och Bell, 2013).  
Deduktiv ansats baseras på teori för att sedan testas i praktiken, medan induktiv ansats tar sin utgångspunkt i  
praktiken för att sedan skapa teorier. Den allra vanligaste ansatsen vid naturvetenskapliga studier är den 
deduktiva (Thurén, 2007). Eftersom denna studie har sina rötter i naturvetenskaplig metod (med sitt fokus på 
siffror, statistik och uträkningar), som är grunden i positivistisk tradition, blir det naturligt att anlägga en 
deduktiv forskningsansats. Denna studie har med andra ord tagit sin utgångspunkt i tidigare teorier för att  
sedan utföra undersökningar i praktiken. Med andra ord har målet inte varit att utgå ifrån praktiken för att  
generera nya teorier, vilket är tillvägagångssättet i en induktiv forskningsansats. 

Deduktiv forskningsansats har kritiserats. Forskare som tar sin utgångspunkt i tidigare teori kan ha en viss 
tendens att bli något påverkade av studier som utförts inom ämnet.  Detta kan leda till att viktig information 
förloras, då fokus styrs av tidigare forskning och resultat.  (Jacobsen, 2002)      
För att undvika detta problem är det viktigt att aktivt försöka vara medveten om denna effekt som kan uppstå.  
Genom denna medvetenhet har ett mer neutralt förhållningssätt till tidigare forskning skapats och ett  
helhetsperspektiv har eftersträvats för att eventuellt upptäcka sådan information av relevans som kan riskera 
att gå förlorad.   
      
2.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en kvantitativ metod på grund av de mängder av numeriska data som 
ska samlas in, bearbetas, mätas och slutligen analyseras. Ett karaktäristiskt drag för just kvantitativa studier är  
att data i form av siffror ofta insamlas, att författaren föredrar ett naturvetenskapligt synsätt på studien och att  
en objektivistisk verklighetssyn ofta anläggs (Bryman och Bell, 2013). Dessa resonemang stämmer väl med 
författarens syn på undersökningen och hur den kommer genomföras. 

Inom kvantitativa studier är det viktigt att utgå från tidigare teorier, för att sedan insamla och bearbeta data.  
Detta förhållande till relationen mellan teori och forskning beskrivs som deduktivt. (Bryman och Bell, 2013)

Denna uppsats baseras på ovan förklarade deduktiva synsätt på förhållandet mellan teori och forskning. Först  
presenteras tidigare teorier och slutsatser, för att därefter beskriva data som insamlats och analysera allting.  
Den viktigaste orsaken till att författaren börjat med att utgå från tidigare forskning, som ett av de traditionella  
stegen i kvantitativa studier, är att aktuella variabler endast kunde fås fram genom att fördjupa sig i tidigare 
forskning och resultat. 

Det skulle inte passa denna undersökning att utgå från en kvalitativ metod på grund av det stora urval av data  
i form av siffror som ska insamlas och analyseras. Dessutom anläggs vanligen ett induktivt synsätt på 
relationen mellan teori och forskning. Detta betyder att forskaren inte utgår från teorier, utan först samlar in  
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data för att senare i processen utforma teorier (Bryman och Bell, 2013). Detta skulle inte fungera i denna 
uppsats, då det har varit nödvändigt att fördjupa sig i tidigare forskning och resultat för att förstå vilka variabler  
som är relevanta att studera. 

Att en kvalitativ metod inte skulle fungerat i denna studie beror också på flera andra faktorer. Bland annat är  
det av intresse i kvalitativa undersökningar att se omvärlden utifrån undersökningspersonernas perspektiv och 
förstå händelser som sker samt sociala samband (Bryman och Bell, 2013). Denna studie har ingen ambition 
gällande att försöka förstå sociala samband och processer, snarare är det ekonomiska och numeriska 
processer som ska kartläggas. Det ingår inte heller några undersökningspersoner i urvalet, utan det är företag 
som analyseras. Bland annat på grund av detta har författaren ansett att en kvalitativ metod inte är lämplig att  
använda sig utav i denna uppsats. Ett kvantitativt förhållningssätt är den bästa metoden för att uppfylla syftet i  
denna studie.  

2.5 Urval

Urvalet består av en hel population, inte ett sampel, av företag som valts ut utifrån särskilda kriterier. Dessa 
kriterier beskrivs mer noga under delkapitlet om data nedan. Av naturliga orsaker är det varierande antal  
företag som studeras från år till år, men urvalet har skett utifrån samma kriterier för varje år.    

Följande antal bolag studeras de olika åren:

År 2006 – 340 stycken företag.
År 2007 – 348 stycken företag.
År 2012 – 376 stycken företag.
År 2013 – 390 stycken företag.

2.6 Data 

Undersökningar där forskare hämtar redan insamlad data utifrån varierande register eller ytterligare omarbetar  
sådan data, kallas för sekundärdataundersökning (Dahmström, 2005). Det är på detta sätt denna studie 
kommer ske. Offentlig information, som redan har blivit insamlad, kommer användas och bearbetas. 
Databasen Retriever Business är en viktig källa i denna uppsats, då sekundärdata främst kommer insamlas 
därifrån. Exempel på information som kommer användas från Retriever Business är nyckeltal för olika företag, 
information om skulder, materiella anläggningstillgångar samt omsättning.   

Till att börja med kommer undersökningen att avgränsa sig till att behandla data från år 2006 och år 2007,  
samt år 2012 och år 2013. Totalt innebär detta att data från fyra olika år kommer analyseras. Anledningen till  
att just dessa år valdes ut är för att undvika de direkta och starkaste effekterna av finanskrisen som slog till  
mot Sverige 2008-2009. På grund av detta är det lämpligt att välja ut två år precis innan krisen, samt två år en 
period efter. 

För att i Retriever Business välja ut större onoterade fastighetsbolag kommer särskilda sökningar göras. En 
avgränsning kommer att ske till företag med mer än 50 000 tkr i omsättning, då kapitalstruktur är en relevant  
fråga främst i stora företag och då en hög omsättning är en av flera indikationer på att bolaget är stort.  
Avgränsningen omfattar aktiebolag som inte är med på några börslistor, det vill säga är onoterade. För att få 
fram relevanta fastighetsföretag har först fastighetsbranschen valts i databasen Retriever, för att vidare välja  
företag som ägnar sig åt fastighetsuthyrning och förvaltning av fastigheter. 
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Ytterligare en avgränsning har gjorts till företag som har mer än 50 000 tkr i tillgångar. Detta för att på ett mer 
noggrant sätt kunna få fram de företag som både har hög omsättning och en stor andel tillgångar. Målet är att  
undersöka stora företag och dessa två kriterier hjälper till att få fram sådana.

Vad gäller gränserna för omsättning och tillgångar kommer kravet att vara att företagen håller sig ovanför satt  
gräns varje aktuellt år, annars tas det helt bort från urvalet. Med andra ord undersöks en population som har 
mer än 50 000 tkr i omsättning och totala tillgångar varje år från 2006-2007 och 2012-2013. 

Slutsatserna av en undersökning kan endast generaliseras till den population data inhämtats ifrån (Bryman 
och Bell, 2013). Författaren av denna uppsats har inga avsikter att generalisera resultaten på någon annan 
population än här utvalda större svenska onoterade fastighetsbolag. 

2.7 Variabler  

Det finns olika typer av variabler, som till exempel dikotoma sådana. Dessa omfattar två kategorier, 
exempelvis ”man” och ”kvinna”. En annan typ av variabel är nominalvariabler, som omfattar kategorier och inte 
är möjliga att rangordna. (Bryman och Bell, 2013)
Författaren har i denna uppsats valt att använda sig av kontinuerliga variabler, då dessa är mest lämpliga för  
undersökningen. En kontinuerlig sådan kan, inom ett intervall, anta vilka värden som helst (Körner och 
Wahlgren, 1996).  

Skuldsättningsgrad har valts ut som beroende variabel, eftersom skulder är av yttersta relevans för ett företags 
kapitalstruktur. Ambitionen är att ta reda på vad som påverkar skuldsättningsgraden i större onoterade 
fastighetsbolag i Sverige. 

Skuldsättningsgraden kan definieras på varierande sätt och en närmare presentation av definitioner av 
variabler sker i slutet av kapitel 3.

Oberoende variabler är de som antas påverka den beroende. I denna studie kommer författaren undersöka 
om vissa utvalda oberoende variabler påverkar den beroende variabeln skuldsättningsgrad, samt vilka 
samband som finns mellan valda variabler. 

2.8 Bearbetning av data 

Den huvudsakliga bearbetningen av data kommer göras i datorprogrammet Excel. Här kommer matematiska 
och statistiska uträkningar göras, för att sedan presenteras i diagram och tabeller.  

Standardavvikelse är ett mått som mäter hur de utvalda observationerna är spridda kring det gemensamma 
medelvärdet (Körner och Wahlgren, 1996). I denna studie kommer standardavvikelserna att räknas fram för att  
få en förståelse för branschen samt eventuellt se karaktäristiska drag. 

Korrelationskoefficienten är en koefficient som alltid hamnar inom intervallet 1 till -1. 1 anger det starkaste 
positiva sambandet som finns, medan -1 visar på det starkaste negativa sambandet som kan uppkomma. 
Hamnar värdet nära 0 är det inte lämpligt att beskriva sambandet mellan variablerna som linjärt, det vill säga 
det går inte att använda sig utav en linjär ekvation. Kortfattat går det alltså att säga att korrelationskoefficienten 
mäter styrkan av ett eventuellt linjärt samband. (Körner och Wahlgren, 1996)

Observera att en koefficient nära 0 tyder på att variationerna uppkommer beroende av andra variabler än de 
utvalda för undersökningen (Bryman och Bell, 2013). Korrelationskoefficienten visar bara styrkan i samband 
mellan variablerna, inte vilken variabel som påverkar den andra. 
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Just i denna undersökning kommer korrelationskoefficienten att användas som ett verktyg för att avgöra om 
linjära samband föreligger samt hur starka de i så fall är. 

En linjär regression kan beskrivas enligt denna formel:

Y = kx + m

Y = beroende variabel
m = intercept, y-axel

k = lutningskoefficient
x = oberoende variabel

Linjära regressioner kommer i denna undersökning att användas för att påvisa och urskilja eventuella 
samband mellan den beroende variabeln och de oberoende. Då endast två variabler kommer att undersökas 
samtidigt har det ansetts vara tillräckligt att endast använda regressioner av den linjära typen. Multivariata 
undersökningar, där flera variabler samtidigt studerats (Bryman och Bell, 2013), har uteslutits som metod i  
denna studie. 

Genom att en gång multiplicera korrelationskoefficienten med sig själv erhålls determinationskoefficienten,  
som förklarar hur stor del av variationerna i den beroende variabeln som kan förklaras av variationer i den 
oberoende. Denna koefficient visar inte på orsakssamband. (Körner och Wahlgren, 1996).

2.9 Kvalitetskrav på företagsekonomisk forskning  
 
Det ställs en del krav på företagsekonomisk forskning, varav kriterierna för reliabilitet, validitet och 
replikerbarhet är de viktigaste (Bryman och Bell, 2013).
 
Reliabilitet benämns också som tillförlitlighet och har att göra med ifall samma resultat av undersökningen kan 
fås fram om någon bestämmer sig för att göra en upprepning av den. Antingen kan samma resultat fås, eller  
så kan resultatet påverkas av slumpvisa och tillfälliga faktorer. Vid kvantitativa undersökningar är reliabiliteten 
ytterst relevant, då det är av intresse att veta om de mått som används är stabila eller inte och om det 
verkligen mäter det som det påstår sig mäta. Blir utfallen olika trots två exakt likadana undersökningar, så är  
det en stor risk för att testet inte mäter det som det påstås mäta.  (Bryman och Bell, 2013)

I denna undersökning uppfylls kravet på reliabilitet om undersökningen upprepas genom att inhämta data från 
samma källor och utifrån exakt samma kriterier. Reliabiliteten höjs ännu mer, då studien baseras på tidigare 
studier kring valda variabler, varför det är möjligt att göra jämförelse och kolla om utfallet verkar rimligt. 

Informationen som inhämtats kring nyckeltal och andra mätbara faktorer härstammar från årsredovisningarna 
och kan anses vara tillförlitlig, då den godkänts av revisorer som ska följa de svenska lagarna inom området.  
Det kan även antas vara så att bolagen förmodligen publicerar tillförlitlig information, då investerare annars så 
småningom skulle flytta sina finansiella medel någon annanstans.

Replikerbarhet har att göra med om det är möjligt att reproducera en undersökning och få fram samma resultat  
som tidigare. Begreppet är närbesläktat med reliabilitet. För att det ska vara möjligt att göra en replikation av 
en undersökning måste författarna ytterst noggrant redovisa vilka metoder de har använt (Bryman och Bell,  
2013). I denna studie har det redogjorts för valda metoder och det är därför möjligt att återproducera studien 
och uppnå samma resultat. Därmed uppfylls kvalitetskravet på replikerbarhet. 
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Validitet är också ett väsentligt kvalitetskrav som ställs på företagsekonomisk forskning och har att göra med 
om måttet på ett visst begrepp verkligen ger en bild av det begreppet (Bryman och Bell, 2013). En fråga som 
då blir aktuell är om de utvalda variablerna verkligen mäter det författarna vill mäta samt om de är relevanta för  
studien. Variablerna i denna undersökning har valts ut utifrån tidigare forskning, där samband har kunnat 
konstateras. Detta gör dem relevanta, vilket också gör att kravet på validitet delvis kan uppfyllas. Siffror kring 
hur variablerna mäts, samt nyckeltal, har hämtats från Retriever. Denna databas används på många svenska 
universitet och kan därför anses vara tillförlitlig. I och med detta kan utvalda mått anses vara pålitliga och mäta 
det de är avsedda att mäta. Exakt enligt vilka formler variablerna mäts härstammar från tidigare forskning. 
Utifrån detta går det att påstå att kravet på validitet är uppfyllt i denna studie.   

Det är möjligt att de oberoende variablerna som valts ut sinsemellan är korrelaterade. Denna studie tar ingen 
hänsyn till detta, eftersom intresset här riktas mot vilka enskilda variabler som har en inverkan på 
kapitalstrukturen.  

Relevanta siffror har, som tidigare nämnts, inhämtats från databasen Retriever. Retriever används på många 
svenska universitet och kan därför anses vara en pålitlig källa. Detta också eftersom nyckeltal från denna källa  
är standardiserade. 

Denna studie bygger vidare på tidigare forskning och för att höja kvaliteten i undersökningen har det funnits en 
strävan efter att hitta samma resultat i flera olika tidigare studier. Med andra ord har det funnits ambitioner att  
så ofta som möjligt hitta resultat från olika källor som stödjer samma påstående. Detta gör att valda källor kan 
kontrolleras mot varandra, varefter tillförlitligheten automatiskt ökar. 

2.10 Källkritik

I denna undersökning har de funna resultaten analyserats utifrån tidigare forskning. Det är viktigt att vara 
medveten om att tidigare resultat kan appliceras på resultaten i denna studie, dock med vissa begränsningar.  
Exempelvis är en stor del av tidigare undersökningar utförda utomlands i länder som USA och Libyen. Vissa 
studier fokuserar på företag inom EU. Bolag i olika länder verkar utifrån skilda förutsättningar, som till exempel  
olika skattesystem, lagar och varierande förhållanden mellan långivare och låntagare. Detta kan leda till  
varierande resultat i undersökningarna, varför det inte är lämpligt att okritiskt applicera resultat från tidigare 
forskning på resultaten i denna studie. 

En del tidigare undersökningar har studerat skuldsättningsgrader och vilka variabler som påverkar, men i  
andra branscher än fastighetsbranschen. Branschtillhörighet kan därmed vara en variabel som påverkar 
resultaten och kan förklara varierande resultat. Även här är det så att företag inom olika branscher verkar 
utifrån skilda förutsättningar och detta har tagits i beaktande när resultaten i denna studie analyserats utifrån 
tidigare slutsatser.   

Det är också relevant att ha i åtanke att viss använd tidigare forskning är äldre än annan. Detta behöver inte 
innebära att de äldre resultaten är irrelevanta, men det är möjligt att tid är en faktor som kan påverka resultat  
och skapa variationer. Detta i och med att omvärlden och den miljö företagen är verksamma inom ändras 
genom till exempel teknisk utveckling.  

12



3. Referensram
I detta kapitel beskrivs den teoretiska grund som denna studie utgår ifrån. Internationellt kända teorier och  
aktuell forskning presenteras med målet att längre fram i texten kunna förklara vad som påverkar större  
onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur. 

3.1 Praktisk referensram
3.1.1 Introduktion till kapitalstruktur 

Alla företag har i sin redovisning en balansräkning, vars finansieringssida består av eget kapital och skulder.  
Det är denna sida som visar hur företag finansierar sin verksamhet, det vill säga till vilken mån de använder 
sig utav eget kapital respektive skulder. En del verksamheter väljer en högre skuldsättning för att finansiera sig  
själva, medan andra föredrar att främst använda sig utav eget kapital. Vare sig företagen låter främmande eller  
eget kapital att dominera balansräkningen så är det viktigt att vara medveten om att båda dessa sätt har sina 
fördelar och nackdelar. Det som är gemensamt för alla bolag är att de aktivt måste ta beslut kring vilken 
kombination av främmande och eget kapital som är lämpligast för just dem att använda sig utav.     

Ett företags kapitalstruktur kan utläsas från balansräkningens finansieringssida och blandningen mellan eget  
kapital och skulder.  

3.1.2 Företagets värde och aktieägarna  

Ett bolags värde kan definieras som marknadsvärdet av dess skulder adderat med marknadsvärdet av dess 
egna kapital (Hillier, m.fl., 2013). Är ledningens mål att maximera företagsvärdet bör den kombination av 
främmande och eget kapital väljas som ger det högsta värdet till bolaget (Hillier, m.fl., 2013).

Vilka målsättningar ledningen har bör bero på vad aktieägarna vill att företaget ska sträva efter. Den 
kapitalstruktur som maximerar bolagets värde är den mest fördelaktiga för aktieägarna, därför är det 
lämpligast att ledningen väljer den blandning mellan eget kapital och skulder som fyller denna funktion bäst  
(Hillier, m.fl., 2013, s. 407). Det är viktigt att komma ihåg att en förändring i kapitalstrukturen endast är till  
aktieägarnas fördel om företagets marknadsvärde ökar (Hillier, m.fl., 2013, s. 407). På samma sätt är en 
förändring endast till deras nackdel om marknadsvärdet minskar (Hillier, m.fl., 2013, s. 407).

Generellt går det att säga att företag, på grund av aktieägarna, bör sträva efter en sådan kapitalstruktur som 
maximerar dess värde. 

I resterande del av detta teorikapitel kommer olika faktorer som anses påverka ett företags kombination av  
eget kapital och skulder att beskrivas. 

3.1.3 Risk och riskhantering
 
Företag bör veta vilka typer av risker de utsätts för när de väljer mellan olika typer av finansiering.  Vid högre 
belåning och därmed även skuldsättningsgrad finns en ökad risk för att avkastningen i företaget inte täcker de 
räntekostnader som uppstår på grund av skulderna. Detta ökar risken för förlust och gör även företaget mer 
känsligt för svängningar. Ett bolag som går dåligt kan även få svårigheter med att förnya befintliga lån. Företag 
kan också få svårt för att beviljas nya lån om de utnyttjat hela sin lånekapacitet. (Hansson, 2003)
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Det är omöjligt för företag att matematiskt beräkna en optimal skuldsättningsgrad. Svårigheter uppkommer då 
när risknivån måste bedömas för olika handlingssätt och när en bedömning måste göras kring vilken risk 
bolaget är beredd att acceptera. Detta är en komplicerad situation, då skuldsättning har sina fördelar om det  
lånade kapitalet kan investeras och ge högre avkastning än kostnaderna för räntor. Nackdelen som 
uppkommer är den ökade risken. (Hansson, 2003)

Två typer av risk att förhålla sig till är ränterisk och valutarisk. Ränterisken är beroende av hur den framtida 
ränteutvecklingen sker. Företag måste bedöma om rörlig eller fast ränta är lämplig att använda sig utav, om 
finansiering ska ske på lång eller kort sikt samt samt vilken typ av finansiering som är lämpligast. Exempel på 
olika typer av finansiering är obligationer, riskkapital och bankkrediter. Valutarisk uppkommer när ett bolag tar  
lån i utländsk valuta och är relaterad till prisnivåerna och svängningarna i dessa på olika valutor. (Bennet,  
1996) 

Just i Sverige är risken i fastighetsföretag något begränsad på grund av systemet med att hyror betalas i  
förskott. När det gäller hyror och möjligheter till förlorade hyresintäkter består risken i princip bara av att folk  
kan flytta ifrån vissa orter, förslagsvis mindre sådana. Generellt är risken lägre i fastighetsinvesteringar än i  
andra mer riskfyllda företag. Det är också möjligt att betrakta risk i fastighetsbolag ur finansiärens synvinkel.  
Finansiären har en möjlighet att göra inteckningar i fastigheten, vilket ger ett visst skydd. 
Fastighetsinvesteringar görs på lång sikt och gällande risker är det också värt att tänka på att fastigheter inte 
kan flyttas.   

Risk kan hanteras genom finansiella instrument. 

Swappar kan användas när företag önskar byta betalningsflöden med varandra och bytet regleras då i ett  
avtal. Just detta finansiella instrument är vanligt att använda sig utav i fastighetsbolag. Det är möjligt att knyta 
swap-avtal både gällande räntor och valutor. Ränteswappar används för att minska utsattheten för ränterisk 
gällande skulderna. (Larsson, 2008)

Det är väldigt vanligt att skuldfinansiering för med sig en ränterisk. Genom swappar kan en möjlighet erhållas 
att byta rörlig ränta mot fast, eller vice versa, utan att öka kostnaderna. Detta utförs när ett företag till exempel  
märker av förändringar i räntorna som kan bli till dess fördel. Då kan bolaget swappa eller byta mellan rörlig  
eller fast ränta för att dra nytta av de uppkomna fördelarna. (Stephens, 2002)

Gällande valutarisken kan företag till exempel ta lån i sitt hemland när det vill expandera internationellt, för att  
sedan genomföra en swap med en annan bank för att erhålla beloppet i en annan valuta. (Larsson, 2008)

Det finns en risk som bolaget själv kan påverka genom att dela upp den i flera olika lösningar i sin portfölj. På 
så sätt reduceras risken jämfört med om företaget satsar allting på en lösning. Ett gammalt ordspråk förklarar  
att alla ägg inte ska läggas i samma korg. Fastighetsbolag kan utifrån detta resonemang alltså diversifiera sin  
låneportfölj och på så sätt sprida sitt beroende av lån. (Ori, 1995)     

3.1.4 Optimal skuldsättning 

Det existerar ingen allmängiltig formel eller nivå som talar om vilken kombination av eget och främmande 
kapital som är den mest optimala för alla företag. Vilken kapitalstruktur som är den bästa skiljer sig åt mellan 
olika bolag och är beroende av vilka typer av tillgångar som finns i företaget (Titman och Wessels, 1988).  
Detta kan teoretiskt sätt innebära att olika branscher, på grund av olika sorters tillgångar, har varierande 
optimala kombinationer av eget kapital och skulder. I längden betyder det att till exempel företag inom 
fastighetsbranschen har en särskild sorts kapitalstruktur som är mest fördelaktig inom just denna bransch.
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Trade-off Theory baseras på antagandet om att det existerar en optimal kapitalstruktur. Den kan erhållas 
genom att balansera för- och nackdelarna som finns med varierande kombinationer av skulder och eget  
kapital i ett företag. Denna mest fördelaktiga typ av kapitalstruktur kan, genom korrekt användning, leda till ett  
ökat värde på bolaget. (Myers, 1984)

Innan en korrekt balansering kan göras för att erhålla den optimala kapitalstrukturen är det viktigt att vara 
medveten om för- och nackdelarna med till exempel en hög respektive låg skuldsättning. Ett argument för en 
hög belåningsgrad är skattefördelarna som kan uppnås genom det som kallas för skattesköldar (Myers, 1984).  
Något annat positivt med hög skuldsättning är att den minskar olika typer av agentkostnader (Fama och 
French, 2002). 

En nackdel med hög belåning är räntekostnaderna som företaget måste ha möjlighet att betala för. Detta kan 
leda till varierande typer av konkurskostnader som kan orsaka en minskning av företagets värde (Frank och 
Goyal, 2009). Det är när skuldsatta företag inte klarar att leva upp till kraven på dem som konkurskostnader 
kan uppkomma (Hillier, m.fl., 2013, s. 438). Direkta konkurskostnader består av till exempel advokatkostnader 
i en likvidation av bolaget, medan indirekta sådana kan uppkomma när olika aktörer förlorar förtroendet för  
företaget (Hillier, m.fl., 2013, s. 440-441).        

Det Trade-off Theory vill förmedla är att fördelar, som till exempel skattefördelar, efter en viss nivå av 
skuldsättning kan överskuggas av nackdelar i form av till exempel höga konkurskostnader. 
Konkurskostnaderna och hög belåning har ett samband med ökad risknivå. 

Med andra ord går det att beskriva det som att ett företags marknadsvärde ökar när belåningen ökar i och med 
skattefördelarna i form av skattesköldar. Värdet blir då högre än vad det skulle kunna bli med enbart  
finansiering genom eget kapital. Värdeökningen kan inte fortsätta i all evighet ju mer företaget lånar, utan vid  
en viss grad av belåning börjar fördelarna att avta på grund av konkurskostnaderna. Den optimala punkten av 
skuldsättning uppnås när en maximal nivå av skattefördelar kan erhållas utan att konkurskostnaderna tar över.  
(Myers, 1984, s. 577)

Trade-off Theory visar på att företagsvärdet kan ökas genom fördelarna av belåning, men bara till en viss nivå,  
eftersom nackdelarna sedan tar över.

3.1.5 Räntenivåer 
 
Räntenivåerna i Sverige har varierat från år till år och styrs till stor del av reporäntan. Reporäntan är den 
viktigaste styrränta Riksbanken har (Swedbank, 2015). Reporäntan är den ränta de svenska bankerna kan 
placera eller låna till hos Riksbanken på en period upp till sju dagar (Swedbank, 2015). Med andra ord 
bestämmer reporäntan vilken ränta bankerna erhåller när de över natten sätter in pengar och vilken ränta som 
måste betalas av bankerna när de över natten lånar pengar hos Riksbanken (Swedbank, 2015). Genom 
reporäntan har Riksbanken en möjlighet att styra inflationen i Sverige (Swedbank, 2015).

Vid en högkonjunktur ökar konsumtionen och investeringarna i samhället och många vill låna pengar. Det finns 
en stark efterfråga, med andra ord, vilket kan leda till ökande prisnivåer. För att stabilisera inflationen kan 
Riksbanken då vidta åtgärder i form av ökad reporänta. Detta dämpar den ekonomiska aktiviteten i landet, så 
att inflationen inte når en för hög nivå. Vid lågkonjunkturer råder motsatta förhållanden, vilket innebär låg 
tillväxt och att få vill låna. Riksbanken kan då uppmuntra till en ökad ekonomisk aktivitet i samhället genom att  
sänka reporäntan. Generellt sägs det att det brukar ta 1-2 år tills förändringar i räntan får en effekt på 
samhällsekonomin. (Swedbank, 2015)
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Riksbanken har hållit sin reporänta inom följande intervaller de aktuella åren i denna studie (Sveriges 
Riksbank, 2015):

År: Intervall för reporänta:
2006 1,75% - 3%

2007 3,25% - 4%

2012 1% - 1,5%

2013 0,75% - 1%

Tabell 1: Riksbankens reporänta

3.2 Teoretisk referensram
3.2.1 Modigliani och Miller   

År 1958 hävdade Modigliani och Miller att ett företags marknadsvärde är oberoende av dess kapitalstruktur  
och att ett företag med skulder är lika mycket värt som ett företag finansierat med eget kapital. Detta 
resonemang grundades på antaganden om att kapitalmarknaderna är perfekta, utan transaktionskostnader,  
utan skatter och att privatpersoner och företag har möjlighet att låna till samma ränta. (Modigliani och Miller,  
1958)

En tid senare utvecklade Modigliani och Miller sina resonemang genom att ta hänsyn till skatter och den så 
kallade skatteskölden som kan skapas vid belåning. Skatteskölden är en fördelaktig effekt som uppnås på 
grund av att räntorna på lånat kapital är avdragsgilla. Detta är något som kan leda till ökat marknadsvärde för  
ett företag. (Modigliani och Miller, 1963)

Ju mer belåning ett bolag har, desto större blir skatteskölden och dess fördelar, något som innebär att  
marknadsvärdet för företag kan ökas genom att ersätta eget kapital med främmande sådant. Som tidigare 
förklarat kring skatteskölden uppkommer effekten genom att räntor på belånat kapital är avdragsgilla. Detta 
har konsekvensen att skulderna i ett företag minskar den totala skatten som det betalar. Om det görs en 
jämförelse mellan ett bolag som delvis är finansierat med skulder och ett som helt är finansierat med eget  
kapital, så betalar bolaget med skulder mindre i skatt. Detta ökar dess värde (Hillier, m.fl., 2013)

Förutom diskussioner kring företags marknadsvärde och effekterna av skatteskölden resonerade Modigliani  
och Miller också kring skuldsättning och avkastningskrav.

Avkastningskravet på ett företag är relaterat till hur mycket skulder det har och växer ju mer det är belånat.  
Med andra ord har företag med mycket skulder i balansräkningen ett högre avkastningskrav på sig än de som 
främst är finansierade med eget kapital. Detta förklaras av att belåning ökar bolagets risk, något som leder till  
att aktieägarna kräver högre avkastning. (Modigliani och Miller, 1958)

Vare sig om skatter appliceras på resonemanget eller inte är Modiglianis och Millers huvudsakliga tanke att  
visa att avkastningskravet från aktieägarna ökar med ökad belåning. 

Modiglianis och Millers slutsatser kan sammanfattas på följande sätt:
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• Ett företags värde är oberoende av dess kapitalstruktur, med utgångspunkt i vissa antaganden som  
inte existerar i verkligheten.

• Företag kan öka sitt värde genom fördelarna från skatteskölden.
• En högre skuldsättning ökar företagets risk och leder till högre avkastningskrav.

Modiglianis och Millers teorier är relevanta vid analyser av vad som påverkar kapitalstrukturen, då fördelarna 
med skatteskölden kan bidra till att förklara en ökad skuldsättning. Miller och Modigliani visar också på att  
högre belåning ökar företagets risk. Skuldsättningen och därmed även kapitalstrukturen kan på grund av detta  
även analyseras utifrån ett riskperspektiv.  

3.2.2 Rangordning av finansieringsalternativ  
  
Pecking order Theory utgår från att det finns en hierarki när det gäller val av finansieringsalternativ från 
företagsledningens sida. Först och främst och om denna möjlighet finns, så kommer ledningen att vilja 
finansiera nya investeringar genom kvarhållna vinstmedel, också kallat balanserade medel. Nästa alternativ  
som föredras i hierarkin, om det inte går att använda sig av det första alternativet, är skuldsättning. Det tredje 
och minst populära finansieringsalternativet är att använda sig utav eget kapital. (Myers, 1984)

De olika finansieringskällornas popularitet går att sammanfatta enligt följande:

1 – Kvarhållna vinstmedel / balanserade medel
2 – Skulder 
3 – Eget kapital 

Finansiering med eget kapital kan utföras genom till exempel nyemissioner.

Förklaringen till denna hierarki och att vissa finansieringsalternativ föredras framför andra kan förklaras av att  
investerare, men även företagsledningen, är medvetna om förekomsten av asymmetrisk information på 
marknaderna. (Myers och Majluf, 1984)

Asymmetrisk information har att göra med de informationsövertag som alltid existerar på kapitalmarknaderna.  
Generellt anses företagsledningen ha ett betydligt övertag gentemot investerarna när det gäller att avgöra ifall  
aktiekursen på marknaden är över- eller undervärderad för tillfället. Detta eftersom företagsledningen har 
mycket god insyn i bolagets verksamhet. De förväntas utnyttja informationsövertaget och anses då endast vilja  
genomföra en nyemission om aktiekursen för tillfället är övervärderad. (Fama och French, 2002) Det bör 
tydliggöras att detta är till nackdel för de investerare som deltar i nyemissionen. 

Problemet med asymmetrisk information är något som den rationella investeraren känner till och väljer därför  
att utgå från att aktiekursen är övervärderad när en nyemission aviseras. På grund av detta avstår 
investeraren då från att delta i emissionen om han inte erhåller ekonomisk kompensation för den högre risken. 
(Hillier, m.fl., 2013) Med andra ord anses det vara en risk att satsa kapital i ett företag, vilket leder till att  
investeraren vill bli kompenserad för detta i form av högre avkastning på satsade medel (Frank och Goyal,  
2009). I slutändan leder detta till att det blir billigare för företag att finansiera sig själva med kvarhållna 
vinstmedel eller upptagande av lån som har ett lägre avkastningskrav i och med att räntekostnaden är lägre 
(Frank och Goyal, 2009).

Pecking order illustrerar hur företag föredrar finansiering genom de billigaste medlen, det vill säga kvarhållna 
vinstmedel eller belåning. Finansiering genom nyemission / eget kapital är kostsamt i och med de höga 
avkastningskraven, varför detta är det minst populära alternativet.  
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3.3 Tidigare forskning
3.3.1 Branschtillhörighetens relevans 

Under 1950-talet utfördes en studie som kom fram till resultatet att branschtillhörighet påverkar bolagens 
kapitalstruktur eftersom denna faktor inverkar på utdelningarna (Lintner, 1956). Denna slutsats får stöd i en 
annan undersökning som hävdar att utdelningar inom en viss bransch uppvisar liknande egenskaper, då olika 
branscher påverkas på varierande sätt i hög- och lågkonjunkturer (Rozeff, 1982). Dessa studier antyder att  
olika branscher är verksamma utifrån varierande förutsättningar och att detta kan påverka kapitalstrukturen. 
Ytterligare en studie, från 1975, där det undersöktes hur skuldsättningsgraden varierade beroende på 
branschtillhörighet, stödjer detta resonemang (Remmers, m.fl., 1975). Slutsatsen i denna undersökning var att  
branschtillhörighet har en viss inverkan på kapitalstrukturen (Remmers, m.fl., 1975).  

Många forskare har diskuterat om branschen företaget tillhör har en påverkan på kapitalstrukturen. Bolag 
verksamma inom samma bransch brukar likna varandra mer gällande skuldsättningsgraden, än bolag som 
verkar inom olika branscher (Harris och Raviv, 1991). En studie från 1984 kom fram till ett resultat som står i  
kontrast till detta påstående, med förklaringen att det är företagens behov av finansiering som påverkar 
skuldsättningsgraden, inte branschtillhörigheten och dess förutsättningar (Myers, 1984). 

Studier från senare tid bevisar att bransch är en relevant faktor för kapitalstrukturen. En undersökning från 
USA resonerar kring att bolag är verksamma i varierande affärsmiljöer, vilket är något som borde påverka 
deras kombination av eget kapital och skulder. Fem skilda branscher studerades och resultatet uppvisade 
väsentliga skillnader i kapitalstruktur beroende på branschtillhörighet. (Talberg, m.fl., 2008)

En tidigare nämnd studie av irländska småföretag kom, genom att studera bland annat branschtillhörighet,  
fram till slutsatsen att företag inom olika branscher förhåller sig på varierande sätt till skuldfinansiering. (Bhaird  
och Lucey, 2010) Detta kan vara ett tecken på att det är relevant för kapitalstrukturen vilken bransch ett bolag 
tillhör.     

Fastighetsbranschen i sig är speciell och skiljer sig mycket från andra branscher gällande risker, något som 
togs upp under riskavsnittet i denna uppsats. Bland annat minskas riskerna, som tidigare nämnt, genom 
förskottshyror. En risk finns i att människor kan flytta från en viss ort. Viktigt att ha i åtanke är att  
fastighetsinvesteringar görs utifrån ett långsiktigt perspektiv och att fastigheter ej kan förflyttas. 

3.3.2 Tillväxt 
 
I en studie från 1986, där bemanningsföretag undersöktes, kom forskare fram till att bolag med en hög tillväxt  
mindre använde sig av skuldfinansiering än bolag med en låg tillväxt. Detta indikerar ett negativt samband 
mellan skuldsättningsgrad och tillväxt. (Kim och Sorensen, 1986) Trots att denna studie avsåg 
bemanningsföretag kan det vara intressant att även undersöka om sambandet gäller inom andra branscher.

Tio år senare, 1996, visade resultatet från en annan studie ett negativt samband mellan finansiering genom 
främmande kapital och tillväxt. Många som fördjupat sig i ämnet kapitalstruktur utgår från att ett sådant 
samband uppvisas eftersom bolag med hög skuldsättning har dåliga möjligheter att ta vara på tillfällen att  
växa. Då företagsledningen väljer hur mycket främmande kapital som ska lånas utifrån tillgänglig information 
om framtida möjligheter till tillväxt är det möjligt att belåningen och skuldsättningsgraden visar på vilka sådana 
möjligheter som existerar. Detta ”problem” kringgicks genom att forskare valde att undersöka sådana delar av 
företag som inte hörde till kärnverksamheten. Samband mellan belåning och tillväxt studerades. Det går ju inte  
att utgå från att dessa verksamheter, som inte tillhör företagets kärna, påverkar hela bolagets kapitalstruktur.  
Även i detta fall kunde ett negativt samband mellan variablerna konstateras. Detta indikerar att även om det 
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faktum att skuldsättning bestäms utifrån möjligheter till framtida tillväxt ”rensas” bort, så kvarstår det negativa 
sambandet mellan variablerna ändå. (Lang, m.fl., 1996)

År 2005 utfördes ytterligare en studie som stödjer det negativa sambandet mellan variablerna. 
Undersökningen utfördes i Libyen och visade ett svagt samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt.  
(Buferna, m.fl., 2005) 

Några år senare studeras fem olika branscher i USA. Resonemang fördes kring om branscher, som 
kännetecknas av hög tillväxt, borde ha ett större behov av att finansiera sig själva med skulder än andra 
branscher. Detta för att kunna ta sig an nya investeringar. Bland annat tillväxt studerades i studien och 
resultatet visar på ett negativt samband mellan variablerna skuldsättningsgrad och tillväxt. (Talberg, m.fl.,  
2008)

Slutligen, år 2009, kom en undersökning fram till ett resultat som står i kontrast till tidigare presenterade 
studier. Här studerades småföretagande i Europa. I detta fall kunde inga samband mellan skuldsättningsgrad 
och tillväxttakt påvisas. Det är möjligt att detta är en indikation på att tillväxttakt inte har en väsentlig påverkan 
på kapitalstrukturen i europeiska småföretag. (Psillaki och Daskalakis, 2009)

Utifrån tidigare forskning är det nu bevisat att variabeln tillväxt inte bör uteslutas i studier av förändringar i  
kapitalstruktur och skuldsättningsgrad, då den kan vara relevant. När ett företag har hög tillväxt ökar kapitalet i  
bolaget. Detta kan leda till ett minskat behov av skuldfinansiering. En majoritet av de studier som studerar  
förklarande faktorer för bolags kapitalstruktur konstaterar att tillväxt är negativt relaterat till skuldsättning 
(Huang och Song, 2006; Miao 2005). Det är också så att bolag med goda framtida tillväxtmöjligheter försöker 
undvika skuldfinansiering. Detta på grund av risken för att de i framtiden måste överföra avkastningar från 
ägare till innehavare av skuldförbindelser (exempelvis banker) i form av räntekostnader och amorteringar  
(Titman och Wessels, 1988; Huang och Song 2006). 
  
3.3.3 Företagsstorlek

Att företagsstorlek är en relevant variabel vid studier av vad som påverkar kapitalstrukturen råder det ingen 
tvekan om, främst på grund av flertalet undersökningar som kunnat konstatera samband.  

I en studie av mindre företag inom olika branscher på Irland kunde ett positivt samband mellan företagsstorlek 
och skuldsättningsgrad konstateras. I detta fall mättes företagsstorleken utifrån omsättningen. (Bhaird och 
Lucey, 2010) Även i en annan undersökning, där småföretag i Europa studerades, kunde samband påvisas. 
Författarna försökte ta reda på vad som påverkar skuldsättningsgraden i dessa bolag genom att fördjupa sig i  
olika variabler. Ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek återfanns. (Psillaki och 
Daskalakis, 2009)

Det finns ytterligare en studie från 2007 där företagsstorlek bestäms utifrån omsättning. I detta fall fördjupade 
sig forskarna i stora byggföretag inom Europeiska Unionen där bland annat några svenska bolag ingick. Olika 
variabler undersöktes, där bland företagsstorlekens inverkan på skuldsättningen. Resultatet visar på att det  
existerar ett positivt samband mellan dessa variabler. (Feidakis och Rovolis, 2007)

I en innan presenterad studie från USA, där fem olika branscher studerades och deras kapitalstruktur, kunde 
också vissa samband hittas. Här definierades företagsstorleken utifrån tillgångarna i bolagen. Forskarna kom 
fram till att det föreligger ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek, detta trots att de 
branscher som studerades var helt olika varandra. Exempelvis byggbranschen och mjukvarubranschen kan i  
denna undersökning påstås vara nästan helt motsatta. (Talberg, m.fl., 2008)
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Något som står i kontrast till ovan presenterade studier är en undersökning från 2005. Här undersöktes olika 
bolag i Libyen och i detta fall kunde inget särskilt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek 
bevisas.(Buferna, m.fl., 2005)

En något äldre undersökning från 1986, gällande bemanningsföretag, hade liknande svårigheter att påvisa 
samband. Ingen korrelation och inga samband kunde hittas mellan variablerna skuldsättningsgrad och 
företagsstorlek. (Kim och Sorensen, 1986) Däremot kunde en annan studie av varierande branscher, från 
1979, åter påvisa ett samband mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek. (Ferri och Jones, 1979)

En studie från 2013 undersöker sambandet mellan företagsstorlek och soliditet. Soliditet är relaterat till  
skuldsättningsgraden. 
I denna studie kom forskarna fram till slutsatsen att större företag har lägre soliditet, vilket kan förklaras av att  
de har lägre konkurskostnader. Sambandet förklaras av att att bolag som är större vanligen är mer 
väldiversifierade, vilket är en bidragande faktor till stabilare kassaflöden. Detta, i sin tur, leder till mer  
gynnsamma lånevillkor och lägre konkurskostnader. Det här gör det mer lönsamt med skuldfinansiering.  
Forskarna påstår även att sambandet kan förklaras av att större bolag är i en bättre position att förhandla med 
långivare. (Bexell och Johansson, 2013)  

Studierna ovan tyder på att företagsstorleken kan vara relevant för kapitalstrukturen. Det är också möjligt att  
det beror på vilka länder som undersöks om samband hittas eller ej. En förklaring till detta kan vara varierande 
finansiella system. Att företagsstorlek skulle ha en påverkan på belåningen och skuldsättningen kan också 
bero på att stora bolag har bättre tillgång till kapitalmarknaderna och olika finansieringsalternativ. De kan 
lättare uppta lån på olika geografiska platser och därmed även välja ut det mest fördelaktiga alternativet. Det  
är möjligt att valmöjligheterna påverkar andelen skulder.      

Mondher och Hatem (2011) och Gonzales med flera (2012) påstår att företagsstorleken har ett negativt  
samband med skuldsättningsgraden. I kontrast till detta finns det ytterligare en studie som stödjer ett positivt  
samband, av Wald (1999). Detta positiva samband motiveras av att större bolag har bättre tillgång till de 
finansiella marknaderna som är villiga att erbjuda lån på lång sikt, medan mindre bolag nyttjar externa lån på 
kort sikt då deras egna finansiella medel ofta inte är tillräckliga.  

3.3.4 Lönsamhet 
 
Att lönsamma företag använder mindre skuldfinansiering kunde bevisas redan år 1984 (Titman och Wessels,  
1984). Flera år senare kunde åter igen ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet påvisas 
(Talberg, m.fl., 2008). Samma resultat, att lönsamma bolag använder sig mindre av främmande kapital,  
bevisades i ytterligare en studie (Ganguli, 2013). Företag med hög lönsamhet tenderar att finansiera sig själva 
med egna medel (Benkraiem och Gurau, 2013).

Något som motsäger ovan nämnda undersökningar är en studie från 2005, som inte kunde påvisa samband 
mellan skuldsättningsgrad och vinst (Buferna, m.fl., 2005). Vinst är en variabel som har en indirekt relation till  
lönsamhet. 

Lönsamhet är en variabel som också är relaterad med tillväxt och företagsstorlek. En ökning av lönsamheten 
kan göra att företaget har ett mindre behov av att låna.  

År 2013 valde Cole ut mindre företag i USA att undersöka för att ta reda på vad som påverkar deras 
kapitalstruktur. De studerades under åren 1987-2003. Cole hävdar bland annat att bolagens skuldsättning är  
negativt relaterad till lönsamhet och företagsstorlek. (Cole, 2013)
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3.3.5 Materiella anläggningstillgångar   

En variabel som kan vara relaterad till skuldsättningsgraden är materiella anläggningstillgångar, vilket  
fastighetsbolag vanligen har mycket av. 

Företag med materiella anläggningstillgångar visar indikationer på att de har en högre skuldsättningsgrad 
(Frank och Goyal, 2009). I en annan studie hittade forskare ett positivt samband mellan långfristiga skulder  
och anläggningstillgångar (Benkraiem och Guraru, 2013). 

Det är möjligt att företag med materiella anläggningstillgångar är mer skuldsatta eftersom de ofta tar lån för att  
köpa olika slags maskiner, till exempel.  

Att sammansättningen av tillgångar har betydelse för kapitalstrukturen bevisas redan av en tidigare studie från 
80-talet (Marsh, 1982). Vidare under 90-talet kom undersökningar som resonerade kring materiella 
anläggningstillgångars betydelse för skuldsättningsgraden. Långivare lånar mer gärna till bolag med en större  
andel materiella anläggningstillgångar i och med att dessa kan fungera som en säkerhet (Rajan och Zingales,  
1995). Utifrån detta resonemang finns en möjlighet att företag med en större andel materiella 
anläggningstillgångar är mer belånade. 
 
3.3.6 Övriga variabler 

År 2008 gjorde Antoniou med flera en jämförelse mellan ekonomier som är marknadsorienterade, i detta fall i  
USA och Storbritannien och ekonomier som är bankorienterade, i detta fall Frankrike, Tyskland och Japan.  
Kapitalstrukturer analyserades och forskarna kom fram till slutsatsen att kapitalstruktur påverkas av vilket land 
företaget verkar inom. Inverkande faktorer som presenteras är bland annat systemet för beskattning, 
förhållandet mellan låntagare och långivare och även nivån av investeringsskydd i aktuellt land. Resultatet av 
studien är att i både bankorienterade och marknadsorienterade länder ökar och påverkar både företagsstorlek  
och materiella anläggningstillgångar skulderna. En högre lönsamhet och fler tillväxtmöjligheter, däremot, kan 
leda till en minskning av skuldsättningsgraden. Detta oberoende av vilket land bolaget verkar inom. (Antoniou,  
m.fl., 2008)

Ett år senare, år 2009, studerade Frank och Goyal bland annat lönsamhet och skuldsättning. De undersökte 
valet av skuldsättningsgrad hos noterade aktiebolag i USA under perioden 1950-2003 och kom fram till  
flertalet slutsatser. Företag verksamma i en bransch där skuldsättningsgraden generellt är hög tenderade att  
vara mer belånade jämfört med andra företag, något som talar för att branschtillhörighet är av relevans för hur  
mycket ett bolag lånar. En annan slutsats var att en hög nivå av lönsamhet leder till lägre skuldsättningsgrad,  
medan en hög skuldsättningsgrad återfinns hos företag med materiella anläggningstillgångar samt stora 
företag med mycket tillgångar. Studien visar även på att när inflationen väntas öka höjer företag sin 
skuldsättning samt att bolag med högt market-to-book ratio har en tendens till lägre skuldsättningsgrad. (Frank 
och Goyal, 2009)

Samma år, 2009, undersökte Chang med flera vilka faktorer som påverkade företagens val av kapitalstruktur 
under under perioden 1988-2003. Forskarna tog sin utgångspunkt i en tidigare studie av Harris och Raviv från 
1991, där det påstods att företags skuldsättningsgrad kommer öka när till exempel skattesköldar samt 
möjligheter till tillväxt finns tillgängliga. Harris och Raviv antog även att värdet på företaget skulle minska när  
företaget exempelvis hade höga kostnader för reklam eller var utsatta för konkursrisk. Chang med flera kom 
fram till slutsatsen att bolagens val av kapitalstruktur i första hand kan förklaras genom variablerna lönsamhet 
och tillväxt. Denna studie visar också att företagets blandning av eget kapital och skulder påverkas av lång-  
och kortfristiga skulder och även konverterbar belåning. (Chang, m.fl., 2009)
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Ett år senare studerade Bhaird och Lucey vad som inverkar på företags val av kombination mellan eget och 
lånat kapital. 299 små och medelstora bolag i på Irland valdes ut för närmare analyser. Resultatet av studien 
visar på att viktiga faktorer för att förklara företagens val av kapitalstruktur är företagsstorlek, ålder,  
ägarstruktur, immateriella tillgångar och fysiska säkerheter i företagstillgångar. Ett bolag som investerar  
mycket i forskning och utveckling finansierar detta med en högre andel skulder och en lägre andel eget kapital.  
Bhaird och Lucey anser att detta indikerar att företag med hög tillväxt föredrar att finansiera med andra medel  
än eget kapital. De påstår även att ägare till bolag som strävar efter ökad tillväxt tenderar att överlåta 
ledningen av företaget till andra, jämfört med ägare som inte har ökad tillväxt som målsättning. (Bhaird och 
Lucey, 2010)
 
Ägande är en faktor som kan ha en möjlig inverkan på kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Vid 1980-talets  
början skapades den nuvarande svenska typen av ägarstruktur. I och med att kapitalstarka investerare och 
entreprenörer inträdde på den svenska marknaden utformades den blockägandekultur som i dagsläget 
dominerar i Sverige (Henrekson & Jakobsson, 2012). Blockägande innebär att ett relativt lågt antal investerare 
äger stora andelar av ett och samma företag Henrekson & Jakobsson, 2012). Denna allmänna tendens kan 
vara av möjlig relevans för kapitalstrukturen i svenska onoterade fastighetsbolag, då bolag med ett fåtal ägare 
logiskt sett kan vara mer stabila än de med flera ägare. 

Gällande ägande kan finansieringen, som är relaterat till kapitalstrukturen, vara beroende av denna faktor.  
Finansieringen av ett bolag kan ligga på ett annat ställe i koncernen, om företaget är en del av en koncern. Till  
exempel kan den utgå från moderbolaget, eller från ett annat större eller mindre bolag. Beaktas koncerner är  
det av relevans hur pass starkt moderbolaget eller ägaren är. Beroende på vem som äger fastighetsföretaget 
kan det ha större motståndskraft mot motgångar. Har fastighetsbolaget kommunala ägare, till exempel, är en 
viss stabilitet garanterad. Dessa företag har möjlighet att ta större risker, då¨de är medvetna om att de har 
stabila ägare bakom sig. Överhuvudtaget kan fastighetsbolag med stabila ägare kosta på sig ett större 
risktagande. Detta till skillnad från många fastighetsbolag som har privata ägare, eftersom många av dem inte 
har samma slags förutsättningar. Naturligtvis kan även privata ägare till ett bolag vara mycket starka, vilket ej  
får glömmas.

Som beskrivet i styckena ovan finns det fler relevanta variabler som hänger samman med företags 
kapitalstruktur än bara företagsstorlek, tillväxt, lönsamhet och materiella anläggningstillgångar. Nedan följer en 
sammanfattning av dessa variabler utifrån vilka som kan tänkas vara direkt relevanta gällande fastighetsbolag.

• Skattesystem (Antoniou, 2008).
• Förhållandet mellan låntagare och långivare (Antoniou, 2008).
• Företagsålder (Bhaird och Lucey 2010).
• Ägarstruktur (Bhaird och Lucey 2010 och Henrekson och Jakobsson, 2012). 
• Fysiska säkerheter i tillgångar (Bhaird och Lucey 2010). 

3.4 Modell över variabler 
 
Nedan presenterade utvalda variabler som utifrån tidigare beskriven forskning kan tänkas ha en påverkan på 
kapitalstruktur och skuldsättningsgrad.  
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Fysiska säkerheter → 

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Lönsamhet → 

Materiella 
anläggningstillgångar

→ 

Förhållande mellan låntagare 
och långivare

→ 

Ägarstruktur → 

Skattesystem → 

Företagsstorlek → 

Tillväxt → 

Företagsålder → 

Branschtillhörighet → 

Tabell 2: Modell över påverkande variabler 

Följande oberoende variabler och deras samband med den beroende variabeln skuldsättningsgrad kommer 
undersökas:

• Materiella anläggningstillgångar
• Företagsstorlek 
• Tillväxt 

 
Detta urval av variabler baseras på resultat från tidigare studier. Tidigare forskning visar indikationer på 
samband mellan materiella anläggningstillgångar och kapitalstruktur (Frank och Goyal, 2009, Benkraiem och 
Gurau, 2013, Marsh, 1982). I och med detta blir det då relevant att studera möjliga korrelationer och samband 
mellan dessa två faktorer. Vad gäller företagsstorleken och dess relation till kapitalstrukturen visar tidigare 
resultat på att samband föreligger. Ett flertal studier har kunnat bekräfta en positiv relation mellan 
skuldsättningsgrad och företagsstorlek (Bhaird och Lucey, 2010, Psillaki och Daskalakis, 2009, Feidakis och 
Rovolis, 2007). Dessa slutsatser stödjer idén om att ett samband mellan variablerna kan föreligga för större 
onoterade fastighetsbolag, varför det också blir intressant att undersöka detta. Något som ytterligare talar för  
att relationen bör undersökas hos större onoterade fastighetsbolag är att branschtillhörighet anses vara en 
faktor som kan ha en möjlig påverkan på kapitalstrukturen. I en studie från 2008, till exempel, uppvisades 
stora skillnader i kapitalstruktur beroende på branschtillhörighet (Talberg, m.fl., 2008). Detta gör att det inte går  
att vara helt säker på vilka samband som existerar mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad hos just 
större onoterade fastighetsbolag (som är en viss typ av bransch) och då är det också relevant att studera 
denna idé mer noga. Vidare kommer sambandet mellan tillväxt och skuldsättningsgrad att undersökas.  Även 
variabeln tillväxt har valts ut utifrån tidigare forskningsresultat. Det finns ett flertal studier där samband mellan 
dessa två faktorer indikeras (Kim och Sorensen, 1986, Buferna, m.fl., 2005). Därmed blir det relevant att  
studera hur dessa två variabler förhåller sig till varandra i större onoterade fastighetsbolag. 

Variablerna kommer att mätas på följande sätt: 

Skuldsättningsgrad = (Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder ) / Summa eget kapital  
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Materiella anläggningstillgångar mäts enligt den summa som förekommer under denna rubrik i företagens 
balansräkning de aktuella åren. 

Företagsstorlek kan mätas på olika sätt. En metod är att definiera denna variabel utifrån omsättning, vilket  
Bhaird och Luecy (2010) och Psillaki och Daskalakis (2009) har gjort. En annan variant är att mäta de totala 
tillgångarna, precis som Buferna med flera (2005) gjorde i sin undersökning. I detta examensarbete definieras 
företagsstorlek utifrån totala tillgångar. 

Variabeln tillväxt kan beräknas genom att studera den procentuella förändringen i omsättning jämfört med 
föregående år. I så fall definieras denna variabel enligt följande:
Tillväxt = (Omsättning år 2 – Omsättning år 1) / Omsättning år 1  

De variabler som inte kommer mätas i denna studie kan ändå vara relevanta i och med att de kan hjälpa till att  
förklara vissa fenomen och resultat.

Data kommer att inhämtas från databasen Retriever enligt kriterierna nedan:

• Data från år 2006 och år 2007, samt år 2012 och år 2013. 
• Företag med mer än 50 000 tkr i omsättning. 
• Bolag med mer än 50 000 tkr i tillgångar. 
• Företagen är onoterade, det vill säga inte med på några börslistor. Endast aktiebolag väljs ut.
• För att få fram relevanta fastighetsföretag har fastighetsbranschen valts i databasen för att vidare välja 

företag som ägnar sig åt fastighetsuthyrning och förvaltning av fastigheter. 
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4. Empiri och analys  

Under detta kapitel kommer insamlad och bearbetad data presenteras i bland annat olika diagram och  
tabeller, varefter analyser med fokus på siffror kommer att ske.

4.1 Före finanskrisen, år 2006 och 2007  
 
4.1.1 Skuldsättningsgrad  
 

År 2006 År 2007
Medelvärde 3,68 3,65

Standardavvikelse 2,4 2,32

Tabell 3: Skuldsättningsgrad år 2006 och 2007 

I tabellen ovan har avrundningar skett till två decimaler gällande skuldsättningsgraden. Under åren 2006 och 
2007 uppvisas stabila skuldsättningsgrader utan stora variationer mellan åren, vilket kan vara en första 
indikation på att fastighetsbranschen är en stabil bransch där kapitalstrukturen inte ändras så mycket. Utifrån 
skuldsättningsgraden går det även att förstå att företagen inom denna bransch till större delen är finansierade 
med främmande kapital och en mycket mindre del eget sådant. Standardavvikelsen håller sig stabil mellan de 
två utvalda åren med en ytterst liten variation. Detta visar på att de flesta bolag har en likartad 
sammansättning av eget kapital och skulder utan stora avvikelser. Med andra ord indikerar standardavvikelsen 
att de flesta bolag har en skuldsättningsgrad nära medelvärdet och att det är få företag som till en hög grad 
avviker från detta. Sammanfattningsvis visar siffrorna i tabellen på att branschen i sig är stabil och att  
bolagens kapitalstruktur liknar varandra.

4.1.2 Materiella anläggningstillgångar 
 

År 2006 År 2007
Medelvärde (tkr) 1226582 1373780

Standardavvikelse (tkr) 2447836 2944111

Tabell 4: Materiella anläggningstillgångar år 2006 och 2007

Avrundning har skett i tabellen ovan, då talen avrundats till heltal. I genomsnitt har företagen större materiella  
anläggningstillgångar år 2007 jämfört med år 2006 och även standardavvikelsen är större år 2007. Att  
tillgångarna ökat tyder på att bolagen generellt har haft ett framgångsrikt år och att nya byggnader och 
fastigheter har kunnat införskaffas. Den ökade standardavvikelsen visar på att även variationerna kring 
medelvärdet har ökat. Med andra ord betyder detta att företagens materiella anläggningstillgångar är mer 
spridda kring medelvärdet och att färre bolag, jämfört med år 2006, håller sig nära medelvärdet. För att  
sammanfatta indikerar siffrorna att företagen utvecklats framgångsrikt, då de ökat sina materiella 
anläggningstillgångar. En höjd standardavvikelse tyder på att företagen är mindre lika varandra avseende 
posten ”Materiella anläggningstillgångar” i balansräkningen, jämfört med år 2006.
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Korrelationskoefficienter År 2006 År 2007
Materiella 
anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad

0,01 0,02

  
Tabell 5: Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad år 2006 och 2007 
Avrundning har skett ovan till två decimaler. Gällande korrelationskoefficienterna uppvisas mycket svaga 
positiva samband mellan variablerna materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad. Detta innebär  
att om en av faktorerna ökar så ökar även den andra något samt att om en minskar så minskar även den 
andra aningen. En korrelationskoefficient nära noll tyder på att andra variabler påverkar den beroende 
variabeln än den utvalda oberoende för undersökningen. Med andra ord innebär detta att  
skuldsättningsgraden antagligen påverkas av andra variabler än just materiella anläggningstillgångar. 

Diagram 1: Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad år 2006 

I diagrammet ovan från år 2006 visar trendlinjen på ett svagt positivt samband, vilket också bekräftas av 
korrelationskoefficienten. Detta innebär att om materiella anläggningstillgångar ökar så ökar även 
skuldsättningsgraden, även om det bara ökar väldigt lite. Företag med relativt stora materiella 
anläggningstillgångar har ofta en låg nivå på sin skuldsättningsgrad. Hur data är utspritt i diagrammet indikerar  
att det inte är lämpligt att beskriva sambandet mellan variablerna som ett linjärt sådant.
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Diagram 2: Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad år 2007 
 
Även år 2007 uppvisas ett svagt positivt samband mellan variablerna, vilket syns på trendlinjen och bekräftas 
av korrelationskoefficienten. När de materiella anläggningstillgångarna ökar, så syns en viss ökning i  
skuldsättningsgraden också. Företag med utstickande höga materiella anläggningstillgångar har ofta en låg 
nivå på sin skuldsättningsgrad, precis som under år 2006. Data för år 2007 visar i och med sin spridning i  
diagrammet på att det inte är lämpligt att beskriva sambandet som linjärt mellan variablerna.  

4.1.3 Företagsstorlek 
 

År 2006 År 2007
Medelvärde (tkr) 1625044 1816421

Standardavvikelse (tkr) 3368690 4048585
 
Tabell 6: Företagsstorlek år 2006 och 2007  

Siffrorna i tabellen ovan är avrundade till heltal. Det framgår att företagsstorleken, som mäts genom de totala 
tillgångarna, i genomsnitt har ökat från år 2006 till år 2007. Detta tyder på ett framgångsrikt år för branschen 
och har också att göra med att de materiella anläggningstillgångarna ökat, då de utgör en relativt stor del av 
de totala tillgångarna. Samtidigt som medelvärdet för företagsstorleken ökat har även standardavvikelsen nått  
en högre nivå, vilket tyder på större variationer kring medelvärdet för data. Med andra ord innebär detta att det  
år 2007 är fler företag som befinner sig mycket längre ifrån medelvärdet än vad det var år 2006.   
 
Korrelationskoefficienter År 2006 År 2007
Företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad

-0,02 0 (-)

 
Tabell 7: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad år 2006 och 2007 

Gällande korrelationskoefficienterna har avrundning skett till två decimaler. Sambanden är svaga och 
koefficienten för år 2007 är mycket svag, men negativ. Efter avrundning är den noll. Ett negativt samband 
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innebär att om den ena variabeln ökar så minskar den andra något, eller tvärtom. De svaga 
korrelationskoefficienterna tyder på att sambandet inte är lämpligt att beskriva som linjärt, samt att det är  
andra variabler än företagsstorlek som inverkar på skuldsättningsgraden i fastighetsbranschen. 

 
Diagram 3: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad år 2006
                                                                                                                                                                            
Enligt diagrammet ovan visar trendlinjen på en svagt negativ trend, vilket innebär att om företagsstorleken 
ökar så minskar även skuldsättningsgraden generellt något. Detta negativa samband stödjs också av den 
negativa korrelationskoefficienten. Sambandet mellan variablerna är inte lämpligt att beskriva som linjärt, vilket  
placeringen av data i diagrammet antyder, men även den svaga korrelationskoefficienten. Det kan vara värt att  
notera att de företag som är avvikande stora varken har tendenser till en särskilt hög eller låg 
skuldsättningsgrad, utan många av dem har hög sådan och ungefär lika många verkar ha en lägre sådan.

Diagram 4: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad år 2007 
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Även år 2007 visar trendlinjen på ett svagt negativt samband mellan variablerna. Detta innebär att om 
företagsstorleken ökar, så minskar skuldsättningsgraden något. Också i detta fall visar spridningen av data i  
diagrammet, samt den svaga korrelationskoefficienten, på att det inte är lämpligt att beskriva sambandet som 
linjärt mellan variablerna. Avseende de företag som är avvikande stora verkar ungefär lika många ha en högre 
skuldsättningsgrad, som de som har en lägre sådan. 

4.1.4 Tillväxt 
  

År 2006 År 2007
Medelvärde (%) 14,7% 7,9%

Standardavvikelse (%) 56,9% 28,0%

Tabell 8: Tillväxt år 2006 och 2007 

I tabellen ovan har avrundningar till en decimal gjorts. Båda åren uppvisas en positiv tillväxt, vilket kan vara 
ytterligare en indikation på att fastighetsbranschen är en framgångsrik och stabil bransch. Detta trots att  
tillväxten år 2007 är något mindre än år 2006. När tillväxten minskade år 2007 minskade även 
standardavvikelsen, vilket betyder att variationerna kring medelvärdet blev mindre spridda. Med andra ord är  
det fler bolag år 2007 som har en tillväxt nära medelvärdet, medan företagen år 2006 kunde ha en spridd 
tillväxt antingen relativt mycket över eller under medelvärdet.  

Korrelationskoefficienter År 2006 År 2007
Tillväxt och 
skuldsättningsgrad

-0,11 -0,01

 

Tabell 9: Tillväxt och skuldsättningsgrad år 2006 och 2007 

Avseende korrelationskoefficienterna ovan har en avrundning gjorts till två decimaler. Tabellen visar på att det  
finns en negativ korrelation mellan variablerna tillväxt och skuldsättningsgrad. Detta innebär att om den ena 
variabeln ökar, så minskar den andra. Koefficienterna är relativt svaga, vilket även i detta fall är en indikation 
på att sambandet inte kan beskrivas som linjärt samt att det finns andra variabler som inverkar på 
skuldsättningsgraden. Trots detta kan det vara värt att notera att sambanden för de båda åren är negativa. 
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Diagram 5: Tillväxt och skuldsättningsgrad år 2006

I diagrammet för år 2006 innebär graderingen ”1” för Tillväxt att en 100% tillväxt har skett. En tydlig negativ  
trend uppvisas mellan variablerna, då skuldsättningsgraden minskar när tillväxten ökar. Trots detta indikerar  
både den relativt svaga korrelationskoefficienten, samt datas spridning i diagrammet, att sambandet inte är  
lämpligt att beskriva som linjärt. Ändå bör den negativa relationen mellan variablerna noteras. Företag med en 
negativ tillväxt tenderar att ha en relativt låg skuldsättningsgrad. Detta medan företag med utstickande hög 
tillväxt både uppvisar höga och låga skuldsättningsgrader.

Diagram 6: Tillväxt och skuldsättningsgrad år 2007
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Även i detta diagram innebär siffran ”1” för variabeln tillväxt att en tillväxt på 100% har skett. Trendlinjen 
indikerar ett ytterst svagt negativt samband mellan variablerna, vilket betyder att om tillväxten ökar så minskar  
skuldsättningsgraden lite. Denna relation stödjs också av en väldigt svag, negativ korrelationskoefficient. I  
detta diagram uppvisar företag med en negativ tillväxt både höga och låga skuldsättningsgrader.

4.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är medelvärdena och standardavvikelserna för skuldsättningsgraderna åren 2006 och 
2007 relativt stabila, utan stora förändringar. De materiella anläggningstillgångarna och så även 
företagsstorleken ökar från år 2006 till 2007, vilket inte är fallet med tillväxten, som istället minskar. Trots detta  
är tillväxten fortfarande positiv och relativt hög. En övergripande bedömning är att dessa fakta tyder på att  
fastighetsbranschen är framgångsrik, då tillgångarna ökar och tillväxten är positiv. 

Korrelationskoefficienterna visar på relativt svaga samband mellan alla de utvalda variablerna, vilket är ett  
tecken på att sambanden inte kan beskrivas som linjära samt att även andra variabler inverkar på 
skuldsättningsgraden. Möjligen skulle det kunna gå att hitta andra samband än just linjära mellan de olika 
variablerna. Trots detta är det viktigt att ha i åtanke att relationen mellan materiella anläggningstillgångar enligt  
korrelationskoefficienten är positiv för båda åren, om än svagt. Denna svaga relation syns och bekräftas även i  
diagrammen, då skuldsättningsgraden generellt ökar något när de materiella anläggningstillgångarna ökar.

Gällande variablerna företagsstorlek och skuldsättningsgrad uppvisas svaga negativa korrelationskoefficienter,  
vilka även bekräftas i diagrammen. Diagrammen visar på att om företagsstorleken ökar, så minskar 
skuldsättningsgraden något. Detta bör hållas i åtanke, då samma mönster uppträder för båda åren, vilket är en 
indikation på en svagt negativ relation mellan variablerna. Denna relation kan dock ej beskrivas som linjär. 

Avseende korrelationskoefficienterna för variablerna tillväxt och skuldsättningsgrad är även här sambandet 
svagt negativt. Detta återspeglas i diagrammen, där det blir tydligt att när tillväxten ökar, så minskar 
skuldsättningsgraden något. Sambandet kan ej heller här beskrivas som linjärt, men i och med att sambanden 
båda åren liknar varandra finns ändå en indikation på en negativ relation. Något som gäller alla de tre 
oberoende variablers samband med variabeln skuldsättningsgrad är att möjligen andra samband än just linjära  
skulle kunna hittas.  

4.2 Efter finanskrisen, år 2012 och 2013 
 
4.2.1 Skuldsättningsgrad 
 

År 2012 År 2013
Medelvärde 3,34 3,32

Standardavvikelse 2,4 2,44
  
Tabell 10: Skuldsättningsgrad år 2012 och 2013 

Avseende skuldsättningsgraden har avrundningar gjorts till två decimaler. Medelvärdet för variabeln håller sig  
stabil båda åren, utan allt för stora skiftningar. Nivån på skuldsättningsgraden visar på att bolagen i genomsnitt  
har en stor andel främmande kapital och att kapitalstrukturen domineras av skuldsättning med endast en 
mindre del eget kapital. Även standardavvikelsen håller sig på en stabil nivå, utan större variationer. Utifrån 
standardavvikelsen går det att utläsa att de flesta företag håller sig relativt nära medelvärdet gällande 
blandningen av skulder och eget kapital. Med andra ord är bolagen inom branschen rätt så lika varandra 
avseende denna aspekt, då generellt inga dramatiska skiftningar kring medelvärdet uppvisas. Siffrorna i  
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tabellen ovan antyder att fastighetsbranschen i sig antagligen är rätt stabil, då medelvärdet för 
skuldsättningsgraden håller sig på en jämn nivå, samt då standardavvikelsen är relativt liten. 
 
4.2.2 Materiella anläggningstillgångar  
 

År 2012 År 2013
Medelvärde (tkr) 1578243 1659370

Standardavvikelse (tkr) 3296854 3531629
 
Tabell 11: Materiella anläggningstillgångar år 2012 och 2013

I genomsnitt ökar bolagen sina materiella anläggningstillgångar från år 2012 till 2013, vilket är ytterligare ett  
tecken på att fastighetsbranschen är en framgångsrik bransch, då den ökar sina genomsnittliga tillgångar från 
år till år. Även standardavvikelsen ökar, vilket betyder att bolagens andel materiella anläggningstillgångar  
skiftar kraftigare kring medelvärdet än år 2012. Med detta menas att företagen år 2013 kan ha mycket mer 
eller mycket mindre anläggningstillgångar än medelvärdet, jämfört med år 2012, då bolagens värden ofta höll  
sig närmare det genomsnittliga värdet. 

Korrelationskoefficienter År 2012 År 2013
Materiella 
anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad

-0,06 -0,08

  
Tabell 12: Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad år 2012 och 2013

Ovan har avrundningar skett till två decimaler. För båda åren 2012 och 2013 uppvisas negativa och svaga 
korrelationskoefficienter mellan variablerna materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad. Detta  
innebär att om en variabel ökar, så minskar den andra, eller tvärtom. Värt att notera i sammanhanget är att  
koefficienterna är negativa för båda åren, vilket är en indikation på ett negativt samband som inte får glömmas 
bort. Detta trots att korrelationskoefficienterna är så svaga att sambandet inte kan beskrivas som linjärt, samt 
att de antyder att andra variabler har en påverkande effekt. 
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Diagram 7: Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad år 2012
 
Diagrammet visar på en negativ trend mellan variablerna, vilket betyder att när de materiella 
anläggningstillgångarna ökar så minskar skuldsättningsgraden något. Detta negativa samband stödjs också av 
korrelationskoefficienten. De företag som har en utstickande stor andel materiella anläggningstillgångar  
tenderar att ha en lägre skuldsättningsgrad. Datas placering visar på att sambandet mellan variablerna inte är  
lämpligt att beskriva som linjärt. Trots detta ska det inte glömmas att skuldsättningsgraden generellt tenderar 
att minska ju högre de materiella anläggningstillgångarna blir.

Diagram 8: Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad år 2013
 
Ur diagrammet kan ett negativt samband mellan variablerna utläsas, då skuldsättningsgraden generellt  
minskar när de materiella anläggningstillgångarna ökar. Detta samband bekräftas också av den negativa 
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korrelationskoefficienten. Företag som har avvikande stora materiella anläggningstillgångar har ofta en lägre 
skuldsättningsgrad. Även detta år är sambandet mellan variablerna inte lämpligt att beskriva som linjärt. Detta  
på grund av datas placering i diagrammet samt den svaga korrelationskoefficienten. Detta utesluter dock inte 
andra möjliga samband. Viktigt är att inte glömma att både koefficienten och diagrammet ändå indikerar ett  
negativt samband och att skuldsättningsgraden generellt tenderar att minska något, ju större de materiella  
anläggningstillgångarna blir.

4.2.3 Företagsstorlek 
 

År 2012 År 2013
Medelvärde (tkr) 2009771 2153245

Standardavvikelse (tkr) 4351878 4760594
  
Tabell 13: Företagsstorlek år 2012 och 2013 

Medelvärdet för företagens storlek ökade år 2013, jämfört med år 2012 och detta kan även i detta fall ses som 
ett tecken på att branschen i sig är framgångsrik, då företagen ökar sin storlek och sina totala tillgångar. Även 
standardavvikelsen ökade något, vilket betyder att bolagens värden är mer spridda kring medelvärdet än år  
2012. Med andra ord förekommer större variationer i data kring medelvärdet år 2013. I tabellen har 
avrundningar till heltal skett.

Korrelationskoefficienter År 2012 År 2013
Företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad

-0,07 -0,05

   
Tabell 14: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad år 2012 och 2013 

Ovan har korrelationskoefficienterna avrundats till två decimaler. Koefficienterna tyder på en negativ relation 
mellan variablerna. Om till exempel företagsstorleken ökar, så minskar skuldsättningsgraden, eller tvärtom. 
Korrelationskoefficienterna antyder i och med sin svaghet att sambandet mellan variablerna inte kan beskrivas 
som linjärt och att andra variabler påverkar variationerna. Detta utesluter dock inte att andra samband än 
linjära skulle kunna upptäckas.
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Diagram 9: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad år 2012
 
Diagrammet visar på en negativ trend mellan variablerna, vilket betyder att om företagsstorleken ökar, så 
minskar skuldsättningsgraden. Detta antyds även av korrelationskoefficienten, som styrker ett negativt  
samband. Värt att notera är också att de flesta bolag som är av en avvikande stor storlek ofta har en lägre 
skuldsättningsgrad. Datas placering i diagrammet visar även här på att det inte är lämpligt att beskriva 
sambandet som just linjärt, vilket även indikeras av den svaga korrelationskoefficienten. Ändå får det inte 
glömmas att det generella sambandet mellan variablerna pekar åt ett negativt håll.

Diagram 10: Företagsstorlek och skuldsättningsgrad år 2013 
 
Även år 2013 uppvisar diagrammet ett negativt samband mellan variablerna företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad. Ju mer storleken ökar, desto mindre blir skuldsättningsgraden generellt. Detta samband 
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styrks också av den negativa korrelationskoefficienten. Både korrelationskoefficienten och datas placering i  
diagrammet visar även i detta fall på att sambandet inte bör beskrivas som linjärt, dock är det mycket möjligt  
att andra typer av samband skulle kunna hittas. Det är, i och med den svaga korrelationskoefficienten, även 
högst troligt att andra variabler än företagsstorlek har en inverkan på skuldsättningsgraden. De företag som är  
avvikande stora har ofta en lägre skuldsättningsgrad, vilket framgår av diagrammet.  
 
4.2.4 Tillväxt 
 

År 2012 År 2013
Medelvärde (%) 5,0% 4,2%

Standardavvikelse (%) 51,3% 25,7%
  
Tabell 15: Tillväxt år 2012 och 2013 

Avrundningar har skett till en decimal. Även dessa år syns en positiv tillväxt, vilket visar på att branschen 
fortfarande är framgångsrik, då företagen i genomsnitt gör vinster och växer. Tillväxten håller sig båda åren på 
en likadan nivå. Standardavvikelsen är hög år 2012, vilket tyder på stora skiftningar kring medelvärdet. År  
2013, däremot, sjunker standardavvikelsen drastiskt. Detta innebär att data det året håller sig närmare 
medelvärdet och inte varierar lika mycket som tidigare.

 
Korrelationskoefficienter År 2012 År 2013
Tillväxt och 
skuldsättningsgrad

0,04 0 (+)

 
Tabell 16: Tillväxt och skuldsättningsgrad år 2012 och 2013 

Korrelationskoefficienterna har avrundats till två decimaler. Båda uppvisar positiva relationer mellan 
variablerna, om än svaga sådana. Särskilt år 2013 är relationen ytterst svag. En positiv relation mellan 
variablerna tillväxt och skuldsättningsgrad innebär att om den ena ökar, så ökar även den andra. Även i detta  
fall visar korrelationskoefficienterna på att sambandet inte är lämpligt att beskriva som linjärt och också att  
andra variabler antagligen påverkar skuldsättningsgraden. 
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Diagram 11: Tillväxt och skuldsättningsgrad år 2012                                                                             I 

I diagrammet ovan innebär siffran ”2” för tillväxt en tillväxt på 200%. Generellt går det att säga att ju mer 
tillväxten ökar, desto högre skuldsättningsgrad uppvisas. Detta styrks även av den svagt positiva 
korrelationskoefficienten. Bolag med en negativ tillväxt uppvisar tendenser till en lägre skuldsättningsgrad,  
vilket innebär att de har en mindre andel skulder än övriga bolag. Utifrån korrelationskoefficienten och 
diagrammet går det att påstå att det inte föreligger ett linjärt samband mellan variablerna, även om det går att  
se tendenser till vilken slags relation som förekommer mellan dem.

Diagram 12: Tillväxt och skuldsättningsgrad år 2013
 
För år 2013 uppvisas korrelationskoefficienten 0, vilket även återspeglas i diagrammet, där ingen särskild  
relation kan utläsas utifrån trendlinjen. För övrigt innebär talet ”1” för tillväxt en tillväxt på 100%. Både 
diagrammet och korrelationskoefficienten visar på att relationen mellan variablerna tillväxt och 
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skuldsättningsgrad inte är lämplig att beskriva som linjär, möjligen skulle andra relationer kunna hittas mellan 
dem.

4.2.5 Sammanfattning 
 
Medelvärdet för skuldsättningsgraden håller sig på en stabil nivå både år 2012 och år 2013, utan stora 
skiftningar. Värdet visar på att bolagen även dessa år i genomsnitt har en relativt hög skuldsättning och en 
mycket mindre andel eget kapital, vilket verkar vara ett typiskt drag för fastighetsbranschen. Även 
standardavvikelsen håller sig på en stabil nivå för de aktuella åren, nästan utan skiftningar. Den är inte särskilt  
stor, vilket tyder på att det generellt inte förekommer stora avvikelser från medelvärdet för 
skuldsättningsgraden för de enskilda bolagen. Med andra ord har de allra flesta bolag en skuldsättningsgrad 
relativt nära den genomsnittliga siffran för detta mått. Detta visar återigen på att branschen är stabil gällande 
skuldsättningen och att företagens kapitalstruktur ofta liknar varandra.

Gällande de materiella anläggningstillgångarna ökade de i genomsnitt från år 2012 till 2013, vilket är  
ytterligare ett tecken på att branschen är framgångsrik. En hög standardavvikelse uppvisas dock, vilket 
betyder att det finns många företag med materiella anläggningstillgångar som är mindre än medelvärdet och 
många med tillgångar som är högre än medelvärdet. Mellan variablerna skuldsättningsgrad och materiella  
anläggningstillgångar kunde ett negativt samband hittas, vilket innebär att om de materiella 
anläggningstillgångarna ökar så minskar skuldsättningsgraden något. Sambandet kan dock inte beskrivas som 
linjärt, men det är trots detta viktigt att lägga märke till de starka indikationerna på ett negativt samband. 

Företagsstorleken ökade från år 2012 till 2013, också den med en hög standardavvikelse. Med andra ord finns 
det många bolag med en storlek över medelvärdet och många med en storlek under medelvärdet. Att  
företagsstorleken ökar är ytterligare ett bevis på att fastighetsbranschen är stabil i sina framgångar, då ökning 
även skett tidigare år. Ett negativt förhållande uppvisas mellan variablerna företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad. När storleken ökar så minskar skuldsättningsgraden något. Sambandet är inte lämpligt att  
beskriva som linjärt, utan resultatet av undersökningen bör tolkas som att det allmänt och i det stora hela 
föreligger ett negativt samband. 

Avseende variabeln tillväxt uppvisar fastighetsbranschen en positiv tillväxt båda åren, men med mycket stora 
avvikelser vad gäller de enskilda bolagen. Standardavvikelsen visar på att det finns många företag som har en 
mycket större tillväxt än medelvärdet och många företag som har en mindre sådan än medelvärdet. 
Tendenser till ett positivt samband mellan variablerna uppvisas, vilket innebär att om tillväxten ökar så ökar  
även skuldsättningsgraden. Detta samband är dock väldigt svagt, vilket bland annat korrelationskoefficienten 
indikerar. Relationen kan inte beskrivas som linjär.
 
4.3 Före och efter finanskrisen – jämförelse
  
4.3.1 Skuldsättningsgrad 
  

Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Medelvärde 3,68 3,65 3,34 3,32 Minskning

Standard-
avvikelse

2,4 2,32 2,4 2,44 Ökning

 
Tabell 17: Jämförelse, skuldsättningsgrad  
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Skuldsättningsgraden minskade åren efter finanskrisen, relaterat till åren innan. Detta innebär att företagen 
hade mindre skulder, satt i relation till det egna kapitalet, åren efter krisen. Vad gäller standardavvikelsen som 
skedde en viss ökning efteråt. Detta betyder att data blev mer spridda kring medelvärdet, medan de tidigare 
ofta höll sig närmare det. Varken standardavvikelsens ökning, eller skuldsättningsgradens minskning, är  
särskilt stor. 

4.3.2 Materiella anläggningstillgångar  
 

Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Medelvärde 
(tkr)

1226582 1373780 1578243 1659370 Ökning

Standard-
avvikelse 

(tkr)

2447836 2944111 3296854 3531629 Ökning

 
Tabell 18: Jämförelse, materiella anläggningstillgångar 

De materiella anläggningstillgångarna har ökat åren efter finanskrisen och så även standardavvikelsen. Detta  
tyder på att data var mer utspridd kring medelvärdet åren efter, det vill säga att flera data befann sig högt över  
det genomsnittliga värdet och flera data lågt under. 
 

Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Korrelations-
koefficient

0,01 0,02 -0,06 -0,08 Från positivt till 
negativt 

samband efter

Linjär relation 
i diagrammet

Svagt positiv Svagt positiv Negativ Negativ Starkare 
negativt 

samband efter
 
Tabell 19: Samband, materiella anläggningstillgångar 

Tabellen ovan kartlägger relationen mellan variablerna materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad. Från att ha haft en svagt positiv korrelation åren innan finanskrisen uppvisades plötsligt en 
starkare negativ korrelation åren efter. Även i diagrammen där de linjära sambanden tidigare undersöktes blev 
det negativa sambandet tydligare åren efter finanskrisen än vad de positiva var åren innan. 
Skuldsättningsgraden uppvisade en allmän minskning när de materiella anläggningstillgångarna ökade åren 
2012 och 2013. 
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4.3.3 Företagsstorlek 

Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Medelvärde 
(tkr)

1625044 1816421 2009771 2153245 Ökning

Standard-
avvikelse 

(tkr)

3368690 4048585 4351878 4760594 Ökning

 
Tabell 20: Jämförelse, företagsstorlek 
 
Medelvärdet för företagens storlek uppvisade en ökning efter finanskrisen. Även standardavvikelsen ökade, 
vilket betyder att bolagens enskilda värden för företagsstorleken skiftade mer relaterat till medelvärdet åren 
2012 och 2013. 

Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Korrelations-
koefficient

-0,02 0 (-) -0,07 -0,05 Starkare 
negativ relation

Linjär relation 
i diagrammet

Svagt negativ Svagt negativ Negativ negativ Starkare 
relation

   
Tabell 21: Samband, företagsstorlek 

Efter finanskrisen, åren 2012 och 2013, har den negativa relationen mellan variablerna företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad blivit starkare, vilket innebär att skuldsättningsgraden minskade mer när företagsstorleken 
ökade åren efter krisen.

4.3.4 Tillväxt 
 

Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Medelvärde 
(%)

14,7% 7,9% 5,0% 4,2% Minskning

Standard-
avvikelse (%)

56,9% 28,0% 51,3% 25,7% Ingen 
förändring

 
Tabell 22: Jämförelse, tillväxt 

En generell minskning i tillväxten syns åren efter finanskrisen. Vad gäller standardavvikelsen uppträder inga 
särskilda mönster efter krisen, jämfört med innan. Variationerna kring medelvärdet ändras från år till år, med 
andra ord, men detta verkar inte ha något samband med krisen. 
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Före finanskrisen Efter finanskrisen
År 2006 År 2007 År 2012 År 2013 Förändring

Korrelations-
koefficient

-0,11 -0,01 0,04 0 (+) Från negativt till 
positivt 

samband efter

Linjär relation 
i diagrammet

Negativ Svagt negativ Positiv Svagt positiv Från negativt till 
positivt 

samband efter
 
Tabell 23: Samband, tillväxt 

Efter finanskrisen uppträdde plötsligt en positiv relation mellan variablerna skuldsättningsgrad och tillväxt,  
även om den var svag. Detta trots en tidigare uppvisad negativ relation. Vissa år är relationerna starkare än 
andra, vilket bland annat syns i diagrammen. 

4.3.5 Sammanfattning  

Det förekommer skillnader i relationerna mellan variablerna innan och efter finanskrisen. Skuldsättningsgraden 
och de materiella anläggningstillgångarna gick från att ha en svagt positiv relation innan finanskrisen, till att ha  
en starkare negativ relation åren efter. Detta betyder att skuldsättningen ökade lite, ju mer de materiella  
anläggningstillgångarna ökade åren 2006 och 2007. Åren 2012 och 2013, däremot, började 
skuldsättningsgraden plötsligt att minska när de materiella anläggningstillgångarna ökade. 

Avseende företagsstorleken och skuldsättningsgraden uppvisas en negativ relation under alla fyra år, men 
detta samband blev starkare efter finanskrisen. Det innebär att ju mer företagsstorleken ökade åren 2012 och 
2013, desto mer minskade skuldsättningsgraden.

Vad gäller tillväxt och skuldsättningsgrad hade variablerna en negativ relation innan krisen. Åren 2012 och 
2013 uppträdde plötsligt en positiv relation mellan dem, vilket innebär att skuldsättningsgraden minskade 
något när tillväxten ökade. 

För alla variabler, utom tillväxt, ökade standardavvikelsen efter finanskrisen. Det är dock svårt att avgöra om 
detta är en naturlig ökning som skulle uppkommit utan en kris också, eller om den har ett samband med 
finanskrisen. 
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5. Slutdiskussion och resultat 
 
I detta kapitel kommer resultaten att analyseras och förklaras utifrån tidigare forskning och teorier. Syfte och  
frågeställningar besvaras, varefter förslag till vidare studier kommer att ges.  

5.1 Materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad  
 
De materiella anläggningstillgångarna uppvisade en ökning från år till år alla fyra åren. Detta medan 
skuldsättningsgraden blev lägre åren efter finanskrisen. Generellt indikerar detta en negativ korrelation, då 
variablerna rör sig åt motsatt håll. De allmänna tendenserna som uppvisas är att när de materiella 
anläggningstillgångarna ökar, så minskar skuldsättningsgraden något. Denna övergripande slutsats stämmer 
ändå inte alltid på detaljnivå, när varje år analyseras för sig själv, utan det är mer ett allmänt resultat.

Åren 2006 och 2007 före finanskrisen uppvisades ett svagt positivt samband mellan variablerna 
skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar, vilket är ett tecken på att när den ena variabeln ökar,  
så ökar även den andra. Detta resultat, även om det är relativt svagt, stämmer överens med tidigare forskning 
inom området. Enligt Frank och Goyal (2009) finns indikationer på att företag med materiella 
anläggningstillgångar har en högre skuldsättningsgrad. Detta bekräftas delvis också i en undersökning av 
Benkraiem och Gurau (2013), som hittade ett positivt samband mellan långfristiga skulder och 
anläggningstillgångar. Det är mycket möjligt att de utvalda fastighetsbolagen i denna studie har skulder som 
främst utgörs av långfristiga sådana, då det ofta krävs långsiktiga lån inom branschen, eftersom det tar en viss 
period att tjäna in pengarna genom hyror, med mera. I så fall går det att mer djupgående applicera Benkraiem 
och Guraus (2013) resultat på denna studie. Om utgångspunkten är att fastighetsbolagens skulder till största  
delen består av långfristiga sådana, så betyder det att en positiv relation uppvisas mellan de långfristiga 
skulderna och de materiella anläggningstillgångarna. Detta innebär i sin tur att resultatet i denna undersökning 
stämmer väl överens med tidigare forskning.  

År 1995 fördes resonemang av forskare som skulle kunna förklara varför det uppvisas positiva samband i  
denna studie mellan de två variablerna materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad. Rajan och 
Zingales (1995) påstår att långivare mer gärna lånar till bolag med en större andel materiella 
anläggningstillgångar på grund av att dessa kan fungera som en säkerhet. Rajan och Zingales resultat 
indikerar att de materiella anläggningstillgångarna påverkar skuldsättningsgraden. Det finns en möjlighet att  
detta stämmer överens med denna undersökning och att fastighetsbolagen har beviljats fler lån just på grund 
av de höga materiella anläggningstillgångarna de innehar som kan lämnas som säkerhet. Trots detta ska det 
inte glömmas att det även kan vara så att sambandet går från ”andra hållet”, det vill säga att företag har stora 
anläggningstillgångar på grund av att de beviljas lån. Det innebär i så fall att det är skulderna och 
skuldsättningsgraden som påverkar de materiella anläggningstillgångarna. I detta fall blir det aningen svårt att  
skilja på om det är materiella anläggningstillgångar som påverkar skuldsättningsgraden, eller tvärtom, särskilt  
med tanke på den svaga korrelationskoefficienten och faktumet att korrelationskoefficienten inte säger 
någonting om vilken variabel som är den beroende.   

Åren efter finanskrisen, 2012 och 2013, uppvisades istället starkare korrelationskoefficienter än tidigare, men 
negativa sådana. Detta innebär att variablerna skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar dessa 
år istället rörde sig åt motsatta håll. Detta visas i diagrammen, där det blir tydligt att skuldsättningsgraden 
minskar när de materiella anläggningstillgångarna ökar. Detta resultat stämmer inte överens med resultat från 
tidigare studier av Frank och Goyal (2009) och Benkraiem och Gurau (2013), där forskarna istället kom fram 
till positiva samband mellan variablerna. Det är möjligt att skillnaden mellan resultaten beror på att en 
finanskris inträffade en period innan år 2012 och 2013 och därmed ändrade relationen mellan variablerna. 
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Det kan också tänkas vara så att de företag som har många anläggningstillgångar har det eftersom de är 
framgångsrika. Fler anläggningstillgångar leder till högre avkastningar, vilket ger företag en möjlighet att  
använda sig mindre av skuldfinansiering. Ett bevis på att bolagen inom fastighetsbranschen är framgångsrika 
är de konstant ökande materiella anläggningstillgångarna. Resonemanget kring att framgångsrika bolag 
använder mindre skuldfinansiering stödjs av tidigare forskning och genom detta skulle det kunna gå att  
förklara det uppkomna negativa sambandet mellan variablerna materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad år 2012 och 2013. Forskare påstår att företag med god lönsamhet har en tendens att  
finansiera sig själva med egna medel (Benkraiem och Gurau, 2013). Redan år 1984 kunde det bevisas att  
lönsamma företag finansierar sig själva mindre med skulder (Titman och Wessels, 1984). Dessa resonemang 
stödjs av en undersökning från 2008, där forskare hittade ett negativt samband mellan lönsamhet och 
skuldsättningsgrad (Talberg, m.fl., 2008). Samma slutsatser, att lönsamma företag använder sig mindre utav 
främmande kapital påvisades ytterligare en gång år 2013 (Ganguli, 2013). Även Cole (2013) påstår att  
skuldsättning är negativt relaterat till lönsamhet och alla dessa tidigare undersökningsresultat kan förklara den 
negativa relationen år 2012 och 2013 mellan variablerna materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad i denna studie. Företag med många anläggningstillgångar är framgångsrika och antagligen 
lönsamma, eftersom de annars inte hade kunnat anskaffa sig så stora tillgångar. Denna framgång och 
lönsamhet (som visar sig genom variabeln materiella anläggningstillgångar) uppvisar en negativ relation med 
skuldsättningsgraden för fastighetsbolag, vilket stämmer väl överens med resultat från tidigare forskning. 
Därmed går det att förklara den negativa relationen mellan materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad år 2012 och 2013 genom variabeln lönsamhet. En förutsättning för detta resonemang är att  
variabeln materiella anläggningstillgångar relateras till framgång och lönsamhet. 

Det har utifrån tidigare forskning framkommit att sammansättningen av tillgångar har betydelse för 
kapitalstrukturen (Marsh, 1982). Detta innebär att det borde finnas några slags samband mellan materiella  
anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad. Enligt denna studie hittades inga samband som kan beskrivas 
som linjära, men det är möjligt att andra förhållanden föreligger. En tendens som kan utläsas från diagrammen 
är att fastighetsföretag som hade avvikande höga materiella anläggningstillgångar ofta höll en relativt låg 
skuldsättningsgrad. Detta innebär att Marshs (1982) påstående kan appliceras på denna undersökning, vilket  
alltså betyder att sammansättningen av tillgångar har en viss betydelse för kapitalstrukturen. 

Att samband mellan materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad överhuvudtaget uppvisades (trots  
att de är svaga) kan delvis antagligen förklaras utifrån variabeln branschtillhörighet. Branschtillhörighet påstås  
ha en viss inverkan på kapitalstruktur (Remmers, m.fl., 1875). Det hävdas av vissa forskare att bolag som är 
aktiva inom samma bransch liknar varandra mer avseende skuldsättningsgraden, än bolag aktiva inom olika 
branscher (Harris och Raviv, 1991). Detta kan till en viss mån appliceras på resultaten i denna studie. Det är  
möjligt att branschtillhörigheten påverkar de materiella anläggningstillgångarna, som i sin tur sedan uppvisar  
vissa förhållanden till skuldsättningsgraden. Fastighetsbranschen har generellt sett en hög andel materiella  
anläggningstillgångar, vilket bottnar i just branschtillhörigheten. Utifrån detta går det att påstå att  
branschtillhörighet som variabel genom de materiella anläggningstillgångarna har en påverkan på 
skuldsättningsgraden. Därmed kan också relationen mellan anläggningstillgångar och skuldsättning förklaras 
utifrån ett djupare perspektiv. Tas resonemanget ett steg längre finns det vissa forskare som hävdar att det är  
företagens behov av finansiering som påverkar skuldsättningsgraden, inte branschtillhörigheten (Myers, 1984).  
Detta är också mycket möjligt och då kan relationen mellan materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad förklaras utifrån perspektivet att fastighetsbolagen har behov av viss finansiering av 
anläggningstillgångarna, som i sin tur inverkar på skulderna. 

Att de två utvalda variablerna i denna undersökning först uppvisar svaga positiva samband år 2006 och 2007 
och sedan negativa samband år 2012 och 2013 kan analyseras utifrån ett riskperspektiv.  År 2006 och 2007 
ökade skuldsättningen när de materiella anläggningstillgångarna ökade. När belåningen är hög finns en 
förhöjd risk för att bolagets avkastning inte kan täcka de kostnader för räntor som uppstår på grund av 
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skulderna (Hansson, 2003). Det är också så att ett bolag som går dåligt kan få problem med att förnya sina 
lån, samt svårigheter att beviljas nya lån om de redan har utnyttjat hela sin lånekapacitet (Hansson, 2003).  
Detta skulle kunna stämma in på fastighetsbolagen, då skuldsättningen de två första åren är positivt relaterad 
till materiella anläggningstillgångar och sedan minskar och är negativt relaterad år 2012 och 2013. Denna 
vändning kan bero på att bolagen nått en viss skuldsättningsgrad med en sådan typ av risknivå, att de sedan 
har fått svårt för att beviljas nya lån just på grund av att de redan utnyttjat hela sin lånekapacitet. Detta kan ha 
lett till att andra finansieringsformer än belåning valts, till exempel tillskott av eget kapital. Den uppnådda 
risknivån som gjorde att skuldsättningsgraden år 2012 och 2013 istället uppvisade en negativ relation med 
anläggningstillgångar kan bero på problem med att täcka räntekostnader och detta är något som är förknippat  
med ränterisk. Viktigt att notera är att fastighetsbolagen är relativt stabila när det gäller avkastning, vilket beror  
på att det i Sverige finns ett system med förskottsbetalning av hyror. Att avkastningen är stabil ses också på 
medelvärdena för tillväxt för alla fyra år, som visar på en konstant positiv sådan. Detta system stabiliserar 
risker till en hög grad, men kvar finns bland annat en viss ränterisk. Vändningen, att skuldsättningsgraden 
istället började minska (vilket intygas av medelvärdena för skuldsättningsgrad) och negativa samband 
uppvisas mellan variablerna, kan alltså bero på att ränterisken blivit för hög och att företagen då, som tidigare 
nämnt, eventuellt fått svårt för att beviljas nya lån samt sökt andra finansieringssätt alternativt försökt  
stabilisera skuldsättningsgraden på en lägre nivå. Ränterisken är beroende av hur den framtida utvecklingen 
för räntor sker (Bennet, 1996). En bedömning måste ske om till exempel rörlig eller fast ränta är lämpligast att  
använda sig utav (Bennet, 1996). Det är möjligt att vissa fastighetsföretag också har en valutarisk att förhålla 
sig till. Valutarisk uppkommer när företag lånar i utländsk valuta och är relaterad till prisnivåer och svängningar  
i dessa valutor (Bennet, 1996). Ränteswappar kan användas för att minska utsattheten för ränterisk (Larsson, 
2008). Det finns swappar för att hantera valutarisk också. Ett annat sätt att hantera risk är diversifiera sin 
låneportfölj och på så sätt sprida sitt beroende av lån (Ori, 1995). Utifrån ett riskperspektiv kan alltså 
vändningen från positiva samband till negativa bero på en för hög risknivå på grund av för höga skulder som 
bland annat lett till svårigheter gällande ränterisken, samt problem att ta nya lån.

Den svagt positiva relationen mellan materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad åren 2006 och 
2007 kan teoretiskt sett delvis förklaras utifrån Millers och Modiglianis idéer angående skattefördelar.  
Resonemang kring dessa idéer är relevanta i denna situation, även om de vore av större väsentlighet om de 
uppvisade positiva sambanden var starkare än för tillfället. Vid belåning skapas en så kallad skattesköld. Detta  
är en fördelaktig effekt som fås på grund av att räntor på lånat kapital är avdragsgilla, något som kan öka 
marknadsvärdet på ett bolag (Modigliani och Miller, 1963). Med andra ord betalar företag med skulder mindre 
skatt, vilket ökar deras värde (Hillier, m.fl., 2013). Detta resonemang kan användas för att förklara den positiva 
relationen mellan variablerna. När de materiella anläggningstillgångarna ökar, så ökar även 
skuldsättningsgraden eftersom företagen antagligen finansierar tillgångarna genom belåning. Att belåning i  
detta fall väljs som finansieringsalternativ kan motiveras av skattefördelarna alternativet för med sig. Därmed 
kan också relationen förklaras.

5.2 Företagsstorlek och skuldsättningsgrad 
 
För alla fyra år uppvisades indikationer på ett negativt samband mellan variablerna skuldsättningsgrad och 
företagsstorlek, trots att det inte är lämpligt att beskriva relationen som linjär. Utifrån diagrammen gick det att  
utläsa att när företagsstorleken ökade, så minskade skuldsättningsgraden. De negativa sambanden var svaga 
åren innan finanskrisen och blev starkare åren efter, det vill säga 2012 och 2013. Beaktas siffror för  
skuldsättningsgraden och företagsstorleken de utvalda fyra åren blir det tydligt att den generella trenden är att  
skuldsättningsgraden minskar och storleken ökar, vilket indikerar en negativ relation. 
 
Resultaten avseende företagsstorlek och skuldsättningsgrad i denna studie stämmer inte helt överens med 
slutsatser från tidigare forskning. I en undersökning av mindre företag inom olika branscher på Irland återfanns 
istället ett positivt samband mellan dessa variabler (Bhaird och Lucey, 2010). I det fallet definierades 
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företagsstorleken utifrån omsättningen (Bhaird och Lucey, 2010), vilket kan vara ett av orsakerna till att  
resultaten skiljer sig från de i denna studie, där storleken istället definieras utifrån de totala tillgångarna. En 
annan orsak till att resultaten inte stämmer överens i detta fall kan vara att Bhaird och Luceys urval bestod av 
mindre företag på Irland, medan denna studie istället har valt ut stora företag i Sverige (utifrån specifika 
kriterier). Dessutom undersökte Bhaird och Lucey olika branscher, medan fokuset i denna undersökning 
istället riktas mot fastighetsbranschen. 

Gällande olika branscher finns det, som tidigare nämnt, forskare som hävdar att branschtillhörighet är en 
variabel som påverkar skuldsättningsgraden. I en studie från 1991 påstås det att bolag, som är aktiva inom 
samma bransch, ofta liknar varandra mer avseende skuldsättningsgraden, än bolag som är verksamma inom 
olika branscher (Harris och Raviv, 1991). Detta skulle även kunna innebära att skuldsättningsgraden också 
kan påverkas av olika faktorer inom olika branscher. Tas resonemanget ett steg längre är det då möjligt att det  
negativa sambandet mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek i denna studie (som skiljer sig från tidigare 
forskning som ofta visar på positiva samband) kan förklaras av variabeln branschtillhörighet. Företag kan vara 
av olika storlek och uppvisa olika relationer med skuldsättningen beroende på vilken bransch som beaktas,  
med andra ord. Det skulle kunna vara möjligt att branschtillhörigheten avgör relationerna mellan olika variabler  
och skuldsättningsgraden, vilket också kan förklara delar av resultaten i denna undersökning.    
 
Ett positivt samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad beskrevs även av Psillaki och Daskalakis 
(2009). I en studie från 2007 hittades också ett positivt samband och här definierades företagsstorleken utifrån 
omsättning (Feidakis och Rovolis, 2007). Forskarna analyserade stora byggföretag inom EU (Feidakis och 
Rovolis, 2007). Också dessa studieresultat skiljer sig från resultaten i denna undersökning, då de hittade 
relationerna här är negativa, medan Psillaki och Daskalakis (2009) och Feidakis och Rovolis (2007) hittade 
positiva relationer. Även här kan skillnaderna bero på att Rovolis och Feidakis, till exempel, definierade 
företagsstorlek utifrån omsättning. Detta medan denna studie definierar variabeln utifrån totala tillgångar.  
Något annat som kan förklara skillnaderna i resultat är att Feidakis och Rovolis (2007) analyserade 
byggföretag, som ju är en helt annan bransch än fastighetsbranschen. Som tidigare nämnt finns det flertalet  
forskningsstudier som tyder på att branschtillhörighet påverkar skuldsättningsgraden. Detta borde främst 
kunna ske genom olika variabler, till exempel företagsstorlek, eftersom företagen är olika stora inom olika 
branscher. I detta fall mäts företagsstorleken utifrån totala tillgångar och det är rimligt att påstå att olika 
branscher är olika stora gällande de totala tillgångarna. Detta innebär att de negativa sambanden i denna 
studie mellan variablerna (som skiljer sig från tidigare forskning) möjligen kan förklaras genom variabeln 
branschtillhörighet. Till exempel Talberg (m.fl., 2008) undersökte fem skilda branscher som uppvisade 
relevanta skillnader i kapitalstruktur beroende på branschtillhörighet, vilket är ytterligare en studie som stödjer  
resonemanget.
 
En ytterligare variant för att förklara det uppvisade negativa sambandet mellan skuldsättningsgrad och 
företagsstorlek i fastighetsbranschen har att göra med hur företagsstorleken definieras. I detta fall bestäms 
den utifrån de totala tillgångarna och materiella anläggningstillgångar utgör en stor del av dem. Det är därför  
möjligt att materiella anläggningstillgångar, genom variabeln företagsstorlek, har en inverkan på 
skuldsättningsgraden.
 
Det negativa sambandet, det vill säga att när företagsstorleken ökar så minskar skuldsättningsgraden, kan i  
denna studie möjligen även här förklaras utifrån variabeln lönsamhet.  Att företagsstorleken och de totala 
tillgångarna ökar borde rimligen föregås av framgångar i företagen genom bland annat god lönsamhet. Enligt  
Titman och Wessels (1984) använder lönsamma företag mindre skuldfinansiering. Detta skapar en negativ 
relation. Samma resultat har även bevisats i en studie av Talberg (m.fl., 2008), där ett negativt samband 
kunde påvisas mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Lönsamma företag använder helt enkelt sig mindre 
av främmande kapital (Ganguli, 2013), företag med hög lönsamhet tenderar nämligen att finansiera sig själva 
med egna medel (Benkraiem och Gurau, 2013). Detta är ytterligare ett bevis på hittade negativa samband i  
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tidigare forskning. Dessa resultat kan appliceras på resultaten i denna studie. Detta förutsätter ett antagande 
att ju mer företagsstorleken ökar, desto mer lönsamma är företagen och att det är på grund av lönsamheten 
som storleken ökar. Då går det att förklara varför skuldsättningsgraden minskar när företagsstorleken ökar,  
eftersom företagsstorleken ökar när lönsamheten ökar. 

Det är möjligt att analysera sambanden mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad utifrån Trade-off  
Theory. Denna teori antar att det finns en optimal kapitalstruktur som kan erhållas när för- och nackdelarna 
med skuldsättning balanseras och att den optimala kapitalstrukturen, genom rätt användning, kan öka värdet 
på bolaget (Myers, 1984). Fördelar som kan fås genom hög belåning är skattefördelar i form av skattesköldar 
(Myers, 1984). Nackdelarna med en hög skuldsättningsgrad är olika typer av konkurskostnader. Dessa kan 
orsaka en minskning av företagsvärdet (Frank och Goyal, 2009). I och med de något svaga 
korrelationskoefficienterna mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad är det inte möjligt att definiera 
sambandet som linjärt mellan variablerna, trots vissa antydningar om ett negativt samband där ökad 
företagsstorlek ger minskad skuldsättningsgrad. Dessutom säger korrelationskoefficienten ingenting om vilken 
variabel som är den påverkande. Dessa faktorer gör det omöjligt att utesluta att det också kan vara så att det 
är skuldsättningsgraden som påverkar företagsstorleken. I sådana fall ger en ökande skuldsättningsrad en 
mindre storlek på företaget. Under förutsättning att ett antagande görs om att det istället är skuldsättningsgrad 
som är den påverkande variabeln, går det att analysera relationen mellan variablerna genom Trade-off  
Theory.  Det är möjligt att negativa samband uppvisas på grund av att bolagen har en för hög skuldsättning 
och att fördelarna med belåning då överskuggas av nackdelar i form av konkurskostnader. Konkurskostnader 
kan skapa en minskning av företagsvärdet (Frank och Goyal, 2009). Det är rimligt att anta att företagsvärdet 
reflekteras av företagsstorleken. Därmed skapas en situation de fyra utvalda åren, där skuldsättningsgraden 
ökar och företagsvärdet (som representeras av företagsstorleken) minskar. Utifrån Trade-off Theory skulle 
detta kunna förklaras av för hög belåningsgrad, som leder till varierande typer av konkurskostnader, vilka i sin  
tur minskar värdet av bolagen. En sådan variant kan inte uteslutas, då det på grund av avsaknaden av linjära 
samband är svårt att definiera vilken variabel som är den påverkande. 

Det är också möjligt att analysera sambandet mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek genom variabeln 
tillväxt. Ett logiskt antagande är att företagsstorleken ökas genom en ökad tillväxt, vilket gör dessa två 
variabler tätt relaterade till varandra. Redan år 1986 fann forskare ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxt (Kim och Sorensen, 1986). Med andra ord använde sig bolag i studien med en 
hög tillväxt mindre av skuldfinansiering är bolag med låg tillväxt. Resultaten i Kim och Sorensens studie skulle  
kunna bekräfta det negativa sambandet mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad. I denna studie 
minskade skuldsättningsgraden för fastighetsbolagen ju större företaget var och antas det att ett stort företag 
föregås av en stor tillväxt, så är det möjligt att applicera Kims och Sorensens resultat på denna studie. Därmed 
bekräftas det funna sambandet av tidigare forskning. Även i en studie från Libyen hittades ett negativt  
samband mellan variablerna skuldsättningsgrad och tillväxttakt (Buferna, m.fl., 2005), vilket ytterligare stödjer  
den negativa relationen i denna studie.
 
År 2009 kom resultaten av en undersökning, där småföretagande studerades i Europa och där inga samband 
mellan tillväxttakt och skuldsättningsgrad kunde påvisas (Psillaki och Daskalakis, 2009). Detta motsäger 
resultaten i denna studie, under förutsättning att företagsstorlek länkas till tillväxt. Denna skillnad kan möjligen 
bero på att Psillaki och Daskalakis studerade småföretagande, medan det i denna studie istället är relativt  
stora fastighetsbolag som står i fokus. 

Större delen av tidigare studier kring kapitalstruktur, som undersöker förklarande faktorer, påstår att tillväxt är  
negativt relaterat till skuldsättning (Huang och Song, 2006 och Miao, 2005). Detta påstående stödjer det  
negativa sambandet i denna undersökning och förklaringen kan vara att företag med goda framtida möjligheter  
till tillväxt försöker undvika lån. Detta sker på grund av risken för att de i framtiden måste överföra avkastningar  
från ägare till de, som de är skyldiga pengar, i form av amorteringar och kostnader för ränta (Titman och 
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Wessels, 1988, Huang och Song, 2006). Detta resonemang skulle kunna förklara varför skuldsättningsgraden 
hos fastighetsbolag minskar, när företagsstorleken ökar. Med antagandet om att företagsstorlek definieras 
genom variabeln tillväxt, så vill företag med god tillväxt inte uppta lån. Detta för att de i framtiden hellre betalar  
avkastning till ägare, än räntor och amorteringar till till exempel banker. 

Det är möjligt att analysera den negativa relationen mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad  genom 
Pecking order Theory, som förklarar vilka finansieringsalternativ som föredras av företag. Pecking order 
Theory tar sin utgångspunkt i att det existerar en hierarki gällande val av finansieringsalternativ från 
bolagsledningens sida (Myers, 1984). Om möjlighet finns kommer företagsledningen finansiera nya 
investeringar genom kvarhållna vinstmedel, i andra hand genom skuldsättning samt i tredje och sista hand 
genom eget kapital (Myers, 1984). Med finansiering genom eget kapital menas att genomföra en nyemission. 
Denna undersökning visar på att skuldsättningsgraden minskar när företagsstorleken (som mäts utifrån totala 
tillgångar) ökar. Om företagsstorleken och de totala tillgångarna ökar tyder det ofta på att bolagen är  
framgångsrika och gör vinster som då blir kvarhållna vinstmedel. Därmed väljer de sedan också att finansiera 
nya investeringar med kvarhållna vinstmedel, eftersom detta alternativ, enligt Pecking order Theory, föredras 
framför skuldsättning och nyemission. Detta leder till att skuldsättningen inte ökar och att den med största 
sannolikhet också antagligen minskar, då de framgångsrika bolagen väljer bort lån som finansieringsalternativ.  

5.3 Tillväxt och skuldsättningsgrad 
 
Både åren före och efter finanskrisen uppvisades en positiv tillväxt, om än en något lägre sådan efter krisen.  
Åren 2006 och 2007 återfanns negativa korrelationskoefficienter mellan variablerna tillväxt och 
skuldsättningsgrad, vilket enligt diagrammet innebär att när tillväxten ökade, så minskade 
skuldsättningsgraden. År 2012 och 2013 uppvisades istället en svagt positiv relation mellan variablerna, vilket  
betyder att när tillväxten ökade, så ökade även skuldsättningsgraden. Inte heller här är det lämpligt att  
beskriva samband som linjära, trots antydningar i resultaten om att vissa samband och relationer föreligger.  

Resultaten för år 2006 och 2007 i denna studie, där ett negativt samband mellan variablerna uppvisades, 
stämmer överens med resultaten i en studie från 1986. Där undersöktes bemanningsföretag och slutsatsen 
blev att bolag med en hög tillväxt använde sig mindre av skuldfinansiering jämfört med bolag som hade en låg 
tillväxt (Kim och Sorensen, 1986). Detta är en negativ relation och slutsatserna kan appliceras på denna 
undersökning, trots att det är två helt olika branscher det handlar om.
 
Lite senare, år 1996, kunde forskare igen hitta negativa samband mellan skuldfinansiering och tillväxt (Lang,  
m.fl., 1996). Många påstår att detta samband uppvisas eftersom bolag med hög skuldsättning har dåliga 
möjligheter att ta vara på chanser att växa (Lang, m.fl., 1996). Detta skulle delvis kunna förklara sambandet i  
denna undersökning. Fastighetsbolag med en hög skuldsättning har möjligen sämre chanser att ta tillvara på 
tillfällen att växa, än de med en lägre skuldsättning. En nackdel med en hög nivå av skuldfinansiering är  
räntekostnaderna som bolaget måste betala för. Detta kan leda till olika typer av konkurskostnader som i sin 
tur kan leda till en minskning av företagets värde (Frank och Goyal, 2009). Med andra ord är det möjligt att  
fastighetsbolag med en hög skuldsättningsgrad redan befinner sig i ett pressat läge med ett övergripande hot  
om konkurskostnader som kan uppkomma. Därmed blir det svårare för dem att ta tillvara på chanser att växa, 
eftersom de antagligen vill undvika risker (som expansion ofta är förknippat med). De kan heller inte uppta fler  
skulder och växa genom det sättet, eftersom det övergripande hotet om konkurskostnader som kan 
uppkomma är för stort. Detta skapar en negativ relation mellan variablerna tillväxt och skuldsättningsgrad, 
samma typ av relation som uppvisades mellan variablerna år 2006 och 2007.

En studie, som ytterligare stödjer det funna negativa sambandet mellan skuldsättningsgrad och tillväxt år 2006 
och 2007, utfördes år 2005. Där hittades ett svagt negativ relation mellan skuldsättningsgrad och takten av 
tillväxt (Buferna, m.fl., 2005). Studien utfördes i Libyen (Buferna, m.fl., 2005). Resultaten stämmer mycket väl  
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överens med resultaten i denna undersökning, då fastighetsbolagens skuldsättningsgrad också uppvisade ett  
svagt negativt samband med tillväxttakten. Några tydliga korrelationer kunde med andra ord varken här eller i  
den libyska studien påvisas, men trots detta kunde övergripande antydningar om en negativ relation mellan 
variablerna visas. Jämförelser mellan dessa två studier bör ske med försiktighet, då den ena utfördes i Libyen 
och den andra, det vill säga denna studie, utfördes i Sverige. Det kan finnas skillnader mellan länderna som 
inverkar på relationen mellan variablerna, till exempel olika möjligheter för företag att låna kapital, med mera.  
De övergripande sambanden, som stämmer väl överens, bör dock noteras. 

Talberg, med flera, utförde år 2008 en studie som bevisade negativa samband mellan variablerna 
skuldsättningsgrad och tillväxt (Talberg, m.fl., 2008). Dessa resultat stämmer överens med de funna negativa 
sambanden mellan samma variabler år 2006 och 2007 i denna studie av fastighetsbolag. Talberg undersökte 
fem olika branscher i USA (Talberg, m.fl., 2008) och just denna variation av branscher gör det lättare att  
applicera resultaten på denna undersökning. Om flertalet branscher uppvisade samma relation mellan 
variablerna i USA, så är det förmodligen inget tillfälligt samband som bara gäller vissa branscher. Med andra 
ord går det att jämföra resultaten även med fastighetsbranschen till en viss mån. Dock bör viss försiktighet  
iakttas vid jämförelser, då Talberg, med fleras, studie är utförd i USA.  Det kan, som tidigare nämnt, finnas 
nationella skillnader som inverkar på relationen.

Gällande nationella skillnader presenterades år 2009 en studie med ett resultat som inte stämmer överens 
med de negativa sambanden år 2006 och 2007 mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt. Forskare studerade 
småföretagande i Europa och kunde inte påvisa några samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt  
(Psillaki och Daskalakis, 2009), något som kan ha att göra med nationella skillnader gällande till exempel hur  
lätt det är att uppta skulder eller växa som företag i vissa geografiska områden. De studerade 
fastighetsbolagen i denna undersökning kommer från Sverige, ett europeiskt land. Trots att det har gått att  
påvisa vissa negativa samband år 2006 och 2007 och positiva samband år 2012 och 2013, så har sambanden 
varit relativt svaga. Att relationerna mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt inte är så starka skulle kunna 
förklaras utifrån geografiska skillnader. Tidigare nämnda studier från Libyen och USA kunde identifiera tydliga 
negativa samband mellan variablerna, medan Psillakis och Daskalakis studie, som utfördes i Europa, inte 
kunde finna några samband alls. Denna undersöknings resultat avseende fastighetsbolagen, med svaga 
relationer, stämmer mer överens med resultaten från Psillakis och Daskalakis europeiska studie (som inte 
hittade några samband alls) än med resultaten från studierna från Libyen och USA. Denna överensstämmelse 
kan möjligen förklaras av att företagen är verksamma i samma världsdel och utifrån åtminstone vissa 
gemensamma förutsättningar. Det är ändå viktigt att inte glömma att trots svaga uppvisade samband mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxttakt, så finns ändå övergripande antydningar om en viss relation mellan 
variablerna. Denna relation antyds vara negativ år 2006 och 2007 och sedan plötsligt positiv år 2012 och 
2013. 

Den negativa uppvisade relationen mellan skuldsättningsgrad och tillväxt år 2006 och 2007 kan också 
förklaras utifrån tidigare studier från bland annat 2000-talet. De flesta tidigare undersökningar bekräftar  
negativa relationer mellan de två variablerna, vilket innebär att tillväxt är negativt relaterat med 
skuldfinansiering (Huang och Song, 2006 och Miao 2005). Bolag med goda framtidsutsikter gällande tillväxt  
försöker undvika skulder. Det här gäller i och med den övergripande risken för att bolagen i framtiden måste  
överföra eventuella avkastningar från ägarna till långivarna i form av amorteringar och kostnader för ränta 
(Titman och Wessels, 1988 och Huang och Song 2006). Utifrån detta går det att hävda att de hittade negativa 
relationerna mellan variablerna år 2006 och 2007 kan bero på att bolagen anser sig ha goda tillväxtmöjligheter  
i framtiden. Beaktas bolagens tillväxt alla fyra utvalda år, så är det positiv varje år. Detta antyder goda 
möjligheter för tillväxt. I och med denna misstanke om goda framtida möjligheter kan det vara så att företagen 
försöker undvika skuldsättning ju högre tillväxten är. Detta för att i framtiden kringgå situationer där de är  
tvungna att, istället för att ge avkastningen till ägarna, ge den till långivare i form av till exempel räntor för  
skulderna. 
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De svaga positiva sambanden mellan skuldsättningsgrad och tillväxt år 2012 och 2013 stämmer inte överens 
med resultaten av flertalet tidigare undersökningar inom ämnesområdet. Bland annat uppvisade en tidigare 
nämnd studie från Libyen negativa samband mellan variablerna, liksom Talbergs beskrivna studie från USA. 
Det är inte otänkbart att skillnaderna i resultat härstammar från geografiska skillnader. Trots att Talberg, med 
flera, påvisade negativa samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxt (Talberg, m.fl., 2008), så förde de 
ändå resonemang kring relationerna mellan variablerna. De diskuterade om branscher som kännetecknas av 
hög tillväxt borde ha ett större behov av skuldfinansiering än andra branscher (Talberg, m.fl., 2008). Detta för  
att de ska kunna ta sig an nya investeringar (Talberg, m.fl., 2008). Detta är något som skulle kunna förklara 
uppvisade positiva samband år 2012 och 2013 mellan variablerna för fastighetsbolagen. Det kan vara så att  
de företag som hade en högre tillväxt var i större behov av skuldfinansiering för att kunna fortsätta öka 
tillväxten genom nya investeringar. Detta har möjligtvis orsaken den positiva relationen mellan tillväxt och 
skuldsättning, även om relationen i sig inte är stark, utan snarare endast en antydan till en positiv relation.    

Det är viktigt att komma ihåg att även om korrelationskoefficienterna och diagrammen antyder 
positiva/negativa relationer, så är sambanden ändå relativt svaga och kan inte förklaras som linjära. Psillaki  
och Daskalakis studie (2009), kring småföretagande i Europa, fann inga särskilda samband mellan tillväxttakt  
och skuldsättningsgrad. Detta kan, tillsammans med resultaten kring fastighetsbolagen, vara en antydan om 
att tillväxttakt inte har en relevant påverkan på kapitalstrukturen. Å andra sidan studerade Psillaki och 
Daskalakis småföretag, medan denna undersökning har valt ut stora fastighetsbolag. Trots att sambanden är  
svaga bör de noteras. 

Att sambanden år 2006 och 2007 först är negativa, för att sedan bli positiva år 2012 och 2013 kan vara en 
indikation på att inga särskilda samband i själva verket föreligger, åtminstone inte linjära. Det är också möjligt  
att finanskrisen med start år 2008 har haft en påverkande effekt och därmed ändrat relationen.   
 
Svängningarna mellan negativa och positiva samband för variablerna skuldsättningsgrad och tillväxt kan 
också analyseras utifrån ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i Trade-off Theory. Innan analyser kan ske är 
det viktigt att ha klart för sig att korrelationskoefficienterna inte säger något om vilken variabel som är 
beroende och vilken som är oberoende. I diagrammen går generella samband att utläsa, med inget av 
sambanden är linjära och i och med att sambanden (enligt korrelationskoefficienten) är svaga är det svårt att  
veta vilken variabel som är påverkande.  Detta gör det möjligt att skuldsättningsgrad kan vara den påverkande 
variabeln, även om de generella slutsatserna indikerar att det är tillväxt som verkar ha en viss, liten, påverkan 
på skuldsättningsgraden. Med andra ord kan andra samband föreligga, än de som indikeras. Dessa kan 
diskuteras utifrån Trade-off Theory. Denna teori antar att det finns en optimal kapitalstruktur som kan uppnås 
genom att balansera för- och nackdelar med olika nivåer av skuldsättning i ett företag (Myers, 1984). Den 
mest fördelaktiga typ av kapitalstruktur, eller nivå av skuldsättning, kan leda till ett ökat värde av företaget  
(Myers, 1984). Fördelar som en hög skuldsättningsgrad för med sig är bland annat skattefördelar genom den 
så kallade skatteskölden och att hög skuldsättning minskar olika typer av agentkostnader (Myers, 1984 och 
Fama och French, 2002). Dessa fördelar, som erhålls genom belåning, innebär att ett företag borde kunna öka 
sin tillväxt och därmed också sitt värde genom just skuldsättning. Detta är något som kommer som en naturlig 
effekt av till exempel skatteskölden, då räntor för lån är avdragsgilla, vilket i sin tur leder till att företaget har  
mycket större chanser till att öka tillväxten. Med andra ord får företagen mer pengar. Detta, samt minskade 
agentkostnader på grund av hög skuldsättning, skulle kunna förklara det positiva sambandet mellan 
variablerna skuldsättningsgrad och tillväxt år 2012 och 2013. I detta fall är utgångspunkten dock att det är  
skuldsättningsgraden som påverkar tillväxten genom de fördelar som erhålls genom belåning, vilket också är 
en mycket realistisk variant. De svaga korrelationskoefficienterna och sambanden tyder på att det finns en 
möjlighet att skuldsättningsgraden är den påverkande variabeln.
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De positiva sambanden, som möjligen har uppträtt på grund av fördelarna med skuldsättning, föregicks år 
2006 och 2007 av svaga, negativa samband. Enligt diagrammen i denna undersökning minskade 
skuldsättningsgraden när tillväxten ökade, men i och med att sambanden inte är linjära, samt att de är svaga 
enligt korrelationskoefficienten, är det möjligt att det istället var så att tillväxten minskade på grund av en ökad 
skuldsättning. Detta förutsätter med andra ord ett antagande om att det är möjligt att det är skuldsättningsgrad 
som är den påverkande variabeln  på grund av de diffusa sambanden. Trade-off Theory illustrerar hur fördelar  
med belåning kan överträffas av nackdelar. En nackdel med hög skuldsättning är kostnader för räntor som 
bolaget måste klara av att betala. Det kan leda till olika typer av konkurskostnader som kan minska värdet av 
företaget (Frank och Goyal, 2009). När skuldsatta bolag inte kan leva upp till kraven som finns på dem kan 
konkurskostnader uppkomma (Hillier, m.fl., 2013, s. 438). Ett exempel på indirekta konkurskostnader är när 
varierande aktörer förlorar förtroendet för bolaget (Hillier, m.fl., 2013, s.440-441). I detta fall är möjligt att en 
ökande skuldsättning lett till konkurskostnader, som i sin tur minskade tillväxten. Detta skulle delvis kunna 
förklara de negativa sambanden mellan variablerna skuldsättningsgrad och tillväxt år 2006 och 2007, under  
förutsättning att skuldsättningsgrad antas vara den påverkande variabeln.          

Den optimala nivån av skuldsättning erhålls när en maximal nivå av skattefördelar kan fås utan att  
konkurskostnaderna tar över (Myers, 1984, s. 577). Det säger sig självt att detta inte är en enkel balansgång, 
vilket kan förklara att sambanden mellan variablerna år 2006 och 2007 först var negativa, för att sedan vara 
positiva år 2012 och 2013. Med andra ord kan det vara så att fastighetsbolagen de två första åren ökade 
skuldsättningen, med konkurskostnader och minskad tillväxt som följd. För att åtgärda problemet kan 
företagen ha reglerat sin skuldsättningsgrad, en idé som stödjs av de små förändringarna i medelvärdet för  
skuldsättningsgrad, för att istället erhålla fördelar och ökad tillväxt som följd. De positiva sambanden år 2012 
och 2013 kan förklaras av en bättre kapitalstruktur, där en sådan skuldsättningsgrad hittades, där fördelarna 
med belåning överträffade nackdelarna. År 2012 och 2013 uppvisade lägre medelvärden för 
skuldsättningsgraden än de andra två åren, vilket tyder på att belåningen minskat till en mer optimal nivå, där  
fördelarna istället kunde dominera.
 
Sambanden mellan variablerna skuldsättningsgrad och tillväxt för fastighetsbolagen kan även analyseras 
genom variabeln lönsamhet, som är tätt sammanflätad med tillväxt. Redan år 1984 påstod forskare att  
lönsamma företag använder sig mindre av skuldfinansiering (Titman och Wessels, 1984). Trots att denna 
slutsats är relativt gammal är den fortfarande aktuell och kan appliceras på denna studie. Detta under 
förutsättning av att ett antagande görs om att ökad lönsamhet leder till ökad tillväxt, vilket ofta brukar vara 
fallet. År 2006 och 2007 uppvisades negativa samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxt, vilket kan ha att  
göra med att företagen är lönsamma. Lönsamhet i sin tur leder till tillväxt och då uppvisas en minskning av 
skuldsättningsgraden. Det finns flera tidigare studier som hävdar ett negativt samband mellan lönsamhet och 
skuldsättning (Talberg, m.fl., 2008, Ganguli, 2013). Lönsamma företag har en tendens att finansiera sig själva 
med egna medel (Benkraiem och Gurau, 2013). Dessa studier ger ett stabilt stöd åt resultaten i denna studie 
av fastighetsbolag, även om sambanden är relativt svaga.

År 2013 undersökte Cole mindre bolag i USA för att komma fram till vad som inverkar på deras kapitalstruktur  
(Cole, 2013). Företagen studerades under åren 1987 till 2003 och forskaren påstår att deras skuldsättning är  
negativt relaterad till lönsamhet (Cole, 2013). Om ett antagande görs om att lönsamhet och tillväxt är  
relaterade, så ger denna studie ytterligare stöd åt resultaten år 2006 och 2007 i denna undersökning. Dock 
finns det sådant som skiljer sig åt mellan studieresultaten. Cole fick fram ett negativt samband utifrån siffror  
från flera år som undersöktes, medan resultaten i denna undersökning inte enbart visar på negativa samband, 
utan även positiva. Med andra ord är Coles resultat mer stabila, medan relationerna mellan variablerna 
skuldsättningsgrad och tillväxt i denna undersökning varierar. Att slutsatserna inte helt stämmer överens kan 
bero på att Cole studerade mindre bolag i USA, medan fokuset i denna studie ligger på svenska, större 
fastighetsbolag. 

50



Då de flesta tidigare studier hävdar att en negativ relation föreligger mellan skuldsättningsgrad och tillväxt blir  
resultaten i denna undersökning, som tidigare nämnt, något avvikande, då åren 2012 och 2013 antyder 
positiva samband mellan variablerna. Detta skulle kunna förklaras genom branschtillhörighetens inverkan som 
separat variabel samt en möjlig påverkan av finanskrisen som drabbade Sverige år 2008-2009. Olika 
branscher påverkas på olika sätt i hög- och lågkonjunkturer (Rozeff, 1982) och branschtillhörighet har en 
påverkan på kapitalstrukturen (Remmers, m.fl., 1975). Möjligheten finns att fastighetsbranschen påverkats 
(eller inte påverkats) på ett avvikande sätt jämfört med andra branscher efter finanskrisen. Branschtillhörighet  
kan med andra ord vara orsaken till de plötsligt uppvisade positiva sambanden mellan variablerna 
skuldsättningsgrad och tillväxt år 2012 och 2013. I så fall förklarar detta varför en avvikelse gällande 
uppvisade samband sker från de flesta tidigare studier, där en tydlig negativ relation påvisas mellan 
variablerna. Detta resonemang har, som tidigare nämnt, stöd från en studie från 1982 (Rozeff, 1982), där det  
redan då bevisas att olika branscher reagerar på varierande sätt på konjunkturer. 

De svaga sambanden för alla fyra år kan förklaras av svårigheter att påvisa samband mellan 
skuldsättningsgrad och andra variabler. År 2005 kunde forskare inte bevisa samband mellan 
skuldsättningsgrad och vinst (Buferna, m.fl., 2005). Vinst är mer eller mindre relaterat till tillväxt, men även 
lönsamhet. Denna studie visar på att det inte är självklart att samband alltid kan tydliggöras mellan utvalda 
variabler. De svaga relationerna för alla fyra år i denna studie kan möjligen förklaras utifrån att om det är svårt  
att hitta samband mellan skuldsättningsgrad och vinst, så kan det även vara svårt att hitta en relation mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxt. Detta på grund av att vinst och tillväxt är variabler som ofta är tätt  
sammanflätade. 

Teoretiskt sett kan de svagt positiva sambanden för år 2012 och 2013 antagligen till en viss grad förklaras 
genom Modiglianis och Millers tankegångar. I och med att korrelationskoefficienterna är svaga och 
diagrammen inte tydliga vad gäller samband går det inte att utesluta alternativet att det är 
skuldsättningsgraden som påverkar tillväxten. Tillväxt är relaterat till avkastningskrav. Avkastningskrav, i sin  
tur, är relaterade till hur belånat företaget är och kravet höjs ju mer skulder det har (Modigliani och Miller,  
1958). Kortfattat har bolag med mycket skulder ett högre avkastningskrav på sig från aktieägarnas sida och 
detta på grund av att belåning ökar bolagets risk (Modigliani och Miller, 1958). Utifrån dessa tankebanor går  
det att påstå att ju mer skulder fastighetsbolagen har, desto större är tillväxten och detta har sin förklaring i ett  
ökat avkastningskrav i och med den ökade belåningen som höjer den allmänna risknivån. En förutsättning för  
denna förklaring är, som tidigare nämnt, att alternativet att det är skuldsättningsgraden som påverkar tillväxten 
inte utesluts. Genom detta kan då den svagt positiva relationen mellan variablerna tillväxt och 
skuldsättningsgrad år 2012 och 2013 förklaras. Det är relevant att ha i åtanke att relationen som uppvisas är  
svag och att tankegångarna bör appliceras med försiktighet vad gäller att förklara samband.
 
5.4 Övriga variablers inverkan  
 
Det är möjligt att räntenivåerna i Sverige har haft en inverkan på skuldsättningsgraden hos större onoterade 
fastighetsbolag. Skuldsättningsgraden var högre år 2006 och 2007 för att sedan minska något år 2012 och 
2013. Därmed går det inte att utesluta att räntenivån, som variabel, kan ha haft en inverkan på förändringen.  

Enligt Sveriges Riksbank (2015) hölls reporäntan på en relativt hög nivå åren 2006 och 2007, jämfört med 
åren 2012 och 2013, då räntan var lägre. Vid en högkonjunktur sker en ökning av investeringar i samhället och 
fler vill låna (Swedbank, 2015). Detta kan leda till ökade prisnivåer och inflation, som kan stabiliseras med en 
ökad reporänta (Swedbank, 2015). Det kan ha varit så att ekonomin i Sverige gick på högvarv innan och under 
år 2006 och 2007, med ökad inflation som följd, något som gjorde att Sveriges Riksbank satte höga reporäntor  
åren 2006 och 2007 för att stabilisera ekonomin. Trots att räntorna sattes på en hög nivå år 2006 och 2007, 
kan en effekt först väntas efter en tid. Det brukar sägas att effekten i samhället kommer efter 1-2 år 
(Swedbank, 2015). Dessa höga räntor är med andra ord antagligen en följd av en samhällsekonomi som gått  
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på högvarv och som behövde dämpas. En högkonjunktur kan föregås av låga räntenivåer. Genom en låg 
reporänta främjas den ekonomiska aktiviteten i samhället (Swedbank, 2015). Då lånar företag mer gärna, 
eftersom räntenivåerna i allmänhet är låga. Med andra ord kan den något högre skuldsättningsgraden år 2006 
och 2007 förklaras av eventuella tidigare lägre räntenivåer, som främjat fastighetsföretagens lånande. År 2006 
och 2007 hade bolagen redan en relativt hög skuldsättningsgrad på grund av förmodad hög aktivitet i  
samhällsekonomin, som kan antas eftersom Sveriges Riksbank dessa två år satte räntorna på en hög nivå 
(vilket är något som brukar göras för att dämpa aktiviteten). 

År 2012 och 2013 uppvisades lägre skuldsättningsgrader för fastighetsbolagen. Detta kan vara en effekt av 
tidigare höga räntenivåer, som generellt motverkar lånande i samhället. Räntorna år 2012 och 2013 var på 
lägre nivåer än tidigare aktuella år. Detta är ett tecken på att Sveriges Riksbank vill öka aktiviteten i  
samhällsekonomin. Sveriges Riksbank kan uppmuntra ekonomisk aktivitet genom att sänka reporäntan 
(Swedbank, 2015). Det går inte att utesluta att räntenivåer antagligen har en viss påverkan på 
fastighetsbolagens skuldsättningsgrad, då låga räntenivåer främjar lånande och höga nivåer motverkar 
lånande.  

Att resultaten i denna undersökning inte alltid stämmer överens med tidigare (främst utländsk) forskning kan 
förklaras utifrån variabeln landstillhörighet, som kan ha en påverkande effekt på kapitalstrukturen.  Tidigare 
forskning hävdar att kapitalstruktur påverkas av vilket land bolaget är verksamt inom och faktorer som 
påverkar kan bland annat vara system för beskattning, förhållandet mellan låntagare och långivare och nivån 
av investeringsskydd i landet (Antoniou, m.fl., 2008). Därmed går det att påstå att delar av förändringen i  
fastighetsbolagens skuldsättningsgrad skulle kunna förklaras utifrån de uppräknade faktorerna. 
 
En annan variabel som kan ha haft en påverkan på skuldsättningsgraden i fastighetsbolagen är lång- och 
kortfristiga skulder. I en studie från 2009 påstod Chang, med flera, att skuldsättningsgraden kan påverkas av 
dessa variabler. Det kan tänkas vara så att en hög andel långfristiga skulder ökar skuldsättningsgraden inom 
aktuell bransch, då det främst är långsiktig finansiering som krävs för fastighetsbolag. Påverkan av de 
kortfristiga skulderna av skuldsättningsgraden är antagligen mycket mindre relevant i sammanhanget.  

En viktig faktor för att förklara företags kapitalstruktur är bland annat ägarstrukturen (Bhaird och Lucey, 2010).  
Även Henriksson och Jakobsson tar upp ägandets möjliga påverkan på kapitalstruktur (Henriksson och 
Jakobsson, 2012). De menar att en blockägandekultur dominerar Sverige idag, vilket innebär att ett relativt  
lågt antal investerare äger stora delar av ett och samma företag. Skuldsättningsgradens förändringar i  
fastighetsbolagen kan ha påverkats av ägandet som faktor. Beroende på ägande kan bolagen vara mer eller  
mindre stabila. Kommunala ägare, till exempel, ger en viss stabilitet. 

5.5 Sammanfattning och resultat 
 
Ingen av variablerna uppvisade sådana samband med skuldsättningsgrad som kan definieras som linjära. 
Däremot är det mycket möjligt att andra typer av samband skulle kunna hittas, eftersom 
korrelationskoefficienterna och diagrammen visar på antydningar till relationer mellan variablerna. För till  
exempel företagsstorlek och skuldsättningsgrad uppvisades svagt negativa korrelationskoefficienter för alla  
fyra år, vilket tillsammans med diagrammen indikerar ett slags samband där skuldsättningsgraden i allmänhet  
minskar när storleken ökar.   

I slutdiskussionen i denna studie utesluts inte möjligheten att skuldsättningsgraden kan vara en påverkande 
variabel också, eftersom vissa resonemang utifrån tidigare forskning tyder på att så kan vara fallet. 

Variablernas relation till skuldsättningsgrad kan analyseras genom andra variabler. Till exempel kan 
företagsstorlekens relation till skuldsättningsgraden diskuteras genom tillväxt, som har en påverkan på 
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storleken. Det är också så att många av de utvalda variablerna kan diskuteras utifrån lönsamhet. Med andra 
ord är vissa variabler och många av de utvalda oberoende variablerna tätt sammanflätade, vilket gör att de 
kan påverka varandra för att sedan eventuellt uppvisa samband med skuldsättningsgrad. Slutsatsen är att de 
oberoende variablerna materiella anläggningstillgångar, företagsstorlek och tillväxt har en viss påverkan på 
varandra och att det därför är svårt att utskilja en enskild variabel som påverkande på skuldsättningsgraden.  

Finanskrisen kan också ha haft en inverkan på skuldsättningsgraden, då den minskade åren 2012 och 2013. 
Detta samtidigt som till exempel tillväxten också minskade. Generellt går det att påstå att det är möjligt att  
finanskrisen haft en påverkan, men förs mer detaljerade resonemang har påverkan i så fall antagligen skett  
genom enskilda variabler, då det är mycket svårt att betrakta konceptet ”finanskris” som en variabel.  
Exempelvis kan en effekt på skuldsättningsgraden ha uppkommit genom en förändrad tillväxt.  

5.6 Förslag till vidare studier 
  
Att linjära samband inte existerar mellan variablerna utesluter inte att det kan finnas andra slags samband 
mellan dem. Ett förslag är att söka efter andra typer av samband mellan samma variabler. Ett annat förslag är 
att undersöka skuldsättningsgraden som påverkande variabel istället för beroende. Utifrån denna studie går  
det inte att utesluta att det i många fall kan vara skuldsättningsgraden som påverkar de övriga variablerna.  
Därmed kan det också vara relevant att studera effekterna skuldsättningsgraden kan ha på till exempel tillväxt  
eller materiella anläggningstillgångar. Det skulle också kunna vara av intresse att mer djupgående studera 
reporäntans påverkan på skuldsättningsgraden i fastighetsbolag, just eftersom belåningen spelar en så viktig  
roll i denna bransch, där stora investeringar görs i byggnader.  
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