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Sammanfattning 
Relationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet har undersökts många gånger och 
diverse teorier har utvecklats för att förklara skuldsättningsgradens effekter. Trots detta 
har ingen enighet nåtts i ämnet och det finns argument som talar för ett positivt samband, 
likväl som för ett negativt samband. Lönsamheten framhålls ofta som högsta prioritet för 
bolag, då det är vad som producerar värde i förhållande till investerat kapital för 
aktieägare. Med det i beaktning tar studien ett aktuellt problem med bostadsbrist i 
Västerbotten och kopplar det till fastighetsbolagens vilja att uppnå maximalt värde och 
hur kapitalstrukturens effekter påverkar ledningens investeringsbeslut. 

Med avstamp från Miller och Modiglianis teori om kapitalstruktur, trade off-teorin, 
agentteorin och pecking order-teorin undersöker studien förhållandet mellan lönsamhet 
och kapitalstruktur för 78 stycken fastighetsbolag i Västerbotten med en omsättning på 
över 10 miljoner SEK, under perioden 2012–2016. Frågeställningen som ämnas besvaras 
är följande: Hur påverkas lönsamheten hos fastighetsbolag verksamma i Västerbotten av 
dess skuldsättningsgrad? 

Lönsamhet testas mot enbart skuldsättningsgrad, men modellen utökas också att 
inkludera nettoomsättning, tillväxt och räntekostnader för att bättre förklara lönsamheten. 
Studien är kvantitativ och utförd med sekundärdata från databasen Retriever Business. 
De statistiska modellerna som används för att besvara hypoteserna är både en enkel linjär 
regression och även en multipel linjär regression. Bägge är baserade på Random Effects-
modellen och utförda med robusta klusterjusterade standardfel, för att justera för problem 
med heteroskedasticitet och seriell korrelation i datamaterialet. Lönsamhet är den 
beroende variabeln medan skuldsättningsgrad, nettoomsättning, tillväxt och 
räntekostnader använts som förklarande variabler. 

Resultaten tyder på att ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 
existerar för studiens undersökta bolag, dock är det bara en av de två testade hypoteserna 
som visar ett signifikant resultat. En ökad skuldsättningsgrad förknippas alltså med en 
lägre lönsamhet. Då tidigare forskning är splittrad i hur sambandet faktiskt ser ut, är detta 
resultat i linje med en del studier och emot andra. Trots det, bidrar ändå resultatet till att 
konsensus i frågan till slut ska kunna nås. 

Nyckelord: Lönsamhet, räntabilitet på totalt kapital, skuldsättningsgrad, kapitalstruktur 
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Begreppsdefinitioner  
Fastighetsbolag 

Ett bolag där en fastighetsägare bedriver en verksamhet där bolaget äger fastigheten och 
hyr ut hela eller delar av fastigheten till hyresgäster. Bolaget kan till exempel hyra ut 
industrilokaler eller lägenheter, för att nämna några. Hyresgäster kan vara både juridiska 
och fysiska personer. 

Kapitalstruktur 

Av företagets balansräkning framgår det hur företaget finansierar sin verksamhet. 
Finansiering kan göras med hjälp av antingen lånade pengar eller via eget kapital. 
Företagets skulder delas upp i två kategorier; räntebärande och icke räntebärande skulder. 
En räntebärande skuld är till exempel ett banklån där företaget betalar ränta till banken 
och är skyldig banken pengar. En icke räntebärande skuld är till exempel en 
leverantörsskuld där företaget köpt varor av en leverantör. Hur företaget finansierar sin 
verksamhet, det vill säga, blandningen mellan eget kapital och skulder är det som vi i 
studien nämner som kapitalstruktur. Kapitalstruktur mäts i skuldsättningsgrad som 
definieras nedan. 

Skuldsättningsgrad 

Ett mått på kapitalstruktur.  Anges i en kvot som beräknas av: 
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Hävstångseffekt 

Om ett bolag endast kan utföra investeringar från eget kapital begränsas 
investeringsmöjligheterna till det kapital aktieägarna är villiga att investera och därmed 
riskera. Genom att även låna kapital kan företag få mer kapital att investera till kostnaden 
av räntebetalningar, och därmed få ökade affärsmöjligheter (Brealey et al., 2014, s. 437). 
Detta kallas för finansiell hävstång. Brealey et al. skriver vidare att effekterna av detta är 
många, som skattesköld, ökad risk, mer kapital att investera med mera. En generell 
slutsats av hävstångseffekten är att möjligheten för hög avkastning ökar men att även 
risken ökar. Hävstångseffekter syftar på effekter av belåning, vilket tas upp mer ingående 
i den teoretiska referensramen.  

Lönsamhet 

Lönsamhet kan definieras på flera olika sätt och i denna studie definieras lönsamhet som 
räntabilitet på totalt kapital (hädanefter även kallat ROA). Andra vanliga definitioner är 
räntabilitet på eget kapital, DuPont-modellen eller tillgångsomsättning (Berk & 
DeMarzo, 2017, s. 76-77). Räntabilitet på totalt kapital anges i procent och ges av: 
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Anledningen att räntabilitet på totalt kapital har valts är att måttet inkluderar 
räntekostnader och skatteskölden som kommer därav. Räntabilitet på eget kapital till 
exempel gör inte det (Berk & DeMarzo, 2017, s. 77). Vidare skriver författarna att 
beräkningen av avkastning på kapital från både belåning och eget kapital, minskar måttets 
känslighet mot hävstångseffekten. 



 

  
 

I studien kommer lönsamhet, räntabilitet på totalt kapital och ROA att användas och då 
syfta på samma sak, nämligen räntabilitet på totalt kapital. 

Storlek 

Storlek för företag kan mätas på olika sätt, exempelvis tillgångar, omsättning, antal 
anställda och så vidare. I denna studie definieras storlek som bolagets nettoomsättning. 

Tillväxt 

Tillväxt är mätt i ökning av storlek från ett år till nästa år. Eftersom storlek är definierat 
som företagets nettoomsättning mäts tillväxten som ökningen i nettoomsättning i procent. 
Tillväxten räknas ut som följande: 
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Skattesköld 

Eftersom räntekostnader är avdragsgilla på skatten i många länder, inklusive Sverige, 
betyder det att bolag kan använda lån för att minska bolagets totala mängd skatt att betala 
till Skatteverket. Denna minskade skattekostnad kallas för skattesköld (Brealey et al., 
2014, s. 449). En skattesköld kan även uppstå på andra vis, exempelvis vid avskrivningar 
(Brealey et al., 2014, s. 140). 

Räntekostnader 

Räntekostnader syftar på bolagets räntebetalningar som görs för bolagets skulder och 
anges i procent. Den räknas ut genom att ta räntekostnader delat på lång- och kortfristiga 
skulder. 

Nödkostnader 

Nödkostnader uppstår hos ett bolag när löften till intressenter bryts eller på grund av att 
intressenter för bolaget tar i beaktning att bolaget kan få finansiella svårigheter i 
framtiden. Det tydligaste exemplet är risken för konkurs där det uppstår legala och 
administrativa kostnader, så kallade direkta nödkostnader, som minskar bolagets värde. 
Indirekta nödkostnader är till exempel förlorade kunder, leverantörer eller personal för 
att de inte har förtroende för bolaget (Brealey et al., 2014, s. 455-459). 

Leverantörer kan kräva betalt i förskott och kunder vågar inte köpa produkten för rädsla 
av att produkten inte ska gå att serva eller sälja, om bolaget har gått i konkurs. Det blir 
svårare att attrahera duktig personal som kan kräva hög ersättning för risken att stå utan 
arbete vid konkurs. Det här är bara några exempel på hur nödkostnader kan ta form, men 
det finns betydligt fler (Brealey et al., 2014, s. 455-459). 

Arbitrage 

Arbitrage är när en investerare gör en direkt, riskfri vinst på att köpa och sälja något, även 
kallad för ”pengamaskin” (Brealey et al., 2014, s. 57). Ett exempel på en 
arbitragemöjlighet är om det är möjligt att köpa en aktie på en marknad, exempelvis 
Stockholmsbörsen, och sedan sälja samma aktie för ett högre pris på en annan marknad 
och detta kan ske helt utan risk. Investeraren vet att den kommer att få aktien såld på den 
andra marknaden till det högre priset och det finns inga andra omständigheter som gör att 
affären kan gå fel. Att inga arbitragemöjligheter existerar är ett antagande för en väl 
fungerande finansmarknad (Brealey et al., 2014, s. 57). Logiken bakom antagandet är att 



 

  
 

om den exemplifierade arbitragemöjligheten ovan existerar kommer investerare att köpa 
aktien på den marknad där den är billigare och sälja aktien där den är dyrare. Detta ger 
effekten att priset stiger där den köps och faller där den säljs, fram tills att 
arbitragemöjligheten försvunnit.  
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1. Inledning 

I följande inledande del klargörs grunden samt motivet för studien. Först 
problembakgrund och diskussion, sedan presenteras studiens problemformulering, syfte, 
teoretiska och praktiska bidrag och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
Under början av 2000-talet blomstrade bostadsmarknaden i USA med låga räntor och hög 
skuldsättning. Den finansiella krisen som drabbade världen 2008 var en av de värsta i 
modern tid och eftermälet av krisen kan fortfarande ses idag (Bränfeldt, 2008). Som en 
följd av finanskrisen har banker idag högre krav på kapitalstruktur men de har också högre 
krav på vilka de får låna ut pengar till. Finanskriserna som varit genom åren har lett till 
att den finansiella sektorn fått mer strikta regleringar såsom Basel III (Basel Committee 
on Banking Supervision, 2017). Den senaste krisen har också påverkat de svenska 
bankerna. För att undvika ytterligare en finanskris på grund av icke kreditvärdiga personer 
har en rad regleringar implementerats av Finansinspektionen. Regleringar som påverkar 
personer som behöver låna pengar, är till exempel via amorteringskrav, krav på 
kontantinsats samt bolånetak (Konsumenternas, 2018). 

De höga krav som ställs på privatpersoner när de ska låna pengar till en bostad har lett till 
att det är svårt för vissa att äga sin egen bostad, vilket i sin tur lett till att många hushåll 
istället har valt att hyra sin bostad. Det har skapat en högre efterfrågan än utbud på 
hyresrätter och bostadsbristen är ett faktum (Hyresgästföreningen, 2018). 

Den rådande bostadsbristen har framkallat en mer eller mindre byggboom när det gäller 
lägenhetsbyggande och enligt statistik från regeringen har bostadsbyggandet år 2016 ökat 
med 34% från föregående år (Regeringskansliet, 2017). En prognos från Boverket för 
2017 visade att det skulle byggas ungefär 57 000 lägenhet under 2017 medan prognosen 
för 2018 visade att en minskning i byggandet skulle ske och endast 55 000 lägenheter ska 
byggas (Boverket, 2017a). Enligt Boverket är de lägenheter som byggs i Sverige ungefär 
hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. 

Bostadsbyggandet är ett hett ämne i media då det inte är alla som har råd att köpa en egen 
bostad, vilket gör hyreslägenheter till ett alternativ. 2014 bodde ungefär 23% av Sveriges 
befolkning i en hyresrätt (Statistiska Centralbyrån, 2014). Vidare diskuteras det också i 
media huruvida det är lönsamt för fastighetsbolag att bygga nya hyresrätter. En viktig 
fråga i debatten är den hyra som den nyproducerade hyresrätten ska få. I en debattartikel 
i Svenska Dagbladet skriver Fosnes et al. att det inte är lönsamt för fastighetsbolag att 
bygga hyresrätter. Detta då de inte kan sätta en marknadsmässig hyra eftersom 
hyresregleringen i Sverige säger att hyran ska bestämmas utifrån fastighetens bruksvärde 
(SvD, 2017), vilket kan vara avsevärt lägre än marknadspris. Bruksmässig hyra kan 
förklaras genom att lägenhetens skick jämförs med andra liknande lägenheter och hyran 
prissätts utifrån det. Den bruksmässiga hyran försvaras av Hyresgästföreningen där de 
skriver att det tillförsäkrar invånarna en god bostadsstandard. Kommunala bostadsbolag 
möjliggör att hyresrätter tillhandahålls utan vinstintresse. De kommunala bostadsbolagen 
fungerar också som riktlinjer i hyressättningen då de saknar vinstsyfte 
(Hyresgästföreningen, 2013). 

Boverket (2017) publicerade en enkät där kommuner fått besvara hur bostadssituationen 
ser ut i respektive kommun. Enkäten visade att 255 av landets 290 kommuner anger att 
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det råder bostadsbrist på marknaden. I Västerbotten svarar majoriteten av kommunerna 
att det är ett underskott av bostäder på marknaden, och Umeå är en av dessa (Boverket, 
2017b). Eftersom Umeå är en universitetsstad riskerar detta i sin tur att tvinga nyblivna 
studenter att hoppa av sin utbildning eller att de helt enkelt inte söker utbildningen till att 
börja med (Västerbottens Kuriren, 2016). 

För att lösa bostadsbristen måste fler bostäder byggas, men då krävs stora investeringar. 
Om fastighetsbolag ska vilja utföra dessa investeringar måste det också vara lönsamt. De 
byggprojekt som genomförs måste finansieras på något sätt. Antingen kan 
fastighetsbolagen finansiera projekt med eget kapital eller med lånade pengar, eftersom 
det är kostsamt att bygga fastigheter kommer förmodligen företaget finansiera bygget 
med en kombination av de två (Fastighetstidningen, 2014). Därför är det intressant att se 
huruvida fastighetsbolagens skuldsättningsgrad påverkar deras lönsamhet. Skulle det 
finnas ett samband, positivt eller negativt, mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet för 
fastighetsbolag i Västerbotten skulle det kunna påverka de operationella besluten. Finner 
studien ett positivt samband kan det visa på att skuldsättning ger bättre lönsamhet för 
fastighetsbolag. Detta skulle vara positivt för byggandet då det visar att företaget blir mer 
lönsamt ifall det är belånat, vilket kan leda till att fastighetsbolag genomför fler projekt 
då de vet att de kommer vara fortsatt lönsamma, trots ökad skuldsättning. Vidare stämmer 
motsatsen ifall studien finner ett negativt samband, vilket skulle visa på att en ökad 
belåning leder till sämre lönsamhet. Det skulle också kunna påvisa varför det byggs lite 
fastigheter och delvis förklara bostadsbristen som råder. 

Det är orimligt att alla aktieägare ska vara med i ett företags löpande operationella beslut, 
därför delegeras detta arbete till en styrelse. Ledningen ska uppfylla aktieägarnas vilja, 
dock är varje aktieägare olika i fråga om tidshorisont för investeringen, riskbenägenhet 
och strategi. Ett mål som nästan alla aktieägare kan vara överens om är att maximera 
bolagets värde. Det målet är generellt accepterat både inom teorin och i praktiken och 
därför antar vi att så är fallet även i vår studie (Brealey et al., 2014, s. 7-8). Ett sätt att öka 
ett bolags värde är att öka bolagets lönsamhet (Brealey et al., 2014, s. 90). Alternativa 
mål för företag kan också vara av en mer välgörenhetsbaserad natur, som att verka för det 
sociala eller miljön, men studien utgår från att målet är att maximera värde eftersom det 
är vedertaget inom teori och praktik.  

Forskningen är splittrad kring vad som faktiskt påverkar lönsamheten. Claver et al. (2002) 
fann att företagsspecifika faktorer påverkade lönsamheten mer än vad branschspecifika 
faktorer gjorde. Lönsamhet har varit ett hett ämne för forskare i många år. Olika forskare 
har definierat det på olika sätt. En del studier har definierat lönsamhet såsom räntabilitet 
på totalt kapital (Alipour et al., 2015; Simerly & Li, 2000). Andra forskare har definierat 
lönsamhet som räntabilitet på eget kapital (Chaklader & Chawla,  2016) eller resultat före 
avskrivningar och nedskrivningar (Abor, 2005). 

Ett företags tillgångar kan finansieras med antingen eget kapital eller med hjälp av skulder 
(Brealey et al., 2014, s. 4). Författarna skriver vidare att det finns företag som helt 
finansieras med egna medel och sedan finns det företag som finansierar sin verksamhet 
med en mix av skulder och eget kapital. Hur företaget balanserar mellan de två 
finansieringssätten går under benämningen kapitalstruktur (Claver et al., 2002). 

Rajan & Zingales (1995) publicerade en studie om kapitalstrukturen bland de största 
företagen i G7-länderna (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och 
USA). I studien listades fyra faktorer som var direkt påverkade av företagets 
kapitalstruktur: 
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1. Storlek 
2. Anläggningstillgångar  
3. Lönsamhet 
4. Marknadsvärde i förhållande till bokfört värde 

Studien visade att de företag som hade högre skuldsättningsgrad tenderade att ha hög 
andel anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar. Även större företag 
tenderade att ha högre skuldsättningsgrad jämfört med mindre bolag. Däremot visade 
studien att bolag med högre lönsamhet  hade en lägre skuldsättningsgrad och om 
marknadsvärdet på företaget i förhållande till bokfört värde var högre tenderade detta att 
ha en lägre skuldsättningsgrad (Rajan & Zingales, 1995).  Abor (2005) fann också i sin 
forskning att företagsstorlek och tillväxt var centrala delar i förklaringen av lönsamhet. 
Morri & Cristanziani (2009) använde även räntekostnader som en förklarande variabel 
för skuldsättning och lönsamhet. 

Det finns mycket forskning och ett flertal teorier kring kapitalstruktur och dess effekter. 
Tidigare studier rörande kapitalstruktur kan huvudsakligen delas upp i två olika läger; de 
som fokuserar på att hitta den optimala belåningsgraden och de som fokuserar på att mäta 
hur bolagsvärde och lönsamhet påverkas av kapitalstrukturen (Avci, 2016, s. 16). Somliga 
argument talar emot ökad belåning, medan andra talar för att det finns vissa fördelar med 
att ha en viss skuldsättningsnivå i bolaget. Modigliani & Miller (1958) menade att 
kapitalstrukturen inte ska ha någon effekt på bolagets värde. Författarna skrev i sin artikel 
att lagen om bevarande av värde (The Law of Conservation of Value) visar på att en 
tillgång har samma värde, oavsett var pengarna som finansierat tillgången kommer ifrån. 
Vidare menade Modigliani & Miller (1958) att om lönsamheten kan gå upp av högre 
skuldsättningsgrad, ökar då även risken, och värdet på bolaget förblir oförändrat. 

Modigliani och Millers teori bygger på en perfekt marknad. Verkligheten är naturligtvis 
mer komplex och man behöver inte fundera länge innan man hittar problem med det 
antagandet, ett tydligt problem är skatter. Eftersom företag får göra skatteavdrag för sina 
räntekostnader uppstår en ekonomisk fördel med att vara belånad. Modigliani & Miller 
(1963) korrigerade senare sin teori till att innefatta den så kallade ”skatteskölden” 
(nuvärdet av framtida ränteavdrag på skatten), vilket fick implikationen att ett bolag borde 
låna så mycket som möjligt. Detta leder oss in på trade off-teorin. Castanias (1983) och 
Myers (1984) skriver om trade off-teorin och menar på att det finns en optimal 
skuldsättningsgrad där skillnaden mellan skattefördelen från räntekostnaderna minus de 
nödkostnader som uppstår på grund av ökad risk är så stor som möjligt. 

Myers & Majluf (1984) utvecklade pecking order-teorin, som rangordnar 
finansieringsalternativ utifrån hur attraktiva de är. Enligt Myers & Majluf (1984)   skiljer 
sig kostnaden för olika typer av kapital åt, där interna medel är billigast, sedan lånade 
pengar och dyrast är nyemissioner (Myers, 1984). Detta motiverar att företag primärt ska 
använda internt generade vinstmedel. Blir de sedan tvungna att även ta hjälp av externa 
medel ska detta ske först genom belåning och sist genom att ta in ytterligare eget kapital. 
Teorin om agentkostnader är också relevant i frågan om kapitalstruktur. Berle & Means 
(1932) såg att ägandet och kontrollen i större bolag ofta är separerat. När 
ägandestrukturen förändras kompliceras styrelsens uppdrag kring att maximera bolagets 
värde eller att endast maximera värdet för aktieägarna. I speciella fall kan dessa två mål 
hamna i konflikt med varandra (Jensen & Meckling, 1976). 

1.2 Problemdiskussion 
Forskare runt om i världen har utfört studier och försökt finna samband mellan lönsamhet 
och kapitalstruktur. Bland annat har Abor (2005) undersökt den ghananska marknaden 
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och Morri och Cristanziani (2009) har undersökt den europeiska marknaden. Rajan & 
Zingales (1995) gjorde en internationell studie. Gemensamt för samtliga är att de alla har 
undersökt huruvida skuldsättningsgrad har påverkat företagets prestation och om det finns 
ett samband mellan de två. 

Teorin kring kapitalstruktur är intressant då det finns klara incitament till att ha hög 
belåning men det finns också argument emot det, vilket gör frågan komplicerad. Det 
tydligaste argumentet för belåning är skatteskölden som minskar den del av ett företags 
värde som tillfaller staten i form av skatt. Trade off-teorin går ett steg längre genom att 
inkludera de nödkostnader som uppstår genom ökad risk för konkurs. Medan 
skatteskölden är relativt enkel att räkna ut är nödkostnaderna betydligt svårare och kan 
dessutom ta sig uttryck i olika former (Myers, 1984, s. 577). Pecking order-teorin talar 
för en ökad belåning så länge bolaget inte har möjlighet att finansiera investeringar genom 
interna medel (Myers & Majluf, 1984, s. 585). Slutligen kommer problemet med 
ägandestrukturen och agentteorin, som ytterligare medför kostnader för företag. Företaget 
finns ändå primärt till för aktieägarnas intressen och den belåning som tagits har tagits 
för att genomföra investeringar som ska generera värde för aktieägarna, inte långivarna. 
I teorin är alltså fördelarna med belåning mer greppbara i form ränteavdrag på skatten 
och olika kostnader för olika typer av kapital medan nackdelarna handlar om mer 
abstrakta begrepp som ökad risk och agentproblematik. 

Som presenterats i föregående avsnitt har tidigare studier identifierat och definierat 
lönsamhet olika. Rajan & Zingales (1995) visade på ett antal variabler som tillsammans 
kunde förklara lönsamhet. I vår studie definieras lönsamhet i enlighet med Alipour et al. 
(2015) som definierar lönsamhet som räntabilitet på totalt kapital. Det finns flera skäl till 
varför studien använder detta mått. Dels är det en fördel att använda samma mått som 
tidigare studier då det ökar jämförbarheten med tidigare resultat. Och dels baseras måttet 
på information som erhålls från årsredovisningar, vilket gör det enkelt för oss att mäta 
samt att informationen har blivit granskad och godkänd av revisorer. Denna fördel gäller 
även för studiens övriga förklarande variabler. Slutligen tycker vi att räntabilitet är bättre 
att jämföra mot bolagets totala tillgångar än mot eget kapital för att måttet inkluderar 
räntekostnader efter skatt och både eget kapital och skulder. Att räntekostnader efter skatt 
inkluderas är viktigt då det inkluderar räntekostnaderna och skatteskölden, som är två av 
de tydligaste effekterna av belåning. Att inte ta med det skulle ge en missvisande bild av 
belåningens effekt på lönsamheten (Berk & DeMarzo, 2017, s. 76-77). 

De förklarande variablerna i denna studie är skuldsättningsgrad, företagsstorlek, tillväxt 
samt räntekostnader. De tre förstnämnda är de absolut vanligaste förklarande variablerna 
i liknande studier (Abor, 2005; Alipour et al., 2015; Morri & Cristanziani, 2009) och det 
har visats att det finns samband mellan dessa faktorer och lönsamhet. Räntekostnader har 
valts då det visar på hur mycket bolaget betalar i ränta för sina lån och därmed borde 
påverka lönsamheten. Morri & Christanziani (2009) har också använt sig av denne som 
förklarande variabel. Det finns dock en problematik med att ha räntekostnader som en 
förklarande variabel med tanke på den tidsperiod som studien utförs på (2012-2016) i och 
med att svenska riksbankens reporänta har varit väldigt låg under denna period 
(Riksbanken, 2018), vilket kan påverka studiens resultat.  

Ytterligare en problematik för studien att ta hänsyn till är att fastighetsbolag medvetet kan 
vara restriktiva med investeringar för att på så vis hålla efterfrågan på bostäder fortsatt 
hög. Fastighetsbolagen gynnas av att det är fler köpare än säljare på marknaden vilket 
driver upp priserna och lönsamheten (Mäklarsamfundet, 2018). Det här är en faktor som 
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är svår att korrigera för, då det inte finns något bra sätt att mäta detta, men är ändå något 
att ha i beaktning när vi drar slutsatser av studien. 

Då vi själva råkat ut för bostadsbristen i Umeå finner vi att det är intressant att studera 
fastighetsbolag i Umeå. Vidare är det lite smalt att endast studera en universitetsstad och 
väljer därför att utöka området till Västerbotten för att även få med städer som inte är lika 
tätbefolkade. Västerbotten är också intressant att undersöka då det är ett län som är 
representativt för landet på flera faktorer, exempelvis könsfördelning, årsinkomst och 
utbildningsnivå. Vidare har prisutvecklingen för bostadsrätter varit liknande för 
Västerbotten som för riket som helhet1 (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Under studietiden har vi även mött många andra studenter som har haft problem med att 
finna ett eget boende. Det är också intressant att det byggs mycket fastigheter och ändock 
råder det bostadsbrist (Boverket, 2017b). Vår erfarenhet av bostadsbrist berör endast 
Umeå men problematiken finns i hela Västerbotten och berör fler än bara studenter 
(Boverket, 2012). Därför är det av intresse att undersöka hela Västerbotten för att på så 
sätt kunna öka studiens bidrag. Kapitalstruktur är ett väl utforskat område, men genom 
att fokusera på företags kapitalstruktur och dess påverkan på lönsamheten verksamma 
inom fastighetsbranschen i Västerbotten har vi funnit en lucka som studien ämnar att 
fylla. Vi har funderat på om bostadsbyggande inte är lönsamt för fastighetsägare eller om 
det finns andra faktorer som förklarar bostadsbristen. En faktor som står klar är att 
nybyggnation behöver finansieras och med ränteläget som råder idag kan företag låna 
kapital relativt billigt. Valueguards Hox-index2 för den svenska bostadsmarknaden har 
ökat från omkring 150 till 225 på ungefär 10 år, alltså en prisutveckling på 50 %, se figur 
1 (Valueguard, 2018). Under samma tidsperiod har reporäntan sjunkit från omkring 2 % 
till under 0 %, se figur 2 (Ekonomifakta, 2018a). 

 
Figur 1: Index för svenska bostadsmarknaden.  

Källa: Valueguard (2018) 

                                                        
1 Könsfördelning: Västerbotten 51% män och riket 50% män. Årsinkomst median: Västerbotten 216 600 
kr och riket 226 800 kr. Utbildningsnivå (andel med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer): 
Västerbotten 15% och riket 15%. Bostadsprisindex bostadsrätter 2012–2016: Västerbotten 126% och riket 
(exklusive storstäder) 90% (Statistiska Centralbyrån, 2018). 
2 Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är ett bostadsprisindex utvecklat av Valueguard i 
samarbete med KTH och Nasdaq OMX 
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Figur 2: Reporäntans utveckling i Sverige 2004–2017. 

Källa: Ekonomifakta (2018a) 

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i föregående avsnitt har en problemformulering som avser att testa 
ifall skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten hos de fastighetsbolag som är 
verksamma i Västerbotten tagits fram. Studiens problemformulering är: 

Hur påverkas lönsamheten hos fastighetsbolag verksamma i Västerbotten av dess 
skuldsättningsgrad? 

1.4 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka huruvida lönsamheten påverkas av 
skuldsättningsgraden för fastighetsbolag verksamma i Västerbotten. I vår studie är 
lönsamhet den variabel som ska förklaras. Då lönsamheten i sig inte enskilt kan förklaras 
med hjälp av företagets skuldsättningsgrad kommer vi att använda oss av flertalet 
kontrollvariabler för att förklara den beroende variabeln. De variabler som vi kommer att 
använda för att förklara den beroende variabeln är förutom skuldsättningsgrad även 
företagsstorlek, tillväxt samt räntekostnader. 

1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Forskningen om kapitalstruktur går tillbaka till tidigt 1900-tal och har studerats inom 
många olika branscher. Likaså har lönsamhet och kapitalstruktur granskats väl. Dock har 
det, enligt vår vetskap, inte utförts några tidigare studier inom ämnet för fastighetsbolag 
i Västerbotten. Studien ämnar därför att redovisa ett resultat som bidrar till att 
forskningsgapet minskar. Resultatet av studien kommer att besvara hur fastighetsbolag i 
Västerbotten påverkas ekonomiskt av kapitalstrukturen i företaget. Då studien undersöker 
huruvida lönsamheten påverkas av skuldsättningsgraden är det vår förhoppning att 
resultaten kommer att kunna bidra till att underlätta investeringsbeslut för fastighetsbolag. 

Då både befolkningssammansättningen och prisutvecklingen i Västerbotten liknar 
rikssnittet hoppas vi även att resultaten från studien kommer att vara möjliga att 
generalisera till fler län i Sverige. Få studier, har enligt vår kunskap gjorts på 
fastighetsbolag vilket ytterligare bidrar till studiens relevans och nytta. En tidigare studie 
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är gjord av Morri & Cristanziani (2009), men den gjordes på hela Europa och vi anser 
vidare att det finns behov av fler studier inom branschen. 

Studiens resultat kommer att vara av intresse för myndigheter då de får se hur 
fastighetsbolag påverkas av skuldsättning. Studien kan användas som underlag i beslut 
angående ändringar som kan komma att gynna näringslivet, det kan till exempel vara att 
minska de administrativa kostnader som tillkommer vid nybyggnation3, eller att hjälpa 
Riksbanken i styrningen av reporäntan. Även ledningen i bolagen kan också använda 
studien. Detta då den kan ge en ökad förståelse för vad kapitalstrukturen får för effekt på 
företagets lönsamhet. 

1.6 Avgränsningar 
Studien omfattar bolag som passar in i följande avgränsning: 

• Fastighetsbolag 
• Västerbotten 
• Över 10 miljoner SEK4 i omsättning under minst ett av de undersökta åren. 
• Verksamma under perioden 2012–2016 (5 år). I studien har fastighetsbolag 

inkluderats om de varit verksamma under minst ett år under den valda 
tidsperioden. Bolaget måste även varit aktivt vid tidpunkten för datainsamlingen, 
2018. 

Denna avgränsning ger 78 bolag, som över 5 år ger 390 observationer att undersöka för 
varje nyckeltal. Av dessa bolag är samtliga onoterade aktiebolag. Bolagen har SNI-
koderna5: 

• 68.100 - handel med egna fastigheter, 
• 68.201 - uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder,  
• 68.202 - uthyrning och förvaltning av egna eller arrendera industrilokaler,  
• 68.203 - uthyrning och förvaltning av andra lokaler och  
• 68.209 - övriga förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
• 68.320 - fastighetsförvaltning på uppdrag 

Det finns fler SNI-koder för fastighetsbolag, exempelvis förvaltning av 
bostadsrättsföreningar eller fastighetsförmedling men inget av valda bolag sysslar med 
sådan verksamhet. 

1.6.1 Motivering till studiens avgränsningar 
Valet att undersöka fastighetsbolag återkopplar till den tidigare diskussionen om att det 
råder bostadsbrist och att vi ser fastighetsbolagens roll i detta som en nyckel för att lösa 
problemet. 

Att studien endast undersöker bolag i Västerbotten har att göra med att vi identifierat att 
det råder bostadsbrist i nästan alla kommuner i länet. För att kunna bidra till 
problemlösningen är det viktigt att studien innehåller ett urval av företag som är 
verksamma i både större och mindre kommuner, för att efterlikna riket som stort. Det är 
även viktigt att vi ska kunna dra precisa slutsatser av studien för att försöka lösa det 
identifierade problemet. Med bolag från Västerbotten menar vi fastighetsbolag som har 

                                                        
3För en hyresrätt är byggkostnaden ungefär 28 000 kr per kvadratmeter (Hem & Hyra, 2014; Statens 
bostadskreditnämnd, 2010). 
4 Bolaget ska ha minst 10 miljoner kronor i omsättning under minst ett av de undersökta åren för att komma 
med i undersökningen. Anledning till detta är för att det kan ske fluktuationer i ekonomin och att vi inte 
vill exkludera fastighetsbolag som under ett fåtal år har fallit under 10 miljoner i omsättning. 
5 En SNI-kod berättar vilken bransch företaget tillhör (Statistiska Centralbyrån, 2008). 
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sitt huvudkontor i Västerbotten. Därför kommer det finnas fastighetsbolag som agerar i 
Västerbotten men som inte har sitt huvudkontor i länet och därför exkluderas från studien.  

Anledningen till att endast bolag med över 10 miljoner SEK i omsättning tas med är att 
vi ser det som att mindre bolag i lägre omfattning har möjlighet att strukturera sitt kapital 
på det sätt som de finner lämpligt. Med lägre omsättning finns mindre utrymme till att 
finansiera investeringar med interna medel eftersom bolaget har mindre kassaflöde (Morri 
& Cristanziani, 2009). Bolaget blir därför i större utsträckning beroende av externt kapital 
i form av att låna från kreditinstitut eller att ta in pengar från nyemissioner, vare sig det 
leder till önskad kapitalstruktur eller inte. Bolag med högre omsättning har rimligtvis 
större möjligheter att välja finansieringssätt utifrån en utarbetad strategi för 
kapitalstrukturen, då de kommer att generera högre vinster som de kan välja att 
återinvestera. 

Tidsperioden 2012 till och med 2016 är de fem senaste åren med utgivna årsrapporter. 
Perioden är intressant då marknaden har haft några år på sig att återhämta sig från 
finanskrisen 2008–2009 och det på senare år råder mycket diskussion om regleringen 
kring riskhantering för investeringar, till exempel Basel III (Basel Committee on Banking 
Supervision, 2017). Att det är de fem senaste åren är bra då de slutsatser som dras från 
studien blir mer aktuella än om studien gjorts baserat på en period före finanskrisen, då 
efterkommande regleringar förändrar hur investeringar kan göras. Valet av just fem år 
som längd för perioden är motiverat av att flera tidigare studier har använt fem år och 
detta ökar jämförbarheten mellan vår studie med tidigare forskning (till exempel Alipour 
et al., 2015; Claver et al., 2002; Morri & Cristanziani, 2009).  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel förklaras mer ingående vad som är viktigt att ta i beaktning gällande 
studiens valda variabler och vad som kan försvåra arbetet i studien. Vidare ges en 
detaljerad genomgång av de teorier som diskuterats ytligt i inledningen och som ligger 
till grund för studien. Till sist fastställs studiens hypoteser och en diskussion kring vilket 
resultat som kan väntas utifrån tidigare forskning förs. 

2.1 Modigliani och Millers kapitalstrukturteorier 
Modigliani och Miller är två forskare inom ekonomi som har skrivit flera viktiga artiklar 
om bland annat kapitalstruktur och utdelningspolicy. Båda forskarna har tagit emot Alfred 
Nobels ekonomipris, Miller 1985 och Modigliani 1990 (Nobelpriset, 2014a, 2014b). 
Deras arbete har gynnat utvecklingen inom företagsekonomin och deras texter citeras 
flitigt i såväl böcker som nyare studier. För vår studie är det deras texter om 
kapitalkostnad och kapitalstruktur från 1958 och 1963 som är intressanta. 

2.1.1 Kapitalstrukturens irrelevans 
Modigliani & Miller (1958) skrev att i en perfekt marknad spelar kapitalstrukturen ingen 
roll för värdet på tillgången. Författarna visade matematiskt att en privat investerare kan 
åstadkomma samma hävstångseffekt av att själv låna kapital, som ett bolag får av att vara 
belånat. Det finns därför ingen anledning för en investerare att betala extra för ett bolag 
som gör något för investeraren, som denne kan göra på egen hand i hans eller hennes egen 
portfölj. Därför kommer ett företag som är finansierat helt av eget kapital ha samma värde 
som ett bolag som är belånat. Detta är Modigliani och Millers proposition ett (Modigliani 
& Miller, 1958, s. 268-271). 

Från proposition ett fortsätter författarna och föreslår proposition två. Där visar de att 
även om ökad belåning i ett bolag kan leda till ökad avkastning,  ökar också risken och 
därmed förblir värdet på bolaget oförändrat (Modigliani & Miller, 1958, s. 271). 
Författarna menar vidare att aktieägaren visserligen kan förvänta sig högre avkastning 
men också kräver högre avkastning för att kompenseras för att bolaget nu är utsatt för 
högre risk. Den högre förväntade avkastningen drar upp värdet på tillgången medan den 
högre risken drar ner värdet, nettoeffekten blir i slutändan noll. 

Slutligen lanserar Modigliani & Miller (1958, s. 288-293) proposition tre, även denna 
härledd ur proposition ett. Kortfattat fastslår den att så länge företagsledningen agerar för 
att öka aktieägarnas rikedom ska en investering genomföras endast om den har ett positivt 
nettonuvärde, oavsett hur investeringen finansieras. 

Dessa propositioner bygger på ett antal antaganden om perfekta marknader: i modellen 
finns inga skatter, agentkostnader, nödkostnader eller transaktionskostnader (Modigliani 
& Miller, 1958, s. 266–268, 274). Vidare menar forskarna att alla bolag och även 
privatinvesterare erhåller samma räntekostnader, alla investerare har tillgång till samma 
information och det finns inga möjligheter för arbitrage. Detta fick Modigliani och Miller 
att senare korrigera teorin om kapitalstrukturens relevans, eller irrelevans, för bolagets 
värde. 

2.1.2 Kapitalstrukturens relevans 
Modigliani & Millers (1958) proposition ett, två och tre bygger på ett antal antaganden 
om hur verkligheten ser ut. Dessa antagandens rimlighet kan diskuteras var för sig, men 
ett faktum som författarna fick stor kritik för, och som de själva sedan valde att korrigera 
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sin teori för, är att de valde att bortse från skatt (Modigliani & Miller, 1963). Eftersom 
företag får göra avdrag på skatten för räntekostnader uppstår en skattesköld som ökar 
företagets värde med nuvärdet av all framtida avdragen skatt. Kontentan av revideringen 
är att kapitalstrukturen nu inte bara är irrelevant, istället ska bolag finansieras helst av 
enbart skulder, för att maximera skatteskölden (Modigliani & Miller, 1963, s. 441-442).  
I slutet diskuterar författarna det orimliga i detta och vilka problem som skulle uppstå, till 
exempel att räntekostnaderna riskerar att växa när företaget utsätts för hög risk vilket då 
ger motsatt effekt eller att det kan vara bra för företag att lämna utrymme för outnyttjad 
lånekraft vid behov. 

Det finns mer kritik att rikta mot den förenklade världsbild som Modigliani och Millers 
teori om kapitalstruktur bygger på. I verkligheten existerar till exempel 
transaktionskostnader och olika låntagare får olika räntor beroende på deras 
förhandlingsstyrka. Vidare finns det teorier om agentkostnader och nödkostnader (som 
kommer att redogöras för under senare del av detta kapitel) och ifall alla investerare 
verkligen har tillgång till samma information kan diskuteras länge, det finns också 
tillfällen där arbitragemöjligheter har existerat (Lamont & Thaler, 2003). Teorin utgår 
även ifrån att företags ultimata mål är att skapa värde för aktieägarna. Som diskuterats 
tidigare i inledningen är det svårt att komma fram till ett gemensamt mål som passar alla 
aktieägare, då varje individ kan ha olika strategier och riskbenägenhet. Det kan diskuteras 
om detta fokus på att hela tiden maximera värde kan få skadliga effekter för samhället. 

Modigliani och Miller är naturligtvis medvetna om dessa förenklingar och diskuterar 
vissa av dem i artiklarna. Sammantaget ger dock artiklarna en god grundförståelse för hur 
kapitalstrukturen påverkar bolagets värde och visar detta matematiskt. Även om teorin är 
grovt förenklad ger det också fördelen att den kan appliceras i många situationer, så länge 
man är medveten om modellens svagheter. Modigliani och Millers teori är relevant för 
studien då den talar för en positiv korrelation mellan belåningsgrad och lönsamhet. 

2.2 Trade off-teorin 
För att vidareutveckla Modigliani och Millers teori som visar att företag borde finansiera 
projekt med så mycket skuld som möjligt, går vi vidare till trade off-teorin. Enligt Myers 
(1984, s. 577) beskrivning av trade off-teorin finner företaget sitt maximala värde genom 
att söka efter en optimal skuldsättningsnivå och sedan hålla den nivån konstant. Myers 
(1984, s. 577–578) skriver vidare att den optimala nivån är en balansgång mellan fördelar 
(skattesköld) och nackdelar (diverse nödkostnader) som kommer med belåning. Den 
punkten där nuvärdet av fördelarna minus nuvärdet av nackdelarna är som störst är den 
optimala skuldsättningsnivån. 
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Figur 3: Trade off-teorin.  

Källa: Brealey et al. (2014, s. 455) 

I Figur 3 visas hur marknadsvärdet på ett företag förändras i förhållande till hur mycket 
skuld företaget tar på sig. Figuren visar hur värdet börjar med att öka i takt med att skulden 
ökar (PV tax shields visar värdet av skatteskölden), för att sedan luta nedåt när 
nödkostnaderna (som visas av PV costs of financial distress) blir för stora. Målet för varje 
företag bör enligt teorin vara att byta eget kapital mot skuld eller skuld mot eget kapital 
för att finna nivån där marknadsvärdet är som störst, och sedan hålla denna nivå (Myers, 
1984, s. 577). 

Vidare skriver Myers (1984) om justeringskostnader som försvårar arbetet med att hålla 
den optimala nivån. Ett bolags kapitalstruktur påverkas hela tiden under den löpande 
verksamheten av att bolaget gör vinster, förluster, utdelningar, amorteringar eller på annat 
sätt förändrar det egna kapitalet eller skulderna. Myers (1984, s. 577–578) menar att 
justeringskostnader är kostnader som uppstår när bolaget förändrar kapitalstrukturen eller 
i syfte att hålla kapitalstrukturen konstant. Dessutom menar Myers att stora 
justeringskostnader skulle kunna vara en förklaring till varför vissa bolag inte befinner 
sig på den optimala skuldsättningsnivån. 

Till skillnad från Modigliani och Millers teori, som mött kritik för att inte ta hänsyn till 
kostnader som uppstår vid ökad risk för konkurs, menar trade off-teorin att det finns en 
optimal nivå där företagsvärdet är som störst. Även denna teori har mött kritik. Miller 
(1977, s. 264) jämförde teorin med ett recept för ”horse-and-rabbit stew”, alltså att ett 
bolag som följer teorin visserligen tar del av skatteskölden, men inte tillräckligt mycket 
då teorin ger nödkostnaderna alldeles för stor påverkan. Han menade att skatteskölden är 
stor och tydlig medan risken för konkurs är liten och kostnaderna för det är svårberäknade 
(Miller, 1977, s. 262). Vidare förklarar Miller (1977, s. 264) att om trade off-teorin 
stämmer borde bolag ha betydligt högre skuldsättning än vad de har. 
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För denna studie är teorin relevant då den visar att ökad belåning ger ökad lönsamhet, 
dock endast till en viss optimal punkt (Myers, 1984, s. 577). Här blir det problematiskt 
då en optimal punkt inte eftersöks i denna studie, utan endast önskar se om det finns ett 
samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. Studien kommer därför egentligen 
inte kunna testa om trade off-teorin stämmer även efter den optimala punkten, då 
lönsamheten alltså borde vända och gå nedåt i takt med att skuldsättningen ökar. Gällande 
skatteskölden är det positivt för studien att alla bolag som undersöks är verksamma i 
samma land, Sverige. Därför behöver olika skattesatser för olika bolag inte beaktas, vilket 
skulle påverka hur bolagen värderar skatteskölden. En fördel med trade off-teorin är att 
den kan utökas med fler kostnader och fördelar som uppstår genom skuld. I nästa avsnitt 
redogörs agentteorin och de kostnader som medförs av att ägandet delas upp mellan 
borgenärer och aktieägare. Genom att även dra av både agentkostnader och nödkostnader 
i modellen tas fler aspekter i beaktning. 

2.3 Agentteorin 
Hos företag finns det olika intressen mellan arbetare och ledning, det uppstår då en så 
kallad agentrelation som agentteorin problematiserar. Inom agentteorin finns två 
karaktärer, agent och principal. Den anställde går under benämningen ”agent” och till 
exempel ledningen eller aktieägare går under benämningen ”principalen” (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308-309). Teorin menar att relationen går ut på att agenten utför det 
arbete som principalen har delegerat ut. Ett typiskt exempel är att ledningen i ett företag 
tar en rad beslut för att skapa värde för aktieägarna. Problematiken med förhållandet är 
att agenten inte alltid agerar i principalens intresse, det kan vara att agenten agerar för att 
maximera sin egen vinst istället för aktieägarnas, vilket är motsatsen till vad principalen 
vill (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). Just den här problematiken har studerats av många 
forskare och de kanske mest framstående är Jensen (1976, 1986) & Meckling (1976). 
Författarna applicerade det som ett företagsekonomiskt problem och försökte studera 
konflikten som kan uppstå mellan agenten, principalen, företaget och aktieägarna.  Jensen 
& Meckling (1976, s. 308) menade att det finns ett grundantagande för teorin och det är 
att både agenten och principalen är nyttomaximerare (alltså maximera värde för sig själva 
genom att agera för sin egen vinning). Vidare menar Jensen & Meckling att detta bidrar 
till att ägande och kontroll är centrala delar av agentteorin. 

2.3.1 Agentkostnader 
För att undvika att det uppstår agentproblem finns det åtgärder som båda parter kan vidta. 
De problem som principalen vill undvika är till exempel lönsamma projekt där hög 
påfrestning krävs och kostsamma förmåner till personal uppstår (Jensen & Meckling, 
1976, s. 313). Författarna menar att för att undvika dessa problem erfordrar det att 
principalen övervakar agenten, vilket innebär att principalen ska ge agenten rätt 
incitament för att agera i principalens intresse. Incitamenten kan vara till exempel 
bonussystem (Jensen & Meckling, 1976, s. 312-313). För att agentproblemet inte ska 
uppstå i andra änden måste även agenten agera för att minska risken och öka sin 
trovärdighet gentemot principalen. Det agenten kan göra är att lägga resurser på till 
exempel aktieåterköp och utdelningar. De två alternativen minskar agentens möjlighet att 
lägga resurser på olönsamma projekt och andra aktiviteter som endast maximerar 
agentens nytta (Jensen och Meckling, 1976, s. 325). De menar också att detta höjer 
agentens trovärdighet gentemot principalen. 

2.3.2 Separation mellan ägande och kontroll 
Ett företag finansierar sin verksamhet med antingen eget kapital eller skulder. Ägarna av 
företaget kan delas upp i två grupper i det här scenariot, aktieägare och borgenärer. 
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Aktieägarnas förmögenhet är det som finns kvar efter att skulderna har betalats (Jensen 
& Meckling., 1976, s. 310). Jensen och Meckling skriver vidare att borgenärerna är 
långivarna och finansiärer av företagets projekt. Ägarna kan ha olika uppfattning om vad 
företaget ska ta för risk, medan agenten ska maximera värdet för ägarna (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 310).  I den här situationen finns den konflikt som ligger till grund för 
agentteorin. Det är en separation mellan ägandet och kontrollen över företaget. 
Författarna beskriver ägandet av företaget som externt- och internt eget kapital. Där 
internt eget kapital är den del som ledning, till exempel agenten företräder medan externt 
eget kapital är den del som principalen/aktieägarna företräder. Jensen & Meckling (1976, 
s. 312-313) skriver i sin artikel att desto större andel externt eget kapital desto högre blir 
agentkostnaderna, då agenten inte längre maximerar sin nytta. 

I föregående stycke har endast konflikten mellan aktieägarna och agenten presenterats, 
men det kan även uppstå en agentkonflikt mellan aktieägarna och borgenärerna. 
Aktieägarna har ett intresse av att företaget ska tjäna pengar, vilket förmodligen innebär 
att företaget måste ta risker och vid en eventuell konkurs är de inte betalningsskyldig för 
de skulder som företaget har (Jensen & Meckling, 1976, s. 335).  Borgenärerna å andra 
sidan vill inte öka riskerna i företaget då deras fordran och den intäkt de tjänar på fordran 
är enligt ett avtal. I och med det skulle inte en högre risknivå generera högre intäkter för 
borgenärerna. Konflikten har sin grund i att aktieägarna menar att den risken de tar kan 
diversifieras bort på marknaden medan borgenärerna menar att den ökade risken inte per 
automatik leder till någon ökad nytta för dem (Jensen & Meckling, 1976, s. 331-343). 
Författarna menar då att konflikten uppstår när de två ägarna har olika syn på risktagande. 

Agentteorin är intressant för studien då den menar att det uppstår kostnader för bolaget 
när ägandet delas upp mellan aktieägare och borgenärer. Ökad skuldsättning borde därför, 
enligt denna teori, minska lönsamheten. 

2.4 Pecking order-teorin 
Pecking order-teorin är en central teori när kapitalstruktur diskuteras. Denna studie har 
flertalet gånger lyft ett företags finansieringsmöjligheter och pecking order-teorin 
problematiserar frågan ytterligare. Jämfört med den tidigare trade off-teorin benämner 
inte pecking order-teorin någon optimal skuldsättningsgrad utan berör endast 
finansieringsmöjligheter (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984). Myers & Majluf (1984) 
förklarar att teorin bygger på att det råder asymmetrisk information mellan 
företagsledning och investerare, det vill säga att företagsledningen har mer information 
om företagets investeringar och tillgångar än vad en utomstående investerare har (Myers 
& Majluf, 1984, s. 189-191). Vidare menas att valet av finansieringsmetod ger en signal 
till marknaden om bolagets finansiella situation (Myers, 1984, s. 582). 

När ett företag finner lönsamma investeringar behöver de välja hur de ska finansiera 
projekten. Enligt pecking order-teorin finns det en rangordningslista för hur företaget ska 
finansiera sina projekt, varav den första är interna medel, andra är skulder och den sista 
är nyemissioner. Detta för att interna medel är det finansieringssättet som har lägst 
kostnader förknippat med sig jämfört med de två andra alternativen. De projekt som inte 
kan finansieras med hjälp av interna medel finansieras sedan bäst av skulder och endast i 
nödfall ska nytt eget kapital hämtas in. 

Teorin innefattar även att den enskilde investeraren ska kunna se på företagets 
utdelningsgrad vad företaget har för investeringsmöjligheter (Myers, 1984, s. 581). Myers 
menade att en låg utdelningsgrad implicerar att företaget har många 
investeringsmöjligheter och en hög utdelningsgrad implicerar få investeringsmöjligheter. 
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Myers (1984, s. 583) menade att det är logisk för ett företag att emittera nya aktier om 
aktien är övervärderad för att finansiera ett projekt. Då en nyemission sker säljs aktierna 
till ett lägre pris än marknadspris. Om aktien var övervärderad skulle företagets aktie 
förmodligen fortfarande vara övervärderad efter nyemissionen. Myers menar att om 
emitteringen skulle ske frekvent skulle marknaden anpassa sig och därmed skulle 
aktiepriset endast värderas till det investerare värderar den till. Likaså är det orimligt för 
ett företag att emittera nya aktier om aktien är undervärderad då den skulle prissättas 
under marknadspriset som är undervärderat. Med grundantagandet av asymmetrisk 
information som råder menar Myers (1984, s. 583-584) att den som investerar tolkar 
nyemittering som ett sökande efter extern finansiering.  

Ytterligare en anledning till varför nyemissioner bör undvikas är att de är väldigt 
kostsamma (Brealey et al., 2014, s. 678).  Vanligtvis ger företag ut aktier i nyemissioner 
till underpris för att säkra full täckning och banken som agerar underwriter tar mycket 
betalt för tjänsten. Lee et al. (1996) fann att vid IPO:s (börsintroduktioner) och SEO:s 
(nyemissioner som inte är börsintroduktioner) går 11% respektive 7% av det 
införskaffade kapitalet till emissionskostnader. 

Att finansiera projekt med skulder är något som sker sekundärt enligt teorin, men det har 
ändå sina fördelar. Som förklarat är räntekostnader avdragsgilla, dessutom påverkas 
företagsvärderingen mindre av att finansiera projekt med skulder jämfört med 
nyemissioner (Penman, 2012). Likväl innebär det en kostnad för företaget vilket 
problematiserar användandet av skulder som finansiering för projekt. Finansiella 
instrument kan prissättas ofördelaktigt för företaget vilket kan innebär stora kostnader 
(Brealey et al., 2014, s. 838). Det ska inte heller ignoreras att skulder trots dessa fördelar 
och kostnader faktiskt har en negativ påverkan på företaget vilket i slutändan kan tvinga 
företag att inte genomföra lönsamma projekt (Myers, 1984, s. 584-586). Myers menar att 
det leder till slutsatsen att företag bör finansiera sina projekt med interna medel. 

Genom att finansiera sig med interna medel undviker företaget den ovan nämnda 
problematiken samt de kostnader som uppstår med respektive finansieringssätt. Antalet 
lönsamma projekt styr i första hand hur mycket man ska investera. Om inte interna medel 
räcker för att finansiera projekten följer företagen den nämnda rangordningen, se Figur 4 
(Myers, 1984, s. 585). 

 
Figur 4: Pecking order 

Myers & Majluf (1984) menade med pecking order-teorin att de mest lönsamma 
företagen var de som hade låg skuldsättningsgrad, vilket helt följer teorins linje då internt 
finansierade projekt leder till låg belåning, medan företag med hög belåning ofta har 
sämre lönsamhet. Pecking order-teorin är viktig för studien då den är en central del i 
forskningen kring kapitalstruktur (Alipour et al., 2015; Chaklader & Chawla, 2016; Liow, 
2010). Studien kommer inte beröra informationsasymmetri eller utdelningspolicy, utan 
det som är intressant från pecking order-teorin är antagandet om att låg skuldsättningsgrad 
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ger hög lönsamhet och vice versa. Med anledning av det faller det naturligt att teorin har 
en central del i studien då syftet är att försöka finna ett samband mellan kapitalstruktur 
och lönsamhet mellan fastighetsbolag. 

2.5 Tidigare forskning 
Under den här sektionen sammanfattas tidigare studier som behandlar kapitalstruktur och 
lönsamhet. Ämnet har studerats i decennier och det finns studier gjorda från hela världen. 
Det ultimata vore att hitta tidigare studier om kapitalstruktur och lönsamhet gjorda i 
Västerbotten, men då ingen sådan funnits har studier gjorda i Sverige inkluderats. Vidare 
är det intressant att jämföra resultatet med studier från andra världsdelar, bland annat 
Asien, Afrika och Europa, för att se om resultatet skiljer sig åt på andra platser. En annan 
intressant aspekt är att de studier som har inkluderats, har utförts under olika tidsperioder 
vilket bidrar till att det är möjligt att göra jämförelser i både låg- och högkonjunktur. I 
den mån det är möjligt har forskning som liknar vår studie använts. Studier där 
fastighetsbolag och kapitalstruktur undersöks är få, därför har dessa inkluderats i den mån 
det är möjligt, även om studien inte blivit publicerad i en högt rankad tidskrift (d.v.s. 
tidskrifter som inte rankas som antingen A* eller A enligt ABDC kvalitetsranking) 
(Australian Business Deans Council, 2018). Detsamma gäller vissa andra områden och 
forskare, däribland Abor (2005) och Avci (2016) vilka inte har blivit publicerade i en högt 
ansedd tidskrift. Dessa har trots det inkluderats då vi funnit att deras val av variabler samt 
resultat är intressanta. Självklart har de inte samma tyngd som en artikel som är publicerad 
i en högre rankad tidskrift, men de anses ändå bidra till studien och inkluderas därför. 
Tidigare studier av fastighetsbolag och kapitalstruktur är intressant då jämförelser kan 
göras med studiens resultat. I denna studie finns även studier från andra branscher 
representerade. De är relevanta men det vore idealt att använda sig av fler studier där 
specifikt fastighetsbolag undersökts för att öka jämförbarheten. 

Abor (2005) utförde en studie där han undersökte kapitalstruktur och lönsamhet i Ghana. 
Abor undersökte 22 listade företag i Ghana under perioden 1998–2002. I studien 
definierades lönsamhet som räntabilitet på eget kapital och som förklarande variabler 
använder sig Abor av kortfristiga skulder, långfristiga skulder och slutligen totala skulder 
(Abor, 2005, s. 441-443). Studien fann ett samband mellan kortfristiga skulder och 
räntabilitet på eget kapital och menade att lönsamma företag använder sig mer av 
kortfristiga skulder för att finansiera sina projekt (Abor, 2005, s. 444). En anledning till 
det kan vara att majoriteten av finansiering i Ghana sker med hjälp kortfristiga skulder. 
Med långfristiga skulder däremot fann Abor (2005) ett negativt samband.  

Ytterligare en studie som har studerat sambandet mellan kapital och lönsamhet är Avci 
(2016), han studerade 110 företag listade på turkiska börsen. Jämfört med Abor (2005) 
studerar Avci (2016) företagen mellan åren 2003-2015, vilket innebär att Avci studerar 
företaget under den finansiella kris som rådde under senare delen av 2000-talet. Något 
som gör att Avcis forskning sticker ut är att han definierade lönsamhet som både 
räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital (Avci, 2016, s. 24). Studien 
fann ett resultat där både långfristiga- och kortfristiga skulder hade ett signifikant negativt 
samband med båda lönsamhetsmåtten, vilket minskade lönsamheten för företaget 
signifikant, vilket Avci (2016, s. 27) visade. Resultatet är i linje med vad pecking order-
teorin menar är optimalt för lönsamma företag (Myers & Majluf, 1984).  

Sambandet mellan skuldsättningsgrad och företagsprestation är också något som har 
studerats. Simerly & Li (2000) studerade 700 amerikanska företag mellan åren 1989–
1993 där de använde räntabilitet på totalt kapital som mått på företagsprestation (Simerly 
& Li, 2000, s. 44). Författarna fann ett samband mellan skuldsättningsgrad och 
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företagsklimat. Med företagsklimat menas klimatet för företagande i en viss region. I 
studien fann de att om företaget är verksamt i ett dynamiskt företagsklimat får 
skuldsättningen en negativ effekt på räntabilitet på totalt kapital. Däremot fann de ett 
positivt samband mellan räntabilitet på totalt kapital och ett belånat företag som är 
verksamt i ett stabilt företagsklimat. 

Liow (2010) undersökte om det fanns något samband mellan företagsprestation och i 
huvudsak tre prestandadrivande faktorer: tillväxt, lönsamhet och skuldsättningsgrad. 
Studien är extra intressant då den undersökte fastighetsbranschen. Liow (2010) 
genomförde studien internationellt, 2000–2006 och som prestationsmått användes 
Sharpe-kvot och Jensens alfa. Sharpekvot är portföljens avkastning minus den riskfria 
räntan över standardavvikelsen medan Jensens alfa mäter överavkastning en portfolio kan 
ha  (Bodie et al., 2014 s. 840). Vidare mättes flera andra företagsspecifika egenskaper för 
att se om det fanns fler faktorer som kunde ha betydelse för prestationen. Liow fann att 
framgångsrika fastighetsbolag tenderar att vara större, ha ett högt marknadsvärde i 
förhållande till bokfört värde, de är lönsamma och drar nytta av positiva 
hävstångseffekter.  

I Sverige har två forskare studerat över 15 000 små och medelstora företag mellan 2009–
2012. Yazdanfar & Öhman (2015) undersökte huruvida det fanns ett samband mellan 
skuldsättning och lönsamhet. Resultat blev att det fanns ett negativt samband mellan 
skuldsättning och lönsamhet, för både kort- och långfristiga skulder (Yazdanfar & 
Öhman, 2015, s. 115). Företagen i studien finansierade sig med kortfristiga skulder 
framför långfristiga skulder (Yazdanfar & Öhman, 2015, s. 115). Författarna fann också 
bevis på att det finns en stark korrelation mellan skuldsättning och agentkostnader. 
Yazdanfar & Öhman (2015, s. 111–115). menade att ju högre skuldsättning företagen har 
desto mer ökar företagens agentkostnader och risken för att förlora kontrollen företaget. 

Den ovan återgivna forskningen är bara en bråkdel av den forskning som gjorts, men den 
är representativ för forskningen och utgör en grund för studien. Majoriteten av de studier 
som presenterats har använt sig av räntabilitet på totalt kapital som beroendevariabel 
(Abor, 2005; Avci, 2016; Simerly & Li, 2000; Yazdanfar & Öhman, 2015), precis som 
ämnas i denna studie. Den presenterade forskningen har använt sig av minst fem år som 
tidsperiod, med undantag för Yazdanfar & Öhman (2015) som undersökte fyra år.  En 
annan anledning till valet av tidigare forskning är att de både bekräftar och motsäger sig 
de för studien valda teorierna. Abor (2005) motsatte sig pecking order-teorin då hans 
studie visade att de mest lönsamma företagen var de företag som använde sig av extern 
finansiering. Yazdanfar & Öhman (2015) däremot visade i sin forskning att majoriteten 
av bolagen i deras forskning finansierade sina projekt med eget kapital och samtidigt ger 
forskarna stöd till agentteorin då de menar att agentkostnaderna ökar vid högre 
skuldsättning. De kom även fram till att ökad skuldsättning gav lägre lönsamhet, vilket 
ger stöd till pecking order-teorin som säger att de mest lönsamma företagen är de med låg 
belåningsgrad (Myers & Majluf, 1984). Vidare ger Simerly & Li (2000) stöd för trade 
off-teorin och dess idé om en optimal skuldsättningsnivå. Tabell 1 ger en överblick på 
vad forskarna har använt för variabler samt vad de fann för samband mellan lönsamhet 
och skuldsättningsgrad. 
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Tabell 1: Sammanfattning av tidigare studier 

 

2.6 Lönsamhet och dess drivkrafter 
Som tidigare definierats används i denna studien räntabilitet på totalt kapital som 
lönsamhetsmått. Det finns fler mått, till exempel räntabilitet på eget kapital, som kan 
användas, men i grunden handlar det om att mäta hur mycket värde investeraren får ut av 
investerat kapital. Räntabilitet på totalt kapital mäter vinsten med avdrag för 
räntekostnader efter skatt, vilket medför att den positiva effekten av skatteskölden och 
den negativa effekten av räntekostnader inkluderas (Berk & DeMarzo, 2017, s. 76-77). 

Chaklader & Chawla (2016) studerade den avgörande faktorn för valet av kapitalstruktur. 
Författarna undersöker också huruvida deras resultat har stöd i pecking order-teorin om 
att företag främst finansierar sig med interna medel och trade off-teorin där företagen 
skuldsätter sig för att ta del av skatteskölden (Chaklader & Chawla, 2016, s. 270). 
Studiens resultat stödjer trade off-teorin (Chaklader & Chawla, 2016, s. 267). 

Många studier har utförts på lönsamhet. Rajan & Zingales (1995), Claver et al. (2002) 
och Simerly & Li (2000), använder ofta fler än en förklarande variabel eftersom 
lönsamhet är något som påverkas av många faktorer. Beroende på vilket syfte som 
forskarna har, har olika variabler använts som förklarande variabler. Avci (2016), Liow 
(2010) och Simerly & Li (2000) använder sig bland annat av skuldsättningsgrad som en 
av förklarade variabel. 

Forskare Beroendevariabel Förklarande variabel Tisperiod Land

Samband mellan 
skuldsättningsgrad 
och lönsamhet

Abor
Räntabilitet på eget 
kapital

Kort, långfristiga-  & 
totala skulder 1998–2002 Ghana +

Avci

Räntabilitet på eget 
kapital & 
räntabilitet på totalt 
kapital

Kort, långfristiga-, 
totala skulder & 
skuldsättningsgrad 2003–2015 Turkiet +

Liow
Sharpe-kvot & 
Jensens Alpha

Tillväxt, lönsamhet & 
skuldsättningsgrad 2000–2006 Internationellt -

Simerly & Li 
Avkastning på totalt 
kapital

Kontroll, 
skuldsättningsgrad & 
företagsklimat 1989–1993 USA +

Yazdanfar &  
Öhman

Räntabilitet på eget 
kapital

Kort, långfristiga-  & 
totala skulder 2009–2012 Sverige -

Alipour et al.

Studerar vad som 
påverkar valet av 
kapitalstrukur 2003-2007 Iran

Rajan & 
Zingales

Studerar vad som 
påverkar valet av 
kapitalstrukur 

Anläggningstillgångar, 
Lönsamhet, 
Marknadsvärde i 
förhållande till bokfört 
värde 1987-1991 G7-länder

Chadha & 
Sharma

Räntabilitet på eget 
kapital & 
räntabilitet på totalt 
kapital 2003-2013 Indien -

Morri & 
Cristanziani

Studerar vad som 
påverkar valet av 
kapitalstrukur 

Storlek, 
skuldsättningsgrad, 
tillväxt, ägarstruktur 2002-2006 Europa -
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Tidigare studier har även haft ålder som en förklarande variabel till lönsamhet och bland 
annat har Yazdanfar & Öhman (2015) studerat huruvida ålder på företaget och lönsamhet 
har något samband. De fann ett negativt samband mellan ålder och lönsamhet, alltså att 
äldre företag tenderar att vara mindre lönsamma än yngre, mindre, företag (Yazdanfar & 
Öhman, 2015, s. 112 - 113). I denna studie har inte ålder inkluderats som förklarande 
variabel då inkludering av tillväxt påvisar ett liknande samband, något som också 
diskuterats av Mueller (1972, s. 210). Han menar på att de är väl korrelerade och de två 
variablerna mäter liknande delar av lönsamheten. Då flertalet forskare såsom Alipour et 
al. (2015), Chaklader & Chawla (2016) och Liow (2010) har valt tillväxt som förklarande 
variabel till lönsamhet är denna förklarande variabel motiverad. 

En annan variabel som tidigare studier relaterat till lönsamhet är storlek (Abor, 2005; 
Chadha & Sharma, 2015; Simerly & Li, 2000). Studierna har inte funnit ett tydligt 
samband mellan lönsamhet och storlek utan de har påvisat både negativa och positiva 
samband. Yazdanfar & Öhman (2015, s.115) fann ett positivt samband mellan 
företagsstorlek och lönsamhet inom en viss bransch medan de i en annan fann ett negativt 
samband. 

De studier som tagits upp som exempel använder variabler som är möjliga att hämta från 
årsredovisningar vilket förenklar processen att få tag i dem och jämförbarheten mellan 
dem. Ett antagande är att en mer detaljerad undersökning av exempelvis personalens 
kunnighet, företagskultur och andra förmågor och styrkor för bolagen skulle kunna påvisa 
fler faktorer som påverkar lönsamheten, men det anses inte rimligt för denna studie. Målet 
är att undersöka många bolag och med objektiva och jämförbara data, därför fungerar 
variabler som kan inhämtas från årsredovisningar bra. 

García & Ansón (2012) kom fram till att även konjunkturen har en påverkan på 
lönsamheten. I studien tas inte konjunkturen med som en variabel eftersom Sverige har 
befunnit sig i en högkonjunktur under samtliga år för studien (Ekonomifakta, 2018b). 
Vilket betyder att situationen är densamma för alla bolag. Detta är dock något som måste 
tas i beaktning då slutsatser dras från resultaten, då lönsamheten kan väntas vara bättre 
generellt än vad som varit fallet om man undersökt flera konjunkturcykler. 

2.7 Val av variabler 
Studiens syfte är att studera huruvida det finns ett samband mellan kapitalstruktur och 
lönsamhet bland fastighetsbolag i Västerbotten. Beräkning av de variabler presenteras 
under senare del av studien och beräkningarna är allmänt vedertagna vilket också ger 
trygghet för oss då studiens generaliserbarhet ökar. Som presenterats har variablerna 
också använts av andra forskare inom området vilket leder till att studien bidrar till det 
identifierade forskningsgapet. Valet av variabler har tidigare diskuterats kortfattat, nu 
följer en mer utförligt diskussion.  

2.7.1 Lönsamhet  
Som presenterats redan i första kapitlet är lönsamhet vår beroendevariabel och är 
definierat som räntabilitet på totalt kapital (ROA) i denna studie. Andra forskare inom 
området har också definierat lönsamhet på samma sätt medan vissa forskare har använt 
mått såsom räntabilitet på eget kapital. 

Innan studien påbörjades gjordes en ordentlig litteratursökning där forskares arbete inom 
kapitalstruktur lästes igenom. Forskare såsom Avci (2016), Simerly & Li (2000) och 
Yazdanfar & Öhman (2015) använde sig alla av räntabilitet på total kapital medan 
forskare såsom Abor (2005) förespråkade användandet av räntabilitet på eget kapital. 
Avci (2016) använde sig av båda variablerna i sin studie där han försökte finna ett 
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samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet. Vi finner att valet av beroendevariabel 
inte har diskuterats utförligt i tidigare forskning och därför har det varit svårt att finna 
vägledning i tidigare forskning. Lantz (2014, s. 84-85) skriver att forskares val av 
signifikansnivå för en viss studie tenderar att följa tidigare forskning alternativt följa 
branschpraxis, snarare än att ha någon utförlig diskussion kring ämnet. Vi har funnit att 
det är på ett liknande sätt gällande forskares val av beroendevariabel. I de tidigare studier 
som ingår i denna studie har det inte motiverats utförligt till varför räntabilitet på totalt 
kapital har valts framför till exempel räntabilitet på eget kapital, utan det har snarare varit 
att de hänvisat till tidigare studier vilket gjorde valet av beroendevariabel för oss lite 
svårare då det inte gavs någon guidning i deras motivering. 

Vår motivering till valet av lönsamhetsmått förklaras delvis av tidigare forskning. 
Anledningen till det beror främst på att de studier (till exempel Alipour et al., 2015; 
Chadha & Sharma, 2015; Liow, 2010; Morri & Christiani, 2009; Rajan & Zingales, 1995; 
Simerly & Li, 2000; Yazdanfar & Öhman, 2015) som är inkluderade i studien är väl 
ansedda. Att mäta lönsamheten utifrån totalt kapital snarare än eget kapital stämmer väl 
överens med vår problemformulering och syfte. Då studien vill undersöka 
skuldsättningsgradens effekt på lönsamheten bör lönsamhetsmåttet vara sådant som 
inkluderar de effekter som skuldsättningen ger. Vi har tidigare beskrivit de fördelar och 
nackdelar som finns med skuldsättning, såsom skattesköld och nödkostnader. I 
beräkningen för avkastning på totalt kapital finns just den effekt som beskrivits 
medräknad. Det är därför naturligt att undersöka avkastningen på totalt kapital då den 
inkluderar både effekten som skuldsättning ger samt företagets prestation för det gångna 
året. 

2.7.2 Skuldsättningsgrad 
Modigliani & Miller (1958) menade att företag bör finansiera projekt med så mycket 
skulder som möjligt, medan trade off-teorin utvecklade resonemanget till att det finns en 
optimal skuldsättningsnivå. Agentteorin talar för att det uppstår kostnader vid belåning 
och därför bör företag vara försiktiga med för mycket belåning (Jensen & Meckling, 
1976). Pecking order-teorin är svår att tolka till att det ska vara ett positivt eller negativt 
samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet då den säger att interna medel ska 
användas före externa medel, men att av de externa medlen är skuld att föredra framför 
nyemissioner (Myers, 1984). Av de tidigare studier som undersökt sambandet mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet har vissa funnit ett positivt samband (till exempel Avci, 
2016; Liow, 2010; Simerly & Li, 2000) medan andra funnit ett negativt samband (till 
exempel Abor, 2005; Chadha & Sharma, 2015; Yazdanfar & Öhman, 2015), vilket är 
intressant då det gör resultatet för vår studie mindre förutsägbart. 

Skuldsättningsgraden är en av de mer självklara variablerna för studien, då den fyller en 
central funktion i frågeställningen. Definieringen av skuldsättningsgraden kan ske främst 
på två sätt: Totala skulder/Totala tillgångar eller Totala skulder/Eget kapital. Vilken av 
dessa som används spelar mindre roll då båda måtten fås från samma faktorer eftersom 
totala tillgångar utgörs av skulder och eget kapital. Vi har valt att använda Totala 
skulder/Eget kapital för att det nyckeltalet finns färdigräknat från databasen Retriever 
Business. Det finns vidare möjlighet att dela upp skuldsättningen i exempelvis kort- och 
långfristiga skulder. Vi finner att det inte är av vikt att dela upp skulderna i kort- och 
långfristiga då vi ser det som att fastighetsbranschen utför mestadels stora och långsiktiga 
investeringar och därför inte arbetar med kortsiktig skuld på samma sätt som exempelvis 
detaljhandeln gör. 
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2.7.3 Företagsstorlek 
Likt lönsamhet är företagsstorlek en välanvänd variabel i forskning rörande 
kapitalstruktur. En studie som har använts som vägledning för den aktuella variabeln är  
Rajan & Zingales (1995) som använde just storlek som en förklarande variabel i deras 
undersökning. En annan anledning till varför företagsstorlek har inkluderats i vår studie 
är för att vi tror att den har en stor effekt på lönsamheten, och därför bör det tas i beaktning 
i modellen när vi undersöker skuldsättningsgradens effekt på lönsamhet. En av 
anledningarna till varför studien har en avgränsning på minst 10 miljoner i omsättning för 
fastighetsbolagen är att företag som en har en hög omsättning bör ha gjort en rad 
investeringar för att nå upp till den omsättningen. Det i sin tur bör ha resulterat i olika 
former av finansieringssätt, vilket gör dem intressanta för oss att undersöka. Klart står att 
större bolag kan använda sig av stordriftsfördelar vilken i sin tur leder till att de bolagen 
kan hålla nere sina kostnader och därmed få en bättre avkastning. I studien mäts storlek 
som bolagets omsättning för året. Hur sambandet mellan företagsstorlek och lönsamhet 
ser ut för fastighetsbolagen i Västerbotten är ännu inte påvisat. 

Om pecking order-teorin ska följas bör företagen endast finansiera investeringarna med 
interna medel, men då fastigheter är dyrt att förvärva bör även externt medel tagits in 
vilket borde påverka företagets lönsamhet. Ytterligare en orsak till varför företagsstorlek 
är av intresse är för att enligt trade off-teorin ska det finnas en optimal skuldsättningsnivå 
vilket företag med en omsättning över 10 miljoner kan fundera över. 

2.7.4 Tillväxt 
Även tillväxt är en viktig faktor för att förklara lönsamheten. Abor (2005) och Liow 
(2010) fann ett positivt samband mellan tillväxt och lönsamhet. Tillväxten mäts i 
procentuell ökning av omsättningen från föregående år till nuvarande år. Eftersom vår 
undersökningsperiod är 2012–2016 finner vi att det av intresse att se om det är någon 
skillnad i omsättning från år till år men också se om det finns något samband mellan 
tillväxt och lönsamhet. Abor (2005) utförde två regressioner där han inkluderade tillväxt 
och i båda fall fann han ett positivt samband. I vår studie är det ett intressant område att 
undersöka då ett företags tillväxt bör uppkomma efter att investeringar har gjorts. 
Investeringarna finansieras på olika sätt, vilka har olika effekter enligt tidigare nämnda 
teorier. 

2.7.5 Räntekostnader 
För att förklara lönsamheten har vi även valt att inkludera räntekostnader som en 
förklarande variabel. Vi har ingående förklarat för- och nackdelar med skuldsättning. Den 
största fördelen, enligt teorin är skatteskölden, medan nackdelarna berör delar som 
nödkostnader, agentkostnader och räntekostnader. Trade off-teorin hävdar att det finns en 
optimal skuldsättningsnivå, där skillnaden mellan skuldsättningens fördelar och 
nackdelar är så stor som möjligt. Högre räntekostnader bör alltså sänka denna optimala 
skuldsättningsnivå, då summan av nackdelarna blir större. 

Vidare innebär pecking order-teorin att nackdelen med att finansiera investeringar med 
externa medel är att det medför högre kostnader än interna medel, och i fallet av 
skuldsättning är det specifikt räntekostnader som åsyftas. Om ett negativt samband mellan 
räntekostnader och lönsamhet kan påvisas stödjer det rimligtvis pecking order-teorin. 

Morri & Cristanziani (2009) kom fram till att räntekostnader hade en markant inverkan 
på hur mycket skuld som bolag tenderar att dra på sig och hur lönsamt bolaget är. Detta 
är inte något som diskuteras i särskilt stor utsträckning i övriga studier. Vi anser att 
räntekostnader är relevant att ta med för att det dels direkt minskar årets resultat 
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(lönsamheten), dels för att det genom minskat resultat leder till att det finns mindre interna 
medel att använda för nya investeringar, vilket gör att externa medel i högre utsträckning 
måste användas i framtiden. Att variabeln inte använts av många forskare är något som 
är av intresse då vi har möjlighet att studera en relativt outforskad variabel och 
förhoppningsvis kommer vårt resultat att ytterligare bidra till forskningen om lönsamhet 
och skuldsättningsgrad. Räntekostnaderna räknas ut med räntekostnader genom totala 
skulder, vilket är samma mått som Morri & Cristanziani (2009) gjorde i sin studie. 

  



 

 22 
 
 

3. Hypoteser 

I kapitel två gavs en genomgång av studiens valda variabler, teorier och forskningsläget. 
Nu följs det upp med hypoteser och ett förtydligande av vad studien faktiskt ämnar testa, 
för att leda in i kapitel fyra, där detaljerna kring utförandet ges. 

För att undersöka studiens syfte kommer ett antal statistiska tester att utföras. Testerna 
görs genom hypotesprövning. Hypoteserna är utformade utifrån de teorier och studier 
som diskuterats i föregående kapitel. 

Det huvudsakliga syftet är att undersöka huruvida lönsamheten påverkas av 
skuldsättningsgraden för fastighetsbolag i Västerbotten. Då teorier och tidigare forskning 
pekar på att det finns fler faktorer som spelar roll för lönsamheten kommer vi att justera 
vår modell för dessa faktorer. Därför kommer modellen att utökas med företagsstorlek, 
lönsamhet, tillväxt och räntekostnader, för att se om en mer omfattande modell kan ge en 
bättre bild av relationen mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

Studiens frågeställning är: Hur påverkas lönsamheten av skuldsättningsgraden för 
fastighetsbolag i Västerbotten? För att mäta detta kommer vi att testa följande hypoteser: 

=>
?: Det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

=A
?: Det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

Detta test ämnar studera huruvida det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och 
lönsamhet. I denna hypotes har endast skuldsättningsgrad inkluderats som förklarande 
variabel då vi vill se hur sambandet ser ut mellan de två variablerna när det bara är 
skuldsättningsgrad som förklarar lönsamhet. 

=>
B:	Det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet efter justeringar 

för övriga förklarande variabler. 

=A
B : Det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet efter justeringar för 

övriga förklarande variabler. 

I vår andra hypotes testas huruvida sambandet mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 
förändras jämfört med vår första hypotes, då vi i den här hypotesen inkluderar fler 
förklarande variabler. Anledningen till varför den andra hypotesen testas är dels för att 
lönsamheten vanligtvis inte bara förklaras av skuldsättningsgraden, vilket bör leda till att 
förklaringsgraden ökar ifall modellen utökas och dels för att tidigare forskning använder 
sig av flera förklarande variabler, vilka vi har presenterat utförligt under kapitel två (Abor, 
2005; Chadha & Sharma, 2015; Yazdanfar & Öhman, 2015). Då fler förklaringsvariabler 
adderas bör modellen till större del förklara lönsamheten jämfört med en modell där 
endast en förklarande variabel används. Om resultatet från första hypotestestet kvarstår i 
den mer utvecklade modellen ökas tillförlitligheten av studien och vi kan dra mer 
träffsäkra slutsatser. 

  



 

 23 
 
 

4. Teoretisk metod 

Här går vi igenom vad som fångade vårt intresse för att gräva vidare inom ämnet till att 
börja med. Vidare ges en inblick i vår förförståelse för ämnet och hur detta kan påverka 
studiens resultat. Sedan förklaras studiens kunskapssyn, verklighetssyn, 
forskningsansats, metodval och perspektiv. Avslutningsvis visas hur vi gått tillväga för 
att införskaffa information för studien och källornas tillförlitlighet. 

4.1 Ämnesval 
Ämnet finansiering ligger oss varmt om hjärtat då vi är intresserade av handel med 
värdepapper och har arbetat inom försäkringar och bank. Kapitalstruktur är ett centralt 
begrepp inom finansiering. Många av de teorier som tagits upp under våra studier inom 
finans berör begreppet och även inom redovisning vidrörs ämnet, även om det då 
fokuseras på posterna i balansräkningen snarare än den finansiella effekten av dess 
struktur. 

Inom finans finns ett intressant förhållande mellan risk, lönsamhet och värde, där risk i 
teorin minskar värdet på en tillgång medan lönsamhet ökar värdet. Det finns ett samband 
där hög lönsamhet ofta hör ihop med hög risk, vilket gör investeringsbesluten 
komplicerade och svåra (Brealey et al., 2014, s. 20-23). När den tidigare forskning som 
gjorts inom kapitalstruktur undersöktes fann vi att detta förhållningssätt ofta inte stämmer 
överens med de fynd som ett flertal tidigare studier om kapitalstruktur visar (Abor, 2005; 
Chadha & Sharma, 2015; Yazdanfar & Öhman, 2015). Dessa studier fann att företag med 
låg skuldsättningsgrad hade högre lönsamhet än företag med hög belåning. Att vara lågt 
belånad borde minska risken och därmed öka värdet på bolaget om lönsamheten är 
oförändrad, enligt logiken från Brealey et al. (2014). I fallen i ovan nämnda studier ökar 
dessutom lönsamheten genom minskad belåning, vilket då implicerar att bolag borde 
satsa på låg skuldsättningsgrad för att minska risken och öka lönsamheten och värdet för 
bolaget. Vi finner detta intressant då det talar emot den komplicerade bilden med för- och 
nackdelar med i stort sett alla finansiella beslut som målas upp av den studielitteratur och 
de föreläsningar som getts inom finanskurserna på Umeå universitet. Vi tror att det finns 
mer att lära inom ämnet som kan ge goda förklaringar till att relationen mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet ser ut på det här sättet, utan att det egentligen talar emot 
de värderingsmodeller som används inom finansindustrin. 

Genom att koppla ovanstående observerade konflikt mellan teori och forskning till det 
praktiska problemet med bostadsbrist i länet, fann vi en intressant ingång till att fördjupa 
oss i ämnet och utföra en studie. Vi och flera av våra vänner har lidit av bostadsbristen i 
Umeå och det är därför ett intressant ämne för oss. 

4.2 Förförståelse 
Vi är båda två civilekonomsstudenter på Handelshögskolan på Umeå universitet, där båda  
specialiserat sig inom finansiering på mastersnivå. Inom finansieringskurserna har de 
teorier som studien grundar sig på tagits upp, diskuterats och problematiserats och en god 
uppfattning om finansiell styrning och dess implikationer på risk och lönsamhet har 
införskaffats. Vidare har vi läst statistik som hjälper oss med utformandet och utförandet 
av studien och tolkandet av resultatet på så vis att vi har en förståelse för vad som är 
rimligt att undersöka och hur vi går tillväga för att göra det på ett sätt som leder till 
tillförlitliga resultat. Vi har läst redovisning som är användbart för att förstå de variabler 
som studien bygger på, var de kommer ifrån och vilken information de kan ge oss. 
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Ett sätt som förförståelsen kan komma att påverka studien är att vi valt de förklarande 
variablerna utifrån vad som vi anser är rimligt påverka lönsamheten. Vi har försökt att 
minimera risken för detta genom att bara välja variabler som även tidigare studier har 
undersökt och där det finns ett dokumenterat samband. Vidare finns det en risk för att 
slutsatserna från resultatet påverkas av vår förförståelse för ämnet. Detta motverkas av att 
studien har ett objektivt synsätt, genomförs med en kvantitativ dataanalys och att vi är 
försiktiga med att dra för generella slutsatser utifrån vårt resultat. 

4.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 
För forskare finns det i grunden två forskningsfrågeställningar vilka ska utgöra ramen för 
studien, ontologiska frågeställningar och epistemologiska frågeställningar. Ontologiska 
frågeställningar behandlar frågor där sociala ting är separerade från aktörerna. Bryman & 
Bell (2013, s. 41-42) skriver att detta sker utan påverkan av yttre faktum, uppfattningar 
eller gärningar. Det vill säga, det observerade följer sina egna regler och riktlinjer. Det 
som beskrivits är de två ontologiska synsätten, objektivism och konstruktionism. Forskare 
som har en objektivistisk ståndpunkt menar att förhållanden som vi observerar ligger 
utanför vårt sinne och som är något som vi inte kan påverka (Bryman & Bell, 2013, s. 
42). De forskare som tror på konstruktionism menar däremot att observationer av 
förhållanden inte enbart kan ske via sociala samspel, utan att de också ständigt förändras 
och förnyas (Collis & Hussey, 2014, s. 47). 

Den epistemologiska frågeställningen behandlar vad som kan anses som godtagbar 
kunskap och vad som faktiskt är godtagbar kunskap. Lundahl & Skärvad (1999, s. 39) 
skriver att inom området studeras också verkligheten särskilt. Författarna skriver vidare 
att en viktig del är om verkligheten kan undersökas utifrån liknande principer som vid 
naturvetenskapliga undersökningar. Ståndpunkten som främjar naturvetenskapens synsätt 
kallas för positivism. Lundahl & Skärvad (1999, s. 39) definierade positivismens som att 
vetenskapens mål är att förklara och eftersträva ett orsak-verkan-samband och att 
samtliga arbeten inom vetenskapen ska utföras med samma metod. Den andra 
ståndpunkten inom epistemologin kallas för hermeneutiska kunskapssynen, vilken lägger 
stor vikt vid det subjektiva vid ett socialt sammanhang (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). 

Studiens problemformulering och syfte förklaras bättre av positivism än hermeneutiken. 
Främst eftersom hermeneutiken har sin grund i att människan och observationer i 
naturvetenskapen måste separeras för att kunna fånga det subjektiva i en social handling, 
vilket möjliggör för subjektiva tolkningar i observationer (Bryman & Bell 2013, s. 38). 
Då subjektiva tankar tenderar att förändras över tid kan detta bidra till att 
generaliserbarheten minskas då nya erfarenheter och uppfattningar gör att observationen 
inte tolkas likadant om den skulle utföras efter den nya kunskapen. Det skapar problem, 
ett problem som vi vill undvika i den här studien. Då studien ämnar undersöka hur 
lönsamheten påverkas av kapitalstrukturen hos fastighetsbolag i Västerbotten går studien 
hand i hand med den positivistiska forskningsansatsen. Främst för att de observationerna 
som görs i studien inte är en subjektiv tolkning av verkligenheten utan en objektiv 
undersökning av fastighetsbolags årsredovisningar. 

Målet med studien är att studera ett eventuellt samband mellan lönsamhet och 
kapitalstruktur bland fastighetsbolag i Västerbotten. Studien ämnar finna ett resultat som  
objektiva slutsatser kan dras från, där organisationen inte påverkas av andra aktörers 
subjektivitet (Bryman och Bell, 2013, s. 38). Ett tankesätt som reflekterar objektivism 
snarare än konstruktionism. Detta då vi objektivt kommer att visa vårt resultat av studien 
snarare än att försöka färga läsarnas åsikter. Vidare ska läsaren ha i beaktning att det inte 
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alltid går att vara helt objektiv i slutsatser då det kan vara svårt att inte lägga in subjektiva 
värderingar. Med det sagt ska uppsatsen skrivas objektivt till högsta möjliga grad. 

4.4 Forskningsansats 
Åsberg (2001, s. 61-62) skriver om två olika angreppssätt för förhållandet mellan teori 
och praktik: deduktiv teori och induktiv teori. Forskarna menar att det deduktiva 
angreppssättet utgår från teorier och formar därefter hypoteser för att sedan testa om dessa 
håller, se Figur 5. Den teori och de hypoteser som tagits fram avgör 
datainsamlingsprocessen. Utifrån resultaten omformuleras sedan teorin, den deduktiva 
ansatsen bekräftar eller förkastar teorin (Saunders et al., 2012, s. 144). 

 
Figur 5: Den deduktiva processen 

Ett induktivt angreppssätt innebär att man arbetar i motsatt riktning i jämförelse med 
deduktionen. Genom att observera resultatet av en studie söker forskaren förklara 
konsekvenserna genom teori. Den induktiva ansatsen används mer för att generera och 
bygga nya teorier (Saunders et al., 2012, s. 144). 

Vår studie följer den deduktiva processen som är beskriven ovan. Genom att utgå från 
teorier som Modigliani och Miller, pecking order-teorin, trade off-teorin samt agentteorin 
och tidigare studier har hypoteser formulerats för att testa teorierna. Teorin och 
hypoteserna ligger till grund för datainsamlingen och de statistiska tester som görs. 
Slutligen granskas resultatet där hypoteserna bekräftas eller förkastas och vi beskriver 
vad det har för implikationer på teorin och verkligheten omkring oss. 

4.5 Metodval 
Inom forskningen finns det två forskningsstrategier som en studie kan ta, kvantitativ 
forskning och kvalitativ forskning. En studie kan utföras med en forskningsstrategi, men 
den kan också utföras som en mix av de två forskningsstrategierna (Bryman & Bell, 2013, 
s. 38). 

Saunders et al. (2012, s. 161) beskriver skillnaden mellan de två metoderna som att 
kvantitativ forskning ofta innefattar datainsamling där siffror är en del av datamaterialet 
medan kvalitativ forskning också innefattar någon sorts av datainsamling men där 
datamaterialet inte är siffror, utan där det kan vara intervjusvar eller andra icke numeriska 
svar. Vidare menar Saunders et al. att detta är förenklad bild av verkligenheten men att 
det ändå visar en ungefärlig bild av hur de två metoderna skiljer sig åt. 

Vår studie följer den deduktiva processen, beskrivet i Figur 5. Metodvalet som tillämpas 
i denna studie utgår från tidigare gjorde val. Då studien har en objektivistisk 
verklighetssyn, en positivistisk kunskapssyn samt ett deduktivt angreppssätt kommer vår 
studie att följa den kvantitativa forskningsstrategin (Saunders et al., 2012, s. 162-163). En 
kvantitativ strategi lägger stor vikt vid insamlingen av data samt en noggrann analys av 
datamaterialet (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Den valda forskningsstrategin är väl 
fungerande i vår studie då vi ämnar analysera kvantitativa data. Att en kvalitativ 
forskningsstrategi inte är lämplig för den här studien är tydligt då den bygger mycket på 
grundval som inte gjorts i den här studien, till exempel, induktivt angreppssätt, 
människors subjektiva observationer och uppfattningar samt konstruktionismen. Vårt mål 
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är att presentera ett resultat som är fritt från våra egna tankar och åsikter, där vi objektivt 
studerat sambandet mellan lönsamhet och kapitalstruktur. 

4.6 Litteratursökning 
Den aktuella studien följer den deduktiva processen vilket innebär att studien har en 
teoretisk grund. Det kräver en ordentlig litteratursökning. Studien ämnar studera 
kapitalstruktur, ett forskningsområde där det tillkommer ny litteratur varje år, vilket är en 
fördel då vi kan finna relevant och aktuell litteratur inom ämnet. Eftersom kapitalstruktur 
är en vanlig forskningsfråga har vi också tagit hjälp av tidigare studiers källförteckningar 
för att finna relevant litteratur. 

För att finna den omfattande litteratur som krävs för att skriva en trovärdig och objektiv 
studie har litteratursökningen främst skett på elektroniska databaserna (EBSCO) Business 
Source Premier samt Google Scholar. På databaserna finns både svenska och 
internationella vetenskapliga artiklar. Att databaserna visar vetenskapligt granskade 
artiklar ger ett ökat förtroende till vår studie då vi bygger våra argument tillsammans med 
dessa. Det bidrar också till objektivitet i studien, vilket eftersträvas då det ska genomsyra 
hela arbetet. Eftersom både svenska och internationella studier finns på databaserna har 
den mesta litteratursökningen gjorts på engelska då det är språket som vetenskapligt 
granskade artiklar författas på. Vi har också valt att använda oss av en del böcker och 
kurslitteratur. De flesta böckerna som har använts har varit metodböcker och böcker som 
har väglett oss i bearbetning av insamlade data. 

Den relevanta litteraturen till vår studie har vi funnit genom att använda oss av nyckelord 
när vi sökt i databaserna. I Tabell 2 visas vilka sökord som använts när vi använt de 
nämnda databaserna. Nyckelorden har i tabellen inte rangordnats utan samtliga har varit 
av nytta i vår studie.  Vidare har vi också kontrollerat att de studier som har inkluderats i 
vår uppsats har blivit citerade av andra forskare för att ytterligare stärka trovärdigheten 
och objektiviteten i vår egen studie. 
Tabell 2: Nyckelord litteratursökning 

Nyckelord 
Kapitalstruktur Lönsamhet Fastighetsbolag 
Capital Structure Profitability Real Estate  
Pecking Order Theory  Return on Equity Property 
Trade Off Theory Return on Assets Fastighetsbransch 
Agency Theory  Onoterade bolag 

 
4.7 Källkritik 
En viktig del i att skriva en objektiv uppsats är att granska källorna som insamlats. Som 
nämnts tidigare lägger vi stor vikt vid att ha tillförlitliga källor samt att de är relevanta för 
vår uppsats. För att kontrollera källornas tillförlitlighet brukar fyra kriterier , äkthet-, 
oberoende-, färskhets- samt samtidighetskriteriet studeras (Nationalencyklopedin, 2018). 

4.7.1 Äkthetskrav 
Äkthetskravet vill att författarna ska kritiskt granska sina källor och försöka bedöma 
källans äkthet, det vill säga om källan är äkta och den i sin tur är trovärdig (Thurén, 2013, 
s. 17). Thurén skriver vidare att det inte är lätt att se skillnaden om källan är trovärdig 
eller inte och att det därför är viktigt att kontrollera med andra källor och se om de 
bekräftar den valda källan. I studien kommer vi att sträva efter att använda oss av 
vetenskapligt granskade artiklar. Det här kommer att ge en hög trovärdighet då risken för 
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att äkthetskravet inte ska vara uppfyllt är minimalt. En del elektroniska källor har använts, 
vilket inte kan anses ha samma trovärdighet som en vetenskapligt granskad artikel. Vi har 
ändå valt att ha en del sådana källor då vi finner att de bidrar till vår studie. Samtidigt är 
vi medvetna om de inte har samma tyngd som en granskad artikel och har därför använt 
dessa för att ge en bakgrund till vårt problem. Ett antal källor har också använts för att 
förklara våra statistiska variabler. Även detta har gjorts för att uppfylla äkthetskravet och 
för att ytterligare förtydliga att flertalet studier tidigare undersökt liknande variabler. 

4.7.2 Oberoendekrav 
För att uppfylla oberoendekriteriet ska studiens källor i den mån det är möjligt använda 
förstahandskällor (Thurén, 2013, s. 36). Thurén menar också att det krävs att två 
oberoende källor ska bekräfta den tredje källan. I de fall två källor bekräftar den tredje är 
oberoendekravet uppfyllt. Den här studien kommer främst att bestå av förstahandskällor 
för att försöka uppfylla oberoendekravet. Däremot kommer studiens statistiska tester att 
utföras på sekundärdata. Datainsamlingen kommer att ske från respektive bolags 
årsredovisning. Eftersom samtliga bolag i vår population är aktiebolag har bolagens 
årsredovisning blivit granskad av en revisionsbyrå vilket vi tycker gör att det uppfyller 
oberoendekravet, trots att det är sekundärdata. 

4.7.3 Färskhetskrav 
Färskhetskriteriet syftar till att författarna ska använda sig av uppdaterade källor för att få 
en sådan träffsäker bild som möjligt (Ejvegård, 1996, s.71-73). I vår studie har vi försökt 
att använda oss av de senaste studierna för att studien ska vara aktuell. Dock har vissa 
avkall gjorts i denna ambition, gällande till exempel de klassiska teorierna såsom 
Modigliani & Miller (1958) och Myers (1984). Anledningen till varför dessa har använts 
trots deras ålder är för att de ligger till grund för nyare forskning. Vi anser att dessa artiklar 
fortfarande är relevanta och har hög trovärdighet. 

4.7.4 Samtidighetskrav 
Samtidighetskriteriet lägger stor vikt vid att en studie ska ha närhet till sitt 
undersökningsområde. Ett exempel på det här kan vara att studiens undersökningsområde 
inte är långt ifrån dagen dato. Till exempel att vi undersöker en händelse som skedde för 
100 år sedan, då är inte samtidighetskravet uppfyllt. Vår studie uppfyller kriteriet då vårt 
mål är att finna ett samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet. Då studien undersöker 
år 2012–2016. Då 2016 års årsredovisning är den senaste som finnas att hämta känner vi 
att vi befinner oss i samtiden, vilket gör att vi drar slutsatsen att vi uppfyller 
samtidighetskravet. 
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5. Praktisk metod 

Här redogörs hur studien genomförts rent praktiskt. Vilket urval som gjorts, hur data 
samlats in och bearbetats. Kapitlet nämner även hur de statistiska modellerna ska 
genomföras. 

5.1 Forskningsdesign 
Den aktuella studien har ett objektivt angreppssätt, vilket innebär att verkligheten 
observeras och återges som den är. Två vanliga typer av studier är observationsstudier 
och experimentella studier. Valet av angreppsätt leder fram att studien är en 
observationsstudie, då studien ämnar observera verkligheten och återge hur den ser ut. I 
detta fall observeras fastighetsbolag i Västerbotten för att undersöka om det finns ett 
samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet bland dem. Lantz (2014, s. 25) förklarar 
vad en observationsstudie innebär samt vad som krävs av forskaren. Lantz menar att 
forskaren ska uppfylla två kriterier vid insamlandet av data vid en observationsstudie. 
Forskaren ska samla in data genom att iaktta urvalet och utan att påverka den.  

Vidare har paneldata applicerats på studien. Det innebär att data för varje enskilt nyckeltal 
har samlats in för fem olika år, men vid en vald tidpunkt. Ett enskilt bolags 
skuldsättningsgrad för vardera året 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016, har alltså inhämtats 
2018, när studien utförs. För studien har data inhämtats för 78 företag, som observerats 
en gång per år. Paneldata innebär alltså att datamaterialet är en kombination av 
tvärsnittsdata och tidsseriedata (Studenmund, 2014, s. 526). Anledningen till varför 
paneldata appliceras är för att paneldata kan inkludera samtliga företag för samtliga år 
som studien ämnar undersöka. 

5.2 Urval 
Målet med studien är att undersöka sambandet mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 
för fastighetsbolag i Västerbotten. För att mäta detta ska statistiska tester utföras från ett 
urval som ska representera populationen för att kunna dra generella slutsatser. Det finns 
dock vissa problem med att använda ett urval för att företräda en hel population, 
exempelvis täckningsfel eller urvalsfel (Lantz, 2014, s. 115). Det perfekta urvalet är den 
totala populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 91-92) och studiens målpopulation är 
fastighetsbolag i Västerbotten med över 10 miljoner kronor i omsättning. Studien 
använder databasen Retriever Business för att få fram rampopulationen och eftersom det 
är möjligt att söka bolag utifrån samma beskrivning som för målpopulationen stämmer 
målpopulationen och rampopulationen överens, vilket medför att över- eller 
undertäckning undviks (Lantz, 2014, s. 116). 

Vidare skriver Lantz (2014, s. 116) att det finns risk för undertäckningsfel om urvalet 
görs vid en tidpunkt och det finns risk för att nya individer i målpopulationen tillkommer 
efteråt. Denna undersökning utförs för perioden 2012–2016, det finns alltså ingen risk att 
nya bolag skulle tillkomma för en period som redan varit. 

En styrka med studien är att det endast finns 78 bolag som stämmer överens med 
beskrivningen fastighetsbolag i Västerbotten med över 10 miljoner SEK i omsättning och 
tillgång till samtliga av dessa har fåtts genom databasen Retriever Business. Studien 
ämnar att inkludera samtliga av dessa 78 bolag, vilket gör att hela mål- och 
rampopulationen tas med i urvalet, vilket stärker den statistiska säkerheten och kvaliteten 
i diverse skattningar och analyser (Lantz, 2014, s. 108). I Tabell 3 visas hur 
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urvalsprocessen för studien ser ut. Figuren visar även en kort sammanfattning av studiens 
populationer och urval, vad de är baserade på och antalet som ingår. 
Tabell 3: Urvalsprocess 

 Beskrivning Antal 
Målpopulation Fastighetsbolag i 

Västerbotten med 
över 10 miljoner 
kronor i omsättning 

78 bolag 

Rampopulation Fastighetsbolag i 
Västerbotten med 
över 10 miljoner 
kronor i omsättning 

78 bolag 

Urval Fastighetsbolag i 
Västerbotten med 
över 10 miljoner 
kronor i omsättning 

78 bolag, med 
en observation 
per år, i 5 år 

 

Observera att även om urvalet ur populationen är 78 bolag ger varje bolag 5 observationer 
för varje variabel, för varje år, vilket ger ett stort underlag att undersöka. 

5.3 Datainsamling 
Enligt Lantz (2014, s. 47-52) finns det två insamlingsmetoder av data, primärdata eller 
sekundärdata. Det insamlade datamaterialet är sekundärdata då den består nyckeltal 
hämtade från publicerade årsredovisningar. Datamaterialet är från databasen Retriever 
Business som finns tillgängligt på Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. 

De bolag som passar urvalet har funnits i Retriever Business genom användning av 
databasens tjänst ”utökad sök”, där avgränsningar gjorts utifrån önskad målpopulation 
som vi skrivit om i föregående kapitel. För att anpassa sökningen valdes: 

• Län: Västerbotten 
• Bransch: Uthyrning och förvaltning av fastigheter 
• Omsättning: > 10 000 tkr 

Urvalet gav 78 bolag. Retriever Business ger då möjligheten att hämta ett Excel-ark för 
ett valt bolag med alla nyckeltal för flera år bakåt i tiden. För de bolag där enstaka 
nyckeltal saknats, har istället nyckeltalen hämtats från bolagets årsredovisning, om den 
funnits tillgänglig. 

Valet av Retriever Business var naturligt då datamaterialet som studien ämnar undersöka 
finns tillgänglig elektroniskt och finns publicerade i databasen. Studiens definition av 
lönsamhet, räntabilitet på totalt kapital, finns också publicerad på databasen, men dess 
beräkning stämmer inte överens med den beräkning som används i studien. Därför har en 
manuell beräkning skett av vår beroendevariabel, vilket har utförts i Excel. Justeringen 
leder till att avkastningen på totalt kapital skiljer sig åt mellan den som finns på databasen 
och den vi har beräknat. 

Vidare har det gjorts stickprov bland de förklarande variablerna för att säkerställa att 
databasens nyckeltal inte skiljer sig från studiens beräkning av de nyckeltalen, vilket de 
inte gör. Stickprov har också gjorts för samtliga av studiens valda variabler för att jämföra 
databasens nyckeltal mot de nyckeltal som anges i bolagens årsredovisningar och inte 
heller där syntes någon skillnad. 
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5.4 Bortfall 
Bortfall innebär att vissa observationer som fanns med i urvalet för studien av olika 
anledningar inte går att inkludera i undersökningen (Lantz, 2014, s. 173). Vidare menar 
Lantz (2014, s. 175) att det är viktigt att analysera bortfallet för se vilka effekter det kan 
få för studien. Är det en viss typ av observationer som faller bort riskerar det att snedvrida 
resultatet. 

Det bortfall som uppkommit i denna studie är saknade observationer för att vissa av 
bolagen som urvalet är baserat på har startats efter 2012, vilket leder till att färre 
observationer än fem för vardera variabel inkluderas från det bolaget. I denna studie är 
det frågan om sju bolag som startats senare än 2012. Vidare finns det en risk för att ett 
antal företag som existerat mellan 2012 och 2016 inte längre existerar när 
datainsamlingen utförs, på grund av exempelvis konkurs eller likvidation. Det är endast 
bolag som startats senast 2016 (så att minst en observation från bolaget finns med) och 
som fortfarande existerar när datainsamlingen görs, mars 2018, som tas med. Eftersom 
det i Retriever Business inte finns någon möjlighet att få fram information om eventuella 
företag som inte längre existerar vid tidpunkten då datainsamlingen skedde, har inte 
möjlighet att kontrollera storleken på detta eventuella bortfall funnits. 

Vidare finns en risk för bortfall då studien använder databasen Retriever Business för att 
samla in data, då denna tjänst inte alltid har nyckeltal tillgängliga från alla bolag. Varför 
det blev på det här viset vet vi inte, mest troligt är det bristande rapportering från bolagets 
sida eller någon del i tjänstens datainsamling som brustit. De gånger som ett visst 
nyckeltal saknats har talen fyllts i manuellt från bolagens årsrapporter. För ett fåtal bolag 
hittades inte årsrapporten och därför kunde inte datamaterialet kompletteras. Det förklarar 
skillnaderna i bortfall mellan de olika variablerna, se Tabell 4. 

De missade observationer som uppstod på grund av att vissa av bolagen startades senare 
än 2012 är listade i Tabell 4. Bortfallsraden visar alltså på antalet saknade observationer 
från det maximalt möjliga 390 stycken (78 bolag, med en observation per år, i 5 år). 
Tabell 4: Bortfall 

 
Dessa saknade observationer fördelas på 7 bolag. Resterande bolag i urvalet hade 
fullständig information och har existerat över hela perioden 2012–2016. 

5.5 Databearbetning 
Manuella beräkningar av räntabilitet på totalt kapital har utförts i Microsoft Excel då 
Retriever Business beräkning inte stämmer överens med vår definition. Efter att data 
hämtats har uträkningen gjorts enligt följande formel: 

1ö,+%'+,+')%#$# + 1ä5#+("'#5$*+,	+6#+,	'($##
!"#$%$	#0%%.å5.$,

 

Anledningen till varför det är viktigt att använda sig av den justerade beräkningen av 
studiens beroendevariabel är för att Retrievers presenterade nyckeltal skulle ge oss ett 
missvisande nyckeltal, vilket skulle resultera i att hela studiens resultat inte besvarar 
frågeställningen eller de uppställda hypoteserna. 

ROA Nettoomsättning Tillväxt Skuldsättningsgrad Räntekostnader
Maximalt tillgängligt 390 390 390 390 390
Bortfall 18 23 19 19 19
Observationer i studien 372 367 371 371 371
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Vidare har nedan nämnda formler använts vid beräkning av resterande variabler. Den 
beräkningen har endast gjorts med syftet att kontrollera att Retriever Business 
beräkningar har gjorts korrekt.  

Skuldsättningsgrad 

(1)																																																						
!"#$%$	E()%*+,
-.+#	F$/0#$%

 

Tillväxt 

(2)																																																						
Å,+#'	"9'ä##505.

	:ö,+.å+5*+	å,'	"9'ä##505.
− 1 

Företagsstorlek 

(3)																																																						:ö,+#$.+#'	5+##"9'ä##505. 

Räntekostnader 

(4)																																																					
1ä5#+("'#5$*+,
!"#$%$	'()%*+,

 

 

Vid insamlandet av data gjordes ett grundligt arbete där studiens avgränsningar klickades 
i under Retriever Business tjänst ”utökad sök”. I enlighet med avgränsningarna filtrerades 
företagen med SNI-koder . Det resulterade i att övertäckning som annars kan vara ett 
problem vid arbete med urval undveks. 

För att besvara problemformuleringen behövs även statistiska tester utföras. Dessa har 
utförts i det statistiska programmet STATA. Programmet finns tillgängligt i en av 
universitetets datorsalar. 

5.6 Modell 
För att besvara studiens frågeställning har två hypoteser ställts upp. Hypoteserna besvaras 
med hjälp av statistiska analyser. Studiens frågeställning kommer att besvaras genom att 
regressionsanalyser används. Regressionerna inkluderar skuldsättningsgrad som 
förklarande variabel för att studera hur den samverkar med lönsamheten för 
fastighetsbolag i Västerbotten. För att studera hypotes två har flera förklarande variabler 
inkluderats, vilket leder till att studien då kommer att ha en multipel regressionsmodell. 

Då den linjära regressionen utgår från att det finns ett linjärt samband var det av vikt att 
undersöka om datamaterialet visade ett sådant samband (Lantz, 2015, s. 389). 
Regressionsanalyser görs vanligtvis med hjälp av Ordinary Least Squares (hädanefter 
OLS) (Studenmund, 2014, s. 38). Metoden går enligt Studenmund ut på att minimera 
summan av residualerna i kvadrat. OLS bygger på ett antal antaganden för den data som 
testet baseras på, bland andra: regressionen är linjär med en slumpterm som är 
normalfördelad (Studenmund, 2014, s. 98). I studiens datamaterial finns problem med 
heteroskedasticitet och seriell korrelation (som tas upp i detalj senare i kapitlet) och därför 
bör en vidareutvecklad modell som kallas Generalized Least Squares (hädanefter GLS) 
användas istället. Denna variant av minstakvadratmetoden minskar problemen med 
heteroskedasticitet och seriell korrelation genom att omvandla slumptermen i formeln till 
en som möter kraven för den statistiska modellen (Studenmund, 2014, s. 338). 
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För att se om datamaterialet uppfyller kraven för denna metod undersöktes om det finns 
ett linjärt samband bland observationerna, samt om slumptermen var normalfördelad med 
hjälp av spridningsdiagram. Spridningsdiagrammet visade att slumptermen inte var 
normalfördelad och därför kunde inte antagandet om normalfördelning anses vara 
uppfyllt. För att se till att slumptermen blev normalfördelad justerades några av de 
förklarande variablerna. Ett sätt att uppnå detta är att ta fram den naturliga logaritmen av 
de förklarande variablerna och använda dem istället i regressionsanalysen. För att veta 
vilka förklarande variabler som behövde justeras för att göra slumptermen 
normalfördelad testade vi oss fram genom att addera den naturliga logaritmen för var och 
en av de förklarande variablerna och se hur slumptermens fördelning påverkades. 
Spridningsdiagrammet visade att de förklarande variablerna som behövde justeras var 
skuldsättningsgrad, nettoomsättning och räntekostnader. Med justeringen visade 
histogrammet att slumptermen nu var approximativt normalfördelad, vilket tillsammans 
med att datamaterialet uppfyller övriga antaganden gjorde att en linjär regression ansågs 
tillämpbar för studien. Det är väldigt vanligt att studier logaritmerar storleksmåttet för att 
hantera detta problem. Dang et al., (2018) fann att 97 av de 100 studier som de undersökte, 
använde sig av en storleksvariabel som var justerad med hjälp av den naturliga 
logaritmen. Av vad vi funnit är det mindre vanligt att även logaritmera fler förklarande 
variabler men då det gav oss en normalfördelning för slumptermen har vi ändå valt att 
använda den naturliga logaritmen för fler förklarande variabler i studien. 

I datamaterialet råder även problematik med extremvärden. Vilket leder till att 
regressionsmodellen kan skatta vissa variabler fel. En variabel som har korrigerats är 
tillväxt. Där vissa företag har onormalt hög tillväxt, exempelvis om ett företag har 5000 
kr i omsättning år 1 medan de i år 2 har till exempel 100 000 kr i omsättning. Det ger 
observationer som vi finner orimliga. Därför har den högsta percentilen på tillväxt 
exkluderats från studien. Vilken leder till att den högsta observationen som inkluderas i 
studien är den 99:e percentilen. 

Då paneldata har applicerats på studien har ”xtreg”-kommandot i STATA använts, då den 
tar hänsyn till att paneldata applicerar tvärsnittsdesign samt tidsseriedata. 

För att testa hypotes 1 respektive 2 utgår studien ifrån följande två modeller: 

(1)								Jö5'$9ℎ+#LM = O + PQE()%*'ä##505.'.,$*LM + RLM 

(2)								Lönsamhetit=α+β1Skuldsättningsgradit+β2Nettoomsättningit +β3Tillväxtit+ 
β4Räntekostnaderit+εit 

Där, 

α = Konstant 
β1-4 = Koefficient 
Skuldsättningsgradit = Naturliga logaritmen av totala skulder/eget kapital, för företag i 
vid tidpunkt t 
Nettoomsättningit = Naturliga logaritmen av nettoomsättning, för företag i vid tidpunkt 
t 
Tillväxtit = (Omsättningt  / Omsättningt-1) -1, för företag i vid tidpunkt t 
Räntekostnaderit = Naturliga logaritmen av räntekostnader/totala skulder, för företag i 
vid tidpunkt t 
εit = Slumpterm, för företag i vid tidpunkt t 
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För att besvara studiens problemformulering har två hypoteser ställts upp och för att testa 
dem används en enkel regressionsanalys och en multipel regressionsanalys. Valet av 
regressionsanalys grundar sig i studiens syfte. Enligt presenterad teori finns det både för 
och nackdelar med skuldsättning. Tillsammans med teori och tidigare presenterad 
forskning har studiens modell skapats för att kunna testa huruvida det finns ett samband 
mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet för fastighetsbolag. 

Ett mått som kan användas i tolkning av hur väl regressionen förklarar variansen i den 
beroende variabeln är R2 eller förklaringsgrad (Anderson et al., 2007, s. 570). Detta tal 
beskriver hur den proportion av variationen i ROA som kan förklaras av studiens 
regressionsmodeller. Förklaringsgraden är ett tal mellan ett och noll, där noll inte 
förklarar något av variationen och ett förklarar variationen till 100% (Anderson et al., 
2007, s. 570-571). Optimalt skulle vara om en regressionsmodell både är signifikant och 
att den har hög förklaringsgrad. Det är inte alltid möjligt att lyckas med goda resultat på 
båda, dock är det möjligt att dra korrekta slutsatser om regressionsmodellen visar ett 
signifikant resultat (Körner & Wahlgren, 2015, s. 127). 

Ett av de vanligaste sätten för att förkasta en nollhypotes är att använda p-värdesmetoden 
(Anderson et al., 2007, s. 298). P-värdet är likt förklaringsgraden ett tal mellan 0 och 1 
där ett p-värde på 0,04 indikerar på att nollhypotesen kan förkastas om studien har en 
95% signifikansnivå. Om det observerade p-värdet skulle hamna på 0,1 skulle 
nollhypotesen inte kunna förkastas då den överstiger den tillåtna signifikansnivån för 
studien. Ett observerat p-värde på 0,04 är en sannolikhet som mäter hur stor del av 
hypotesen som kan förklaras från det inhämtade datamaterialet (Anderson et al., 2007, s. 
300). Då sannolikheten i exemplet är 0,04 kan nollhypotesen förkastas och därmed är 
alternativhypotesen sann. Anderson et al. (2007, s. 300) skriver vidare att de ger följande 
rekommendation vid tolkning av p-värden: 

 
• P-värde < 0,01 – Extremt starka bevis för att förkasta nollhypotesen. 
• P-värde mellan 0,01 och 0,05 – Starka bevis för att förkasta nollhypotesen. 
• P-värde mellan 0,05 och 0,1 – svaga bevis för att förkasta nollhypotesen. 
• P-värde > 0,1 – Bevis saknas för att förkasta nollhypotesen.  

 

Trots Anderson et al. (2007) rekommendationer kommer studien kräva starka bevis för 
att kunna förkasta nollhypotesen och deklarera att alternativhypotesen är sann. Därför 
förkastas endast nollhypotesen när starka  bevis finns, det vill säga när ett p-värde ≤ 0,05 
erhålls. Lantz (2014, s. 84-85) menar också att val av signifikansnivå ofta har sin grund i 
tidigare forskning, vilket studien också har. Starka bevis krävs för att förkasta 
nollhypotesen, för att det inte ska finnas en allt för stor risk att studiens slutsatser baseras 
på resultat som kanske enbart beror på slumpen. 

5.7 Paneldata 
Användandet av paneldata möjliggör att generaliserbarheten av resultatet kan ökas då 
studien har möjlighet att observera samma företag över tid. Paneldata beskrivs som 
blandning av tvärsnittsstudie och tidsseriedata (Studenmund, 2014, s. 364). Då studien 
undersöker huruvida det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 
bland fastighetsbolag i Västerbotten eftersöks hög generaliserbarhet, vilket vi får med 
användandet av paneldata. 

Paneldata har även andra fördelar för att ytterligare förbättra studien. En fördel är att 
paneldata kontrollerar ifall det råder företagsspecifik heterogenitet Baltagi (2008, s. 6), 
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vilket Baltagi menar att tvärsnittsdata eller tidsseriedata inte kan kontrollera. Eftersom 
studien undersöker 78 företag under en femårsperiod är det av stort intresse att kontrollera 
för företagsspecifik heterogenitet. Baltagi menar också att det insamlade datamaterialet 
blir mer informativt om det struktureras som paneldata jämfört med om det inte 
strukturerats på ett sådant sätt, detta då fler observationer kan studeras. Baltagi (2008, s 
7-8) listar också att tvärsnittsdata och tidsseriedata har sämre variation, mer kollinearitet 
samt att de är mindre effektiva jämfört studier där datamaterialet strukturerats som 
paneldata.  Greene (2008, s. 181) menade också att en paneldatastudie lämpar sig bra när 
undersökningstiden är under en kortare tid, vilket gäller för denna studie med en 
undersökningsperiod på fem år. 

En nackdel med paneldataundersökningar menar Dahmström (2005, s. 289) är att 
bortfallen kan vara högre. Dahmström menar att bortfallen kan öka med tiden vilket 
medför att bortfallen blir högre desto längre undersökningsperiod studien har. Det här 
menar Dahmström kan leda till att resultatet kan bli snedvridet då objekten tenderar att 
likna varandra och därmed visar studien en felaktig bild (Dahmström, 2005, s. 289). Trots 
Dahmströms kritik är paneldata användbart då det kan räcka med bara ett antal 
observationer under några år för paneldata ska vara användbart. Positivt med paneldata 
är alltså att det inte behövs observationer för varje enskilt år för att det ska vara 
användbart. Då studien saknar observationer för vissa år är paneldata bra, då det 
fortfarande ger ett tillfredställande resultat. Dock har vissa företag inkomplett data vilket 
leder till att regressionerna är av obalanserad natur.  

5.8 Random Effects-modellen 
Den vanligaste metoden vid en statistisk undersökning är regressionsanalys (Lantz, 2015, 
s. 387). Regressionsanalyser undersöker samband mellan variabler, till exempel 
skuldsättningsgrad och lönsamhet. Lantz menar att regressionerna kan se olika ut, enkel 
linjär regression använder sig av endast en oberoende variabel och ställer den mot den 
beroendevariablen. För att kontrollera studiens första hypotes kommer därför en enkel 
linjär regression att användas. För att besvara studiens andra hypotes kan inte en enkel 
linjär regression användas utan en multipel regression kommer att användas. En multipel 
regression möjliggör att flertalet oberoende variabler kan användas i den statistiska 
modellen. I den modellen kommer samtliga av studiens variabler att inkluderas för att se 
om det förklarar lönsamheten hos fastighetsbolag i Västerbotten.  

Då datamaterialet hanteras som paneldata kan regressionerna utföras med hjälp av 
flertalet analysmodeller. Två av dem är Fixed effects-modellen (FE-modellen) och 
Random effects-modellen (RE-modellen). En fördel med FE-modellen är att den 
undviker att använda irrelevanta bedömningar och ger därför en säkrare analys 
(Wooldridge, 2010, s. 251). En nackdel med FE-modellen är att om förklaringsvariabeln 
är konstant över tid kommer den att bli perfekt korrelerad med modellens varaktiga 
effekter (Wooldridge, 2010, s. 251-252). Detta medför att förklaringsvariabeln inte 
kommer gå att tolka på ett tillförlitligt sätt.  

I RE-modellen kan konstanta förklaringsvariabler (exempelvis kön) inkluderas vilket gör 
att antalet möjliga förklaringsvariabler ökar  (Wooldrige, 2010, s. 257-258).  Studenmund 
skriver vidare att om RE-modellen väljs framför FE-modellen då det ger en träffsäker 
koefficient som är korrelerar med det observerade datamaterialets slumpterm. I denna 
studie har valet av analysmetod grundats i ett så kallat Hausman-test. I det testet studeras 
vilken skattningsmetod som passar det aktuella datamaterialet. Nollhypotesen för testet 
är att RE-modellen är att föredra. Alternativa hypotesen säger att RE-metoden inte ska 
användas framför FE-modellen (Greene, 2008, s. 209). Greene poängterar att det inte 
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behöver vara stor skillnad mellan de olika modellernas resultat.  Därför kommer studien 
att visa resultat från både FE-modellen och RE-modellen för de modeller som ämnar testa 
hypotes 1 och 2. Detta för att visa vilken skillnaden faktiskt är. Fokus kommer dock att 
ligga på RE-modellen, som Hausman-testet indikerade. 

För att kontrollera att våra regressionsmodeller förklarar vår beroendevariabel på ett 
korrekt sätt kommer ett F-test att utföras. F-testet undersöker huruvida de förklarande 
variablerna är signifikant med beroende variabeln (Studenmund, 2014, s. 165). 
Hypotesprövning görs för att undersöka om regressionsmodellerna är signifikant. 
Nollhypotesen för ett F-test är att de förklarande variablerna inte förklarar variationen i 
den beroende variabeln, i vårt fall ROA. Förkastas nollhypotesen i vår studie tyder det på 
att de förklarande variablerna förklarar variationen för räntabilitet på totalt kapital. Detta 
skulle i sin tur tyda på att vår modell är pålitlig och användbar i jämförelser (Studenmund, 
2014, s. 165). 

5.9 Multikollinearitet 
Om en förklarande variabel är en perfekt linjär funktion av andra förklarande variabler 
har kollinearitet uppstått (Studenmund, 2014, s. 103). Det vill säga att en eller flera 
variabler korrelerar kraftigt med varandra, vilket betyder att variablerna delvis eller helt 
förklarar samma sak. Studenmund menar att detta undviks genom att exkludera en av de 
korrelerade variablerna från regressionen. Om inte den skulle exkluderas från 
regressionen kan falska resultat presenteras.  

För att undersöka huruvida multikollinearitet existerar har en korrelationsmatris 
upprättats i vår studie. Majoriteten av forskarna inom forskningsområdet använder sig 
också av korrelationsmatrisen till exempel Avci (2016), Chaklader & Chawla (2016) och 
Yazdanfar & Öhman (2015). Skulle korrelationsmatrisen visa att korrelationen är hög 
mellan variablerna är det hög risk att multikollinearitet råder. Skulle matrisen visa en 
korrelation på ett råder det perfekt multikollinearitet, skulle den visa en korrelation på 
noll är risken för att multikollinearitetsproblem föreligger låg (Studenmund, 2014, s. 261-
263). Studenmund menar dock att korrelationsmatrisen inte alltid visar ett pålitligt resultat 
då den endast visar hur två variabler korrelerar. Detta då två variablerna trots låg 
korrelation ändå kan ha en hög förklaringsgrad på exempelvis en tredje variabel, vilket 
inte syns i korrelationsmatrisen (Studenmund, 2014, s. 261-272).  

Studenmund (2014, s. 272-275) menar att ett VIF-test kan användas för att göra en 
djupare en analys om multikollinearitet råder. Studenmund menar att VIF-testet visar till 
vilken grad en variabel förklaras av de övriga variablerna i modellen. Ett resultat på ett 
VIF-test på ett visar på att ingen multikollinearitet råder, det finns dock ingen tumregel 
på när multikollinearitet råder, dock säger Studenmund att vid ett VIF-test på fem råder 
extrem multikollinearitet. 

Då korrelationsmatrisen inte alltid visar om multikollinearitet råder har vi valt att 
komplettera den matrisen med ett VIF-test. Föreligger multikollinearitet måste justeringar 
göras i regressionsmodellen, därför är det viktigt att komplettera korrelationsmatrisen 
med ett VIF-test. 

5.10 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet innebär att variansen inte är konstant för alla värden av en oberoende 
variabel (Studenmund, 2014). När värdet på en variabel ökar, ökar eller minskar alltså 
variansen. Om variansen är densamma över hela fördelningen av variabeln råder istället 
homoskedasticitet. Enligt Greene (2008, s. 178) är det viktigt att heteroskedasticitet inte 
uppstår då det i sådana fall finns risk för att någon viktig förklarande variabel inte tagits 



 

 36 
 
 

med i modellen. En av anledningarna till varför det är viktigt att studera huruvida det 
råder heteroskedasticitet eller inte är för att resultatet kan bli vilseledande. 

För att se om heteroskedasticitet råder för denna studiens data utfördes ett White’s-test 
samt ett Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test. De testar nollhypotesen att alla residualer 
har samma varians, om nollhypotesen kan förkastas påvisas heteroskedasticitet (Baum, 
2006, s. 140). Visar testerna att det finns problem med heteroskedasticitet kommer det att 
resultera i att studien kommer att använda klusterjusterade regressionsmodeller. 
Klusterjusterade modeller tar hänsyn till att det råder heteroskedasticitet men också att 
det råder seriell korrelation. 

5.11 Seriell Korrelation 
Seriell korrelation är vanligt i tidsseriedata då den ser på förändringen över tid. 
Studenmund (2014, s. 323) definierar seriell korrelation som att slumptermen i en 
tidsperiod är beroende av slumptermen i en annan av studiens tidsperioder. Studenmund 
menar vidare att seriell korrelation visas genom att standardavvikelsen undervärderas och 
därmed kan felaktiga slutsatser dras utifrån de resultat som presenteras från en regression.  
Konsekvensen av seriell korrelation kan bli att signifikanta resultat i regressionen 
egentligen inte är signifikanta och då blir utfallet av en regression signifikant fast att det 
signifikanta resultatet egentligen beror på att seriell korrelation råder i datamaterialet. 

För att kontrollera om seriell korrelation föreligger i studier där paneldata används kan 
ett Wooldridge-test utföras (Wooldridge, 2010, s. 176). Ett sådant test har utförts i den 
aktuella studien. Nollhypotesen för ett Woolridge-test är att det inte existerar seriell 
korrelation. 

Om testet visar att studien har seriell korrelation i datamaterialet är det av stor vikt för 
studien att använda robusta standardfel i regressionerna, då dessa skattar 
standardavvikelserna med hänsyn till att både heteroskedasticitet och seriell korrelation 
råder i datamaterialet. Skulle seriell korrelation finnas i datamaterialet är det därför viktigt 
för studien att använda robusta test för att vara säker på att signifikanta resultat beror på 
sambandet i datamaterialet och inte tack vare seriell korrelation. Då resultat av 
regressioner kan bli signifikanta på grund av att seriell korrelation föreligger har vi i den 
här studien valt att presentera regressioner där det inte utförts robust-test samt 
regressioner där det utförts robust-test. Precis som vid fallet med FE- kontra RE-modellen 
presenteras även icke robusta tester för att visa på effekten som detta val ger på resultaten, 
även om fokus ligger på den robusta modellen, se Appendix 2 för mer utförlig diskussion. 

Då det insamlade datamaterial varken är tidsseriedata eller tvärsnittsstudie kan studien 
inte använda sig av ett vanligt robust-test i STATA då det inte tar hänsyn till att det är 
paneldata (Baum, 2006, s. 138). Därför har vi valt att klustra våra standardfel på 
företagsnivå. Kommandot som används för att göra testet var ”vce (cluster ID)”. Där ”ID” 
är de olika företag vi har kodat med en siffra och ”cluster” är grupperna i datamaterialet. 

5.12 Omvänd kausalitet 
Kausalitet handlar om huruvida en rörelse i en variabel orsakar en förändring hos en 
annan variabel (Studenmund, 2014, s. 400). Studenmund skriver vidare att det går att 
finna ett samband mellan två variabler, men att veta vilken av variablerna som orsakar en 
effekt hos den andra är svårare. För denna studie skulle det kunna röra sig om huruvida 
skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten och i sådana fall hur. Omvänd kausalitet 
handlar om risken för att kausaliteten är motsatt, nämligen att om en undersökning görs 
på hur skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten och finner ett samband, är det då 
verkligen skuldsättningsgraden som orsakar en effekt på lönsamheten eller är det i själva 
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verket lönsamheten som orsakar en förändring i skuldsättningsgraden (Studenmund, 
2014, s. 400–401)? Eftersom studiens syfte och problemformulering undersöker huruvida 
det existerar ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet och inte undersöker 
kausaliteten mellan de två variablerna, kommer ingen längre diskussion att föras kring 
detta i analys och diskussion. Med risk för omvänd kausalitet kommer tolkning och 
diskussion av resultaten att göras med försiktighet där det talas om samband, utan att 
lägga någon vikt vid om det är skuldsättningsgraden som påverkar lönsamheten eller 
tvärtom. 

Inom forskningsområdet finns det studier där diskussionen om omvänd kausalitet inte har 
varit av stor betydelse. Forskarna i dessa studier har dragit slutsatser från deras resultat, 
utan att ta hänsyn till vilka effekter omvänd kausalitet kan ha för studien. Detta är något 
som Berger & Bonaccorsi di Patti (2006) menar bidrar till att resultaten av de tidigare 
studierna blir mindre tillförlitliga och att slutsatserna blir mindre träffsäkra. Majoriteten 
av studierna som har utförts inom lönsamhetsforskningen har använt regressioner i 
analyserna (exempelvis Abor, 2005; Chaklader & Chawla, 2016; Yazdanfar & Öhman, 
2015). Då flertalet forskare inte har tagit hänsyn till de effekter som omvänd kausalitet 
kan frambringa finns det en viss kritik mot resultatet av regressioner. Margaritis & 
Psillaki (2010) menade att forskare egentligen bör vara försiktiga med att dra slutsatser 
utifrån regressionsresultat. Författarna kopplar ihop detta med att få studier uttryckligen 
har nämnt hur de tacklar kausalitetsproblemet. Ovan nämnda problematik är inget som vi 
som läsare av dessa artiklar har begrundat innan. Dock har problematiken fått oss att börja 
tvivla på huruvida tidigare studiers resultat är tillförlitliga eller inte. Det vill säga om Abor 
(2005) verkligen visade på att det fanns samband mellan kortfristig skuldsättningsgrad 
och lönsamhet eller om det egentligen rådde omvänd kausalitet i datamaterialet och att 
Abor dragit en för alltför godtycklig slutsats. Av den anledningen är vi försiktiga med att 
dra några slutsatser kring kausalitet för de studier som vi grundat denna studie på. 

Viktigt att poängtera är att många forskare, exempelvis Alipour et al. (2015) faktiskt 
kontrollerat kausalitetsproblematiken men aktivt valt att inte inkludera detta i sin text. 
Anledningen till varför problematiken med kausalitet får stor plats i denna studie är för 
att skapa en diskussion till varför mycket av forskningen inom området inte nämner 
problematiken som kan uppstå med kausalitet. Således kan det ge effekter på resultatet 
och då anser vi att det är underligt att det inte är ett ämne som diskuteras i majoriteten av 
forskningen. Då valet av studiens förklarande variabler har stöd från tidigare forskning 
och utifrån den, applicerat det på fastighetsbranschen, kan andra forskare gjort på 
liknande sätt och använt sig av tidigare studier som stöd i deras arbete. Det kan vara en 
av anledningarna till varför diskussionen saknas i andra studier. 

Forskare som har belyst problemet och diskuterat det är Berger & Bonaccorsi di Patti 
(2006), i deras analys av empirin är de försiktiga med slutsatser. En annan 
försiktighetsåtgärd som kan vidtas är att använda neutrala begrepp där det beskrivs att det 
till exempel finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet men inte att det 
är skuldsättningsgraden som påverkar lönsamheten eller vice versa. Det leder till att 
kausalitetsproblematiken finns med i analysen då forskarna inte benämner att det är 
skuldsättningsgraden som påverkar lönsamheten utan endast att det finns ett samband 
mellan de två variablerna. 

Ytterligare ett sätt att tackla kausalitetsproblematiken är att förskjuta en oberoende 
variabel och ställa den mot innevarande års beroendevariabel. I studien skulle det vara 
genom att exempelvis ställa 2012 års skuldsättningsgrad mot 2013 års lönsamhet. Några 
forskare som använder sig av tidsförskjutning är Margaritis & Psillaki (2010). Genom att 
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förskjuta en oberoende variabel bakåt i tiden och ställa den mot innevarande års 
lönsamhet kommer problematiken med omvänd kausalitet att minska. Det är inte studiens 
huvudsakliga syfte att undersöka samband mellan olika år, men för att se om det blir 
någon skillnad mot att undersöka samband för samma år har sådana tester gjorts. Eftersom 
det inte är huvudsyftet för studien visas dessa resultat i Appendix 3.  
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6. Empiri 

Nedan presenteras studiens resultat. Relevanta resultat visas i tabeller med tillhörande 
förklaringar. Inledningsvis presenteras beskrivande information över de data som 
studien baseras på, för att besvara om datamaterialet håller för de eventuella problem 
som beskrivs i kapitel 5. Detta följs av regressionsdiagnostiken och resultaten från 
regressionsmodellerna. 

6.1 Deskriptiv statistik 
I Tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för de variabler som studeras i uppsatsen för de 
78 bolag som inkluderats. 
Tabell 5: Deskriptiv statistik 

 
ROA, tillväxt och räntekostnader anges i %, ”3.5” innebär alltså 3,5 %. Skuldsättningsgraden anges i en kvot av 
skulder / eget kapital. Nettoomsättningen anges i miljoner kronor, så 3.5 = 3 500 000 kr. Detta gäller för alla tabeller 
i studien.  

Viktigt att poängtera är att skuldsättningsgraden, nettoomsättningen och räntekostnaderna 
alla är justerade genom att använda den naturliga logaritmen, för att göra fördelningarna 
normalfördelade. All data som beskrivs i Tabell 5 ovan är alltså den data som slutligen 
använts i studiens statistiska tester. 

Extra intressant är den stora spridningen på värdena för variabeln tillväxt som synliggörs 
i Tabell 5. Nästan 78 % i standardavvikelse tyder på att bolagen som studien grundas på 
skiljer sig avsevärt ifrån varandra, där många av framförallt de mindre bolagen visar stora 
förändringar i nettoomsättning från år till år. Denna varians hade förmodligen varit större 
om inte avgränsningen på 10 miljoner kronor i nettoomsättning inkluderats för studien. 

6.2 Resultat av regressionsdiagnostiken 
För att testa om modellen signifikant förklarar lönsamhet (ROA) har ett F-test utförts. 
Resultatet för F-testet blev 0,000 och nollhypotesen kan därför förkastas om att studiens 
valda förklarande variabler inte skulle kunna förklara den beroende variabeln. 

Nedan testas antagandena om multikollinearitet, heteroskedasticitet och seriell 
korrelation. Om något eller några av dessa förekommer är det viktigt att behandla 
datamaterialet på vissa sätt i testerna för att få tillförlitliga resultat. 

6.2.1 Multikollinearitet 
I Tabell 6 syns korrelationen mellan var och en av variablerna. 

Variabler Obs Medelvärde Standardavvikesle Min Max
ROA 372 6.923 11.473 -73.700 88.000
Skuldsättningsgrad 371 3.214 1.182 -0.475 6.955
Nettoomsättning 367 1.589 1.489 -3.912 7.003
Tillväxt 371 14.682 77.917 -89.390 924.890
Räntekostnader 371 0.726 0.826 -2.303 3.820
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Tabell 6: Korrelationsmatris 

 

 
De talen med en ”*” är signifikanta på 5 %-nivån, korrelation anges i ett tal mellan 1 och -1 där 1 är en perfekt positiv 
korrelation och -1 är en perfekt negativ korrelation. 

Generellt sett är korrelationerna relativt låga, vilket framgår av Tabell 6. De variabler med 
högst korrelation är ROA och skuldsättningsgrad som visar en signifikant negativ 
korrelation på -0,29. Det är intressant för studiens frågeställning om sambandet mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad, då detta tyder på ett negativt samband. Övriga 
signifikanta korrelationer är den mellan ROA och tillväxt samt den mellan 
nettoomsättning och räntekostnader. Att korrelationen mellan variablerna är låg tyder på 
att multikollinearitet inte råder för variablerna i studien. 

Nedan, i Tabell 7, presenteras det VIF-test som gjordes som komplement till 
korrelationsmatrisen, då korrelationsmatrisen kan vara missvisande. Ett resultat nära ett 
tyder på att multikollinearitet inte råder. För studiens förklarande variabler visar ingen 
högre än 1,04 och genomsnittet ligger på 1,02. Detta styrker det resultat som 
korrelationsmatrisen visar, att multikollinearitet inte förekommer i studien. 
Tabell 7: VIF-test 

 
6.2.2 Heteroskedasticitet 
Risken för heteroskedasticitet testades genom ett White-test och ett Breusch-Pagan/Cook-
Weisberg-test. Resultatet återfinns i Tabell 8 och 9. 
Tabell 8: White-test 

 
Tabell 9: Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test 

 

ROA Skuldsättningsgrad Nettoomsättning Tillväxt Räntekostnader
ROA 1.000

Skuldsättningsgrad -0.29* 1.000
Nettoomsättning -0.049 -0.081 1.000
Tillväxt 0.192* -0.037 0.057 1.000
Räntekostnader 0.090 -0.155* 0.080 0.101 1.000
*Signifikant på 5 %-nivå

Variabler VIF 1/VIF
Skuldsättninggrad 1.03 0.97
Nettoomsättning 1.01 0.99
Tillväxt 1.01 0.99
Räntekostnader 1.04 0.96
Mean VIF 1.02

H0: Homoskedasticity
Chi2 48.97
Prob>chi2 0.000

H0: Constant variance
Chi2 59.78
Prob>chi2 0.000
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Bägge testerna visar ett högt chi2-värde, 48,97 respektive 59,78, vilket enligt (Baum, 
2006, s. 145) tyder på heteroskedasticitet. Testerna prövar hypotesen om att 
homoskedasticitet föreligger, vilket tydligt kan förkastas eftersom båda visar att 
”Prob>chi2” är 0,000. Hypotesen förkastas på 1 % signifikansnivå. Heteroskedasticitet 
hanteras med hjälp av robusta klusterjusterade standardfel i testerna. Detta hanterar även 
seriell korrelation. För att dra korrekta slutsatser kommer därför robusta klusterjusterade 
tester att utföras och slutsatser kommer att dras från dem.  

6.2.3 Seriell korrelation 
För att undersöka risken för seriell korrelation utfördes ett Wooldridge-test, som återfinns 
i Tabell 10. Att ”Prob>F” är lika med 0,0001 visar att nollhypotesen om att seriell 
korrelation inte råder kan förkastas på en 1 % signifikansnivå. Det råder alltså seriell 
korrelation i studien. 
Tabell 10: Wooldridge-test 

 
För att behandla problemet med seriell korrelation har tester justerade för robusta 
standardfel utförts, där det tagits i hänsyn att datamaterialet är paneldata. Således 
påverkas inte resultatet i lika stor utsträckning av att seriell korrelation förekommer. 

6.3 Regressionsmodellen 
Hypotesprövning kan utföras med olika metoder, bland andra fixed effects-modellen och 
random effects-modellen. För att ta reda på vilken av dessa metoder som passar bäst för 
denna studie har ett Hausman-test gjorts, resultatet från testet syns i Tabell 11. 
Tabell 11: Hausman-test 

 
Då ”P>Chi2” är större än 0,05 kan nollhypotesen, om att RE-modellen är att föredra, inte 
förkastas på en 5 % signifikansnivå. Därav är RE-modellen i fokus fortsättningsvis. 
Längre fram presenteras även tester gjorda med FE-modellen för att visa vilken effekt 
valet av modell får för studien. Testerna med RE-modellen har utvecklats genom stegvisa 
modellförbättringar, där modellen utökats successivt för att förbättra dess precision och 
resultatet presenteras för varje steg. Ett P-värde på 0,054 kan jämföras med det resultatet 
som Avci (2016) fick på 0,0516. Avci valde också att med stöd från Hausman-testet 
fortsätta med RE-modellen i studien. 

6.3.1 Robust Random Effects-modell 
Testerna som gjorts fram till nu har visat vilka problem som finns med datamaterialet och 
hur materialet måste behandlas för att regressionsmodellen ska ge ett tillförlitligt material. 
Hausman-testet visade att RE-modellen passar bra i detta fall varpå det har använts 
primärt i studien. För att ta hänsyn till den problematik som beskrivits i praktisk metod 
med både heteroskedasticitet och seriell korrelation i datamaterialet måste regressionen 
utföras på ett speciellt sätt. RE-modellen kommer att använda sig av klusterjusterade 
standardfel då de tar hänsyn till att heteroskedasticitet och seriell korrelation existerar i 
datamaterialet. Då den robusta RE-modellen används kan korrekta slutsatser dras, 
eftersom det robusta testet bortser från den rådande problematiken med 

H0: No first-order autocorrelation in panel data
F(1,69) 16.72
Prob>F 0.0001

H0: difference in coefficients not systematic
Chi2 (4) 9.31
P>Chi2 0.054

                Prob>chi2 =      0.0538
                          =        9.31
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
ln_rän~nader      1.313642     .5131664        .8004757         .379843
ln_skuldsä~d      -1.24949    -1.934492        .6850025        .4854323
    Tillväxt      .0155576     .0231724       -.0076148        .0041999
ln_nettoom~g      2.857848     .5895268        2.268321        1.156497
                                                                              
                   fixed        random       Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed random

. estimates store random

                                                                                       
                  rho    .61956341   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    6.9744446
              sigma_u    8.9004378
                                                                                       
                _cons     6.699187   2.837035     2.36   0.018       1.1387    12.25967
    ln_räntekostnader     .5131664   .6644795     0.77   0.440    -.7891894    1.815522
ln_skuldsättningsgrad    -1.934492   .5061909    -3.82   0.000    -2.926608   -.9423764
             Tillväxt     .0231724   .0056476     4.10   0.000     .0121033    .0342415
   ln_nettoomsättning     .5895268   .7567804     0.78   0.436    -.8937354    2.072789
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(4)      =      44.06

     overall = 0.1390                                         max =          5
     between = 0.2018                                         avg =        4.5
     within  = 0.0966                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        354

. xtreg ROA ln_nettoomsättning Tillväxt ln_skuldsättningsgrad ln_räntekostnader if Tillväxt<tillväxt99, re

. estimates store fixed

F test that all u_i=0: F(77, 272) = 3.76                     Prob > F = 0.0000
                                                                                       
                  rho    .70500632   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    6.9744446
              sigma_u    10.782011
                                                                                       
                _cons     -1.97623   4.555744    -0.43   0.665    -10.94523    6.992772
    ln_räntekostnader     1.313642   .7653846     1.72   0.087    -.1931888    2.820473
ln_skuldsättningsgrad     -1.24949   .7013371    -1.78   0.076    -2.630229    .1312493
             Tillväxt     .0155576   .0070381     2.21   0.028     .0017016    .0294137
   ln_nettoomsättning     2.857848   1.382101     2.07   0.040     .1368726    5.578823
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, Xb)  = -0.3486                        Prob > F          =     0.0000
                                                F(4,272)          =       8.48

     overall = 0.0392                                         max =          5
     between = 0.0444                                         avg =        4.5
     within  = 0.1109                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        354
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heteroskedasticitet och seriell korrelation (Baum, 2006, s. 138). Justeringen kommer inte 
att förändra variablernas koefficienter, däremot kommer standardavvikelse, z-värde, p-
värde samt konfidensintervallet att korrigeras när det robusta testet utförs. Testet kommer 
att innebära att RE-modellen kommer att ha högre säkerhetsmarginaler och därmed kan 
säkrare slutsatser dras. 

För att besvara studiens syfte, ”Hur påverkas lönsamheten hos fastighetsbolag 
verksamma i Västerbotten av dess skuldsättningsgrad?”, har en modell där lönsamheten 
förklaras av ett antal variabler skapats. För att se hur resultatet påverkas av de olika 
förklarande variablerna har vi först testat enbart lönsamheten och skuldsättningsgraden, 
för att sedan utöka modellen därifrån. I Tabell 12–15 återfinns resultaten av dessa tester 
där modellen steg för steg utökas med nettoomsättning, tillväxt och slutligen den 
fullständiga modellen med även räntekostnader. Det första testet är en enkel 
regressionsanalys och efterföljande är multipla regressionsanalyser. 
Tabell 12: Lönsamhet och skuldsättningsgrad 

 
Redan i det första steget syns ett signifikant negativt samband mellan lönsamhet och 
skuldsättningsgrad, se Tabell 12. Det tyder på att företag med högre belåningsgrad 
tenderar att vara mindre lönsamma än företag med lägre belåningsgrad. Resultatet är 
signifikant på 5 %-nivån. När endast skuldsättningsgraden inkluderas som förklarande 
variabel uppnås en förklaringsgrad på 8,6 %. Hela det 95 %-konfidensintervallet visar på 
en negativ relation mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, vilket styrker resultatet om 
ett negativt samband. Standardavvikelsen är stor vilket gör det svårt att säga med säkerhet 
hur stor lutningen i sambandet faktiskt är. Denna regressionsanalys gjordes på 371 
observationer per variabel. 
Tabell 13: Lönsamhet, skuldsättningsgrad och nettoomsättning 

 
När modellen utökas och nettoomsättningen inkluderas är skuldsättningsgrad fortsatt 
signifikant på en 5% signifikansnivå. En skillnad är att koefficienten förändrats minimalt 
till -3,603 istället för -3,599 som i första testet. I detta steg av modellen ges en 
förklaringsgrad på 6,79 %, alltså en minskning från föregående steg. 
Tabell 14: Lönsamhet, skuldsättningsgrad, nettoomsättning och tillväxt 

 
I nästa steg inkluderades också tillväxt, vilket framgår av Tabell 14. Sambandet mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad är fortsatt signifikant på 5 %-nivån och koefficienten 
förändrades återigen minimalt. När ännu en variabel inkluderas i modellen försämras 
nettoomsättningens p-värde ytterligare och det positiva sambandet blir svagare. Intressant 

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -3.599 1.696 -2.12 0.034 -6.924 -0.275
Konstant 12.594 2.990 4.21 0.000 6.734 18.453

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -3.603 1.705 -2.11 0.035 -6.945 -0.261
Nettomomsättning 1.494 0.916 1.63 0.103 -0.301 3.290
Konstant 7.795 4.043 1.93 0.054 -0.128 15.719

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -3.563 1.677 -2.13 0.034 -6.849 -0.277
Nettomomsättning 0.296 0.793 0.37 0.709 -1.258 1.850
Tillväxt 0.022 0.015 1.45 0.147 -0.008 0.051
Konstant 11.063 3.913 2.83 0.005 3.393 18.734
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att se är att koefficienten för tillväxt är liten och det går inte att säkerställa om den är 
positiv eller negativ, dels för att konfidensintervallet går över nollstrecket men också för 
att resultatet inte är signifikant. När tillväxten inkluderas minskar förklaringsgraden 
ytterligare från föregående modell till 5,11 %. 
Tabell 15: Fullständig RE-modell 

 
I den slutliga fullständiga modellen som inkluderar samtliga studiens variabler är 
resultatet på sambandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad inte längre signifikant. 
Koefficienten har kraftigt reducerats till -1,934. När samtliga variabler är inkluderade är 
det ingen variabel som visar ett signifikant samband med ROA. Nettoomsättning, tillväxt 
och räntekostnader har alla positiva koefficienter, som dock är små och innefattar 
negativa tal i ett 95 %-konfidensintervall. Det i kombination med att resultaten inte är 
signifikanta bidrar till försvårandet av att uttala sig huruvida sambandet mellan 
variablerna och ROA ser ut. Efter att samtliga variabler inkluderas uppnår modellen den 
högsta förklaringsgraden hittills på 13,9 %. I den fullständiga modellen inkluderades 354 
observationer för varje variabel, vilket är färre än de 371 som för modellen när endast 
skuldsättningsgrad använts som förklarande variabel. 

Då Hausman-testet presenterade ett resultat på 0,054 som inte är signifikant på en 5 % 
signifikansnivå har studiens tester gjorts med hjälp av RE-modellen. Resultatet på 0,054 
är dock inte långt ifrån 0,05. Därför visas även hur resultaten blir om FE-modellen 
används och om det hade spelat någon roll om FE-modellen använts istället för RE-
modellen. Se Appendix 1 för vidare information om resultaten för FE-modellen. Vidare 
vill studien visa på vikten av att hantera problem med heteroskedasticitet och seriell 
korrelation och har därför valt att också utföra och redovisa icke robusta tester baserade 
på RE-modellen. Dessa presenteras i Appendix 2. Slutligen gjordes även tidsförskjutna 
tester för att se om det gör någon skillnad att jämföra lönsamheten med föregående års 
skuldsättningsgrad snarare än den för innevarande år. Då detta egentligen inte är studiens 
huvudsakliga syfte påverkar de tidsförskjutna testerna inte studiens slutsatser och 
resultatet från dem har därför lagts i Appendix 3. 

Det kan återigen poängteras att i studien har det testats en rad modeller och resultatet är 
att det är tester baserade på RE-modellen och med klusterjusterade standardfel som kan 
ge studien det mest trovärdiga resultatet utifrån det insamlade datamaterialet. 
Anledningen att icke robusta tester och tester gjorda på FE-modellen är gjorda är för att 
visa betydelsen av att välja rätt modell och vad effekterna blir av inte göra det. 
Slutsatserna kommer att vara grundade på resultaten från tabellerna som är presenterade 
i detta avsnitt. 

6.3.4 Förklaringsgrad 
Nedan i Tabell 16 ges en överblick över regressionsmodellerna som testats och 
presenterats ovan, och vilken total förklaringsgrad de ger.  

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -1.934 1.296 -1.49 0.135 -4.474 0.605
Nettomomsättning 0.590 0.777 0.76 0.448 -0.934 2.113
Tillväxt 0.023 0.016 1.49 0.137 -0.007 0.054
Räntekostnader 0.513 0.775 0.66 0.508 -1.006 2.032
Konstant 6.699 3.888 1.72 0.085 -0.921 14.320
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Tabell 16: Förklaringsgrader 

 
Som kan utläsas ger den fullständiga modellen där samtliga förklarande variabler 
inkluderas den högsta förklaringsgraden på 13,9 %. Intressant är att modellen gav en lägre 
förklaringsgrad för varje utökat steg, fram till det att samtliga variabler inkluderats. Testet 
med lägst förklaringsgrad är det där skuldsättningsgrad, nettoomsättning och tillväxt 
inkluderats som förklarande variabler, med en förklaringsgrad på 5,11 %.  

Test Förklaringsgrad
Skuldsättningsgrad 8.60%
Skuldsättningsgrad och nettoomstättning 6.79%
Skuldsättningsgrad, nettoomstättning och tillväxt 5.11%
Fullständig modell 13.90%
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7. Analys 

I följande kapitel analyseras empirin i kontext till teori och den tidigare nämnda 
forskningen. Första avsnittet i kapitlet berör studiens första hypotes, för att sedan gå 
vidare till studiens andra hypotes. Kapitlet innehåller också en jämförelse mellan 
studiens resultat och den forskning som varit till grund för studien. I det avslutande 
avsnittet diskuteras bland annat relevansen av studiens avgränsningar. 

7.1 Analys av regression mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 
För att besvara studiens frågeställning ställdes två hypoteser upp. Den första hypotesen 
var: 

=>
?: Det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

=A
?: Det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

I undersökningen av ovanstående hypoteser gjordes en enkel regressionsanalys som, för 
att kompensera för problem med heteroskedasticitet och seriell korrelation i 
datamaterialet, är baserad på RE-modellen med robusta klusterjusterade standardfel. 
Resultatet från testet är signifikant på en 5 % nivå varpå nollhypotesen kan förkastas om 
att inget samband råder mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, och bekräfta 
alternativhypotesen om att ett sådant samband existerar. Vidare tyder den signifikant 
negativa koefficienten på att högre skuldsättningsgrad förknippas med en lägre lönsamhet 
för ett fastighetsbolag i Västerbotten. 

Gällande de teorier som tagits upp i studien kan detta resultat anses tala emot Miller & 
Modiglianis (1958, 1963) teori om skuldsättningsgraden som menar på att ökad belåning 
leder till ökad lönsamhet, eftersom skatteskölden minskar den andel av värdet som 
tillfaller staten och därmed inte ägarna. I den aktuella studien är det i själva verket är 
tvärtom för fastighetsbolag i Västerbotten. Gällande trade off-teorin Myers (1984) har det 
skrivits tidigare att den inte kommer att kunna bekräftas eller förnekas i denna studie, då 
teorin pekar på att skuldsättning är bra, upp till en viss nivå där mer belåning istället 
försämrar lönsamheten. Att det finns ett negativt samband är dock intressant då det utifrån 
trade off-teorin talar för att de negativa effekterna av belåning kan vara betydligt större 
än vad Miller påpekade i sin kritik mot just teorin. Miller (1977) menade på att företag 
som följer trade off-teorin skulle ha en för låg belåningsgrad och därför få ut för lite av 
skatteskölden. 

Resultatet stämmer väl överens med agentteorin. Agentteorin menar på att ökad belåning 
leder till ökade problem mellan agent och principal och därför bör bolagen vara försiktiga 
med skuldsättning (Jensen & Meckling, 1976). Utifrån pecking order-teorin är det 
intressant att externa medel, som skuldsättning, verkar minska lönsamheten. Enligt 
pecking order-teorin är lånade resurser mer kostsamma än interna medel, dock bättre än 
nyemissioner (Myers & Majluf, 1984). Då studien inte har mätt hur mycket av det egna 
kapitalet som kommer ifrån aktiekapital respektive internt genererade vinstmedel går det 
inte att besvara huruvida nyemissioner faktiskt är ett mer kostsamt alternativ än belåning. 

Resultatet för den första hypotesen är alltså att nollhypotesen förkastas och 
alternativhypotesen om att det existerar ett samband mellan skuldsättningsgrad och 
räntabilitet fastställs. Sambandet är också signifikant negativt vilket betyder att högre 
skuldsättningsgrad tyder på lägre lönsamhet. Implikationerna av detta har analyserats 
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utifrån studiens valda teorier och analysen fortsätter nu med den andra hypotesen, där 
resultatet också diskuteras i förhållande till tidigare studier. 

7.2 Analys av regression med fullständig modell 
Efter de inledande testerna där endast skuldsättningsgrad användes som förklarande 
variabel utökades modellen stegvis med en förklarande variabel per nytt test. Ingen 
nämnvärd förändring sker när nettoomsättning och sedan även tillväxt läggs till, förutom 
att förklaringsgraden förvånansvärt minskar. Testresultaten från Tabell 13 och 14 visar 
fortsatt starka bevis för att förkasta nollhypotesen. När slutligen även räntekostnader 
inkluderas är vi därmed framme vid den fullständiga modellen som ämnar testa studiens 
andra del av hypoteserna: 

=>
B:	Det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet efter justeringar 

för övriga förklarande variabler 

=A
B : Det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet efter justeringar för 

övriga förklarande variabler 

För att testa ovanstående hypotes har en multipel regression använts. Genom att studera 
Tabell 15 ser vi att resultatet skiljer sig från det signifikanta resultatet vi bevisade för 
första hypotesen. Precis som för hypotes ett har ett test baserat på RE-modellen med 
robusta standardfel använts för att minska problemen med heteroskedasticitet och seriell 
korrelation. Koefficienten är nu betydligt mindre än när endast skuldsättningsgraden 
användes. Den lägre koefficienten i den multipla regressionen tyder på att 
skuldsättningsgradens påverkan för lönsamheten är mindre, dock fortfarande negativ, när 
den fullständiga modellen med fler förklarande variabler användes.  Med ett p-värde på 
0,135 saknas starka bevis för att kunna förkasta nollhypotesen om att det inte finns ett 
samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet efter justeringar. Nollhypotesen 
förkastas därför inte och alternativhypotesen kan inte heller fastställas. 

Det är intressant att studien finner ett starkt signifikant samband mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet när enbart skuldsättningsgrad inkluderats som 
förklarande variabel men inte när nettoomsättning, tillväxt och räntekostnader inkluderas. 
Det blir därför svårt att uttala sig om skuldsättningsgradens påverkan på lönsamheten då 
skuldsättningsgraden har en fortsatt negativ påverkan men som inte längre kan sägas inte 
bero på slumpen med lika stor säkerhet. Intressant är också att i varje steg på vägen till 
vår fullskaliga modell visades ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och 
lönsamhet, fram till att den sista variabeln inkluderades. Detta visar att även om 
sambandet inte är signifikant i den fullständiga modellen är det signifikant i tre av de fyra 
modeller som testas i studien. Även om den andra nollhypotesen, att det inte finns något 
samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet efter justeringar för övriga 
förklarande variabler, inte kan förkastas finns det ett flertal faktorer som talar för ett 
existerande negativt samband. 

Vidare ska kommas ihåg att den fullständiga modellen tappar observationer från den 
första modellen. Att den fullständiga modellen utförs med ett mindre underlag kan vara 
anledningen till att testet inte visade ett signifikant resultat. Det skulle gå att ersätta de 
saknade observationerna, vilket skulle kunna leda till att även den utökade modellen kan 
utföras på 371 observationer.  Även om detta skulle kunna leda till att vi får ett signifikant 
resultat, skulle resultatet vara felaktigt då det ersatta bortfallet inte är de riktiga 
observationerna. Det optimala hade varit ett mindre bortfall, men som tagits upp tidigare 
hittades inte samtliga årsrapporter. 
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Ett icke signifikant resultat gör det svårt att tolka i förhållande till de teorier som tagits 
upp i studien. Även om resultatet för den fullständiga modellen inte är signifikant pekar 
det mot ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, precis som 
resultatet från testet för den första hypotesen. Detta gör att samma diskussion som förts 
för hypotes ett även gäller för denna hypotes, om än med en mer försiktig tolkning 
eftersom resultaten är mindre säkra. Därför kommer ingen utförlig diskussion att föras 
kring teorierna då det redan har gjorts. Det som kan nämnas kortfattat är att resultaten 
motsäger Miller och Modiglianis teori om skuldsättningsgraden samtidigt som de talar 
för agentteorin och i viss mån även för pecking order-teorin. 

7.3 Jämförelse av resultat 
Genom att studera våra testresultat ses i samtliga tester att skuldsättningsgraden har ett 
negativt samband med lönsamheten, vilket tyder på att om skuldsättningen ökar, minskar 
lönsamheten för bolaget. Endast den första nollhypotesen kan förkastas med ett 
signifikant resultat, medan den andra inte är signifikant. Fortsättningsvis kommer 
studiens resultat att diskuteras utifrån att den har funnit ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet, men en viss försiktighet kommer alltid att iakttas på 
grund av att den fullständiga modellen inte gav ett resultat som är statistiskt säkerställt på 
en 95 % konfidensintervall. 

Tidigare studier som har granskats har inte testat lönsamheten mot enbart 
skuldsättningsgraden, som den här studien har gjort, utan har haft flertalet förklarande 
variabler i sina modeller. Om de har gjort det har de i alla fall inte presenterat resultatet 
av de testerna. De modeller som de använt har oftast fler förklarande variabler än vad som 
har inkluderat i den här studien, vilket minskar den direkta jämförbarheten mellan 
modellerna. 

Andra forskare som inte funnit ett signifikant resultat för skuldsättningsgradens påverkan 
på ROA i deras modeller är Avci (2016) och Chadha & Sharma (2015). De fick p-värden 
på 0,112 respektive 0,35 och koefficienter nära 0. Viktigt att påpeka är att de inkluderat 
vissa andra förklarande variabler i deras studier, till exempel lång- och kortfristig skuld 
och tillgångsomsättning, vilket gör att modellerna inte är likadana som denna studies 
modeller. 

Abor (2005) däremot fann i en av sina regressionsmodeller att det fanns ett signifikant 
positivt samband mellan lönsamhet och total skuldsättningen, vilket skiljer sig från den 
här studiens resultat. I sin modell hade Abor (2005) flertalet variabler och han gjorde tre 
regressionsmodeller där han fann detta samband. Det är intressant att han fick ett 
signifikant positivt samband medan denna studie visade ett signifikant negativt samband. 
Anledningen till varför regressionerna fick två helt motsatta resultat är svårt att sia om 
men klart är att vi undersöker två marknader med markant olika förutsättningar, i Ghana 
och Sverige. Sverige är en stabil ekonomi som har starka förbindelser med resterande 
världen och om Sverige är i mognadsfas är Ghana mer i en tillväxtfas (Världsbanken, 
2018). I sin studie anger Abor (2005) att ca 85 % av den totala skuldsättningen i Ghana 
består av kortfristiga skulder. Då vi har undersökt fastighetsbolag och deras totala skulder 
är inte våra resultat direkt jämförbara. Dock är det intressant att samband skiljer sig åt. 

Morri & Cristanziani (2009) utförde en studie där de undersökte europeiska 
fastighetsbolag. De studerade hur fastighetsbolag finansierade projekt och vilken 
kapitalstruktur som var den mest optimala för fastighetsbolag. Likt resultatet i den 
aktuella studien fann även Morri & Cristanziani (2009) ett negativt samband mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad. Morri och Cristanziani menar vidare att 
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fastighetsbolag som var mer lönsamma hade mindre användning av hävstången, vilket är 
logiskt då de har lägre skuldsättningsgrad. Det är intressant att det presenterade resultatet 
i den här studien liknar Morri och Cristanziani då det styrker bevisen för att detta samband 
är något som finns i fastighetsbranschen. Morri och Cristanziani fick ett signifikant 
resultat i sin studie och det kan återigen påpekas att av de två regressioner som utfördes i 
den här uppsatsen, kunde endast ett signifikant resultat påvisas. Trots att koefficienten är 
negativ även i andra modellen, kan inte ett signifikant resultat presenteras. Trots detta kan 
resultatet påvisas vara trovärdigt då resultatet styrks ytterligare av att även Morri och 
Cristanziani signifikant bevisat samma trend, dock över en större geografisk plats med 
hela Europa istället för endast Västerbotten. Även om Europas ekonomi är betydligt större 
och innefattar länder som befinner sig i olika ekonomiska situationer är Sverige en del av 
den ekonomin, och resultatet är därför mer jämförbart med vårt än exempelvis resultatet 
från Abors studie. 

Förklaringsgraderna för studiens modeller är relativt låga. Testet där enbart 
skuldsättningsgraden inkluderats som förklarande variabel nådde en förklaringsgrad på 
8,6 % och den utökade modellen gav en förklaringsgrad på 13,9 %. Det kan jämföras med 
modeller i tidigare studiers förklaringsgrader som varierar från 25-31 % (Morri & 
Cristanziani, 2009; Simerly & Li, 2000) hela vägen upp till 69-89 % (Abor, 2005; 
Margaritis & Psillaki, 2010; Ooi, 1999). Att förklaringsgraden är låg är inte optimalt och 
tyder på att det finns fler aspekter som förklarar lönsamheten hos bolag än vad som 
inkluderats i vår modell. F-testet visade dock att modellen är klart signifikant på 1 % 
signifikansnivå för att förklara den beroendevariabeln lönsamhet, vilket styrker valet av 
variabler. Att inga av variablerna visade hög korrelation i kombination med ett lågt 
resultat på VIF-testet tyder också på att de valda variablerna inte mäter samma sak i 
variationen för lönsamhet (Körner et al., 2015). Vidare menar Studenmund (2014) att det 
inte finns något självändamål i att maximera förklaringsgraden bara för sakens skull. 

7.4 Diskussion 
En del som är viktig att belysa är vår begränsning att studien endast görs på 
fastighetsbolag i Västerbotten, och därmed finns frågetecken kring om resultatet kan 
anses vara representativt för hela Sverige. Vi har genom hela studien haft som mål och 
ambition att göra studien generaliserbart vilket vi anser att vi har lyckats med. I 
inledningen visades att Västerbotten är representativt med Sverige i diverse områden, som 
könsfördelning, inkomst och utbildningsnivå. Med det som grund menar vi att 
Västerbotten är representativt för Sverige och att flera av studiens slutsatser därför kan 
appliceras på landet som helhet. Försiktighet bör iakttas vid tillämpning på större städer 
som Stor-Stockholm, Göteborg och Malmö, då dessa städer är avvikande i Statistiska 
Centralbyråns verktyg vad gäller exempelvis inkomst och utbildning från resten av landet 
(Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Vi hoppas att studien ska underlätta beslutstagande gällande bostadsbyggande och vi 
tycker att Västerbotten visar på att det behövs. I Sverige byggs det mycket bostäder men 
ändock råder det bostadsbrist i majoriteten av Västerbottens kommuner, men även i landet 
som helhet. Kostnaden för att bygga en hyresrätt är cirka 28 000 kr/kvm (Hem & Hyra, 
2014; Statens bostadskreditnämnd, 2010). Att prisutvecklingen för bostadsrätter i 
Västerbotten är lik den prisutveckling som skett i Sverige för bostadsrätter visar 
ytterligare att Västerbotten är representativt för hela Sverige. 

Avgränsningen i studien att endast studera fastighetsbolag i Västerbotten grundar sig 
delvis i problematiken som många studenter idag har stött på, nämligen bostadsbrist. Vi 
har studerat på Umeå Universitet i snart fyra år. Under den här tiden har vi sett Umeå 
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växa och vi ser dagligen byggkranar och att lägenheter byggs. Ändå hör vi medstuderande 
som har problem med att finna bostäder. Problematiken ligger inte enbart i det som precis 
beskrivits, där vi har belyst kostnader i samband med bygglov och administration, utan 
det finns självklart problem i branschen som vi inte kan då vi inte är verksamma inom 
byggbranschen. Det vi har identifierat från ett företagsekonomiskt perspektiv är att det 
inte är lönsamt för fastighetsbolag att ha hög skuldsättning. 

Då resultatet är tudelat, med ett signifikant resultat och ett icke-signifikant resultat är det 
svårare för oss analysera. Vår förhoppning om att belysa problematiken kring 
bostadsbyggande visas dock i studien. Oavsett vilket test vi ser på, har vi fått negativa 
koefficienter för skuldsättningsgrad. Trots att endast ett resultat är signifikant belyser det 
ändå problematiken som fastighetsägare står inför. Eftersom ökad belåning leder till 
minskad lönsamhet kan det tolkas såsom att det inte blir lönsamt för fastighetsbolag att 
belåna sig för att bygga nya hyresrätter. Detta anser vi ställer till problem för branschen 
och för samhället. För att ett företag ska redovisa svarta siffror varje räkenskapsår krävs 
det att företaget är lönsamt. För att företaget ska utvecklas, fortsätta att växa samt göra 
nödvändiga investeringar kan det krävas att företaget tar in externt kapital till bolaget, 
vilket, om vi ska se på våra resultat, inte är lönsamt för fastighetsbolag om de behöver 
finansiera sig med lånade pengar. Resultatet blir att samhället blir lidande och 
byggnationen av hyresrätter blir lägre. Då det dessutom råder bostadsbrist i flertalet 
kommuner i Sverige krävs det nybyggnationer. 

Ett annat problem som råder i studien är den valda tidsperioden. Under 2012–2016 har 
bostadsmarknaden i Sverige gått riktigt bra samtidigt som reporäntan har varit historiskt 
låg, se Figur 1 och Figur 2. Det har alltså varit billigt att låna kapital under en period där 
marknaden för bostäder varit ovanligt lönsam, vilket borde ha lett till att fastighetsbolag 
ökat sin belåningsgrad för att kunna exploatera den lönsamheten. Detta riskerar att 
påverka resultatet av vår studie, då det ger effekten att bolag som vågat ta hög risk (det 
vill säga haft en högre skuldsättning) troligtvis blivit belönade för det under studiens 
samtliga år. Det optimala för studien hade därför varit att inkludera fler år, kanske 10–30 
år, för att även få med perioder där bostadsmarknaden har gått dåligt i Sverige (som 2008–
2009 och tidigt 1990-tal). Vi har valt att inte göra det då det skulle bli för mycket arbete 
för vad som är rimligt för denna studie, men denna problematik är något som vi måste 
vara medvetna om när vi drar slutsatser av våra resultat. Det är därför extra intressant att 
resultatet kan tolkas som att fastighetsbolag inte har blivit belönade av att ha ökat 
skuldsättningsgraden och därmed tagit hög risk, trots de goda tider som varit i Sverige för 
fastighetsbolag med låga räntor och stigande bostadspriser. 

Något som ytterligare komplicerar slutsatserna från studien är att fastighetsbolag gynnas 
av att det finns fler köpare än säljare på marknaden och att priserna därmed skjuter i 
höjden (Mäklarsamfundet, 2018). Det skulle därför kunna argumenteras för att 
fastighetsbolag avsiktligen bygger för lite för att hålla priserna och lönsamheten uppe. Ett 
motargument mot detta är att om en marknad är väldigt lönsam bör fler aktörer vilja bygga 
bostäder för att utnyttja situationen på marknaden, vilket då skulle pressa ned priserna. 
Det blir två krafter som strider mot varandra och vilken som är starkast är svårt att mäta 
och undersöka, var på vi inte har försökt göra det i studien. Det här är ytterligare en 
osäkerhetsfaktor som talar för en försiktig tolkning av resultatet. 

7.5 Sammanställning av hypotesprövning 
Det här avsnittet ämnar ge en tydligare överblick över resultatet av våra 
hypotesprövningar. I Figur 8 finner vi studiens två hypoteser och huruvida de kan 
förkastas eller inte. Viktigt att poängtera är att i datamaterialet återfanns både seriell 
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korrelation samt heteroskedasticitet. Därför har regressionsmodellerna justerats på ett 
sådant sätt som tagit hänsyn till detta. Tack vare det har vi kunnat dra säkrare slutsatser 
från våra tester. Som motiverat har vi i den aktuella studien valt att den lägsta 
signifikansnivån som accepteras är den på 5%-nivån. Då vi saknat bevis för 1%-nivån är 
det inte av intresse att visa den i Figur 6. 

 
Figur 6: Resultat av hypotesprövning  

Hypotes Nollhypotes Utfall Signifikansnivå

1
Det finns inget samband mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet Förkastas 5%

2

Det finns inget samband mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet efter 
justeringar för övriga förklarande variabler Kan inte förkastas 5%
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8. Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra från vår studie. 
Dessutom kommer vi att kommentera det kunskapsbidrag som studien bidrar med. 
Kapitlet kommer även att innehålla samhälleliga och etiska överväganden. Kapitlet 
kommer att avslutas med rekommendationer till framtida forskning. 

8.1 Studiens slutsats 
Kapitalstrukturen och dess påverkan har diskuterats flitigt i finanslitteraturen under de 
senaste decennierna. Trots detta har ingen enighet nåtts i ämnet. Det finns argument som 
talar för hög belåning och det finns argument emot och vissa studier har visat på ett 
positivt samband mellan skuldsättning och lönsamhet (Abor, 2005; Avci, 2016; Liow, 
2010) medan andra har visat på ett negativt (Morri & Cristanziani, 2009; Simerly & Li, 
2000; Yazdanfar & Öhman, 2015) samband. 

Den här studien undersöker relationen mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet som 
testas i två olika modeller. I den första enkla regressionsmodellen återfinns ett signifikant 
negativt samband, medan den utökade multipla regressionsmodellen ger ett icke 
signifikant negativt samband som resultat. Det finns flera faktorer som måste beaktas när 
slutsatser från resultatet dras, som till exempel att tidsperioden 2012–2016 haft en låg 
ränta och kraftigt ökande bostadspriser, samt att populationen är fastighetsbolag i 
Västerbotten. 

Problemformuleringen lyder: Hur påverkas lönsamheten hos fastighetsbolag verksamma 
i Västerbotten av dess skuldsättningsgrad? Avgränsningar formulerades för 
observationerna i syfte att förbättra studien och få testerna att bättre ge svar på studiens 
frågeställning. Våra statistiska tester tyder på att det existerar ett negativt förhållande 
mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet där ökad skuldsättningsgrad innebär minskad 
lönsamhet. Studien ämnade att bidra till att fylla det forskningsgap som identifierats inom 
ämnet bland fastighetsbolag i Västerbotten. Vidare fanns en önskan att underlätta 
beslutstagande för ledningen i fastighetsbolag gällande investeringar. Genom att 
undersöka ett län som har liknade egenskaper gällande könsfördelning, 
bostadsprisutveckling, inkomst och utbildning som för landet som helhet kan resultatet 
även appliceras för fastighetsbolag på andra platser i landet. Vi anser att vi besvarat 
frågeställningen, om än med en viss osäkerhet då den andra hypotesen inte kunde 
besvaras med ett signifikant resultat. Resultatets implikationer är att fastighetsbolag som 
gör investeringar bör vara försiktiga med att finansiera dessa investeringar med lånat 
kapital, då det enligt vår studie kommer att minska lönsamheten i bolaget. Studiens 
slutsatser styrks av att Morri & Cristanzianis (2009) studie, som är lik vår studie på så 
sätt att den också undersöker fastighetsbolag och är gjord i Europa (som Västerbotten är 
en del av) också visar på ett negativt samband. 

8.2 Kunskapsbidrag 
Vår studie bidrar till den breda forskningen som gjorts inom ämnet kapitalstruktur. Vi 
identifierade ett forskningsgap där onoterade fastighetsbolag i Sverige inte studerats och 
om det fanns ett samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet för dem. Vi fann att 
det existerar ett signifikant negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, 
alltså att ökad skuldsättning tenderar att minska lönsamheten. När nettoomsättning, 
tillväxt och räntekostnader inkluderas som förklarande variabler är resultatet inte längre 
signifikant men tyder ändå fortsatt på ett negativt samband. Resultatet har minskat 
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forskningsgapet mellan fastighetsbolag och kapitalstruktur, på en mer lokal nivå som är 
mer relevant för fastighetsbolags beslutsfattande i regionen. Studiens resultat bekräftar 
pecking order-teorin på så vis att lånat kapital anses vara en dyrare finansieringsform 
jämfört med interna medel. För att ytterligare testa pecking order-teorin skulle det dock 
behöva göras mer ingående studier där det egna kapitalet är uppdelat i aktiekapital och 
interna medel. Studiens resultat stödjer också agentteorin om att ökad belåning leder till 
ökade agentkostnader och därmed minskar lönsamheten. Som diskuterats tidigare blir 
trade off-teorin om en optimal skuldsättningsgrad svår att besvara utifrån denna studiens 
bevisade samband, men resultatet tyder i alla fall på att de negativa sidorna av belåning 
existerar och är betydande för lönsamheten. Slutligen motsäger vårt resultat Miller och 
Modiglianis teori om att ökad skuldsättning ökar värdet på bolaget, då vår studie tyder på 
motsatsen. 

Förutom hur resultatet kan tolkas i förhållande till teorier om kapitalstruktur så bidrar det 
även till att forskningen kanske en dag kan enas på hur belåning faktiskt påverkar 
lönsamheten, på ett mer generellt plan. Som påvisats tidigare finns det studier som visar 
på ett positivt samband och andra som visar på ett negativt. Där bidrar vår studie genom 
att lägga ytterligare ett resultat på vågen för ett negativt samband. Andra studier har gjorts 
på andra branscher och regioner vilket också påverkar resultaten, men om det finns ett 
sant förhållande mellan skuldsättning och lönsamhet borde det visa sig i att majoriteten 
av studier får det resultatet. 

Vår studie har också en del praktiska bidrag då den kan underlätta för politiker och 
fastighetsägare då de ska fatta beslut rörande investeringar och kapitalstruktur. 
Fastighetsägaren har nytta av vår rapport då han eller hon ser att ökad belåning ger 
minskad lönsamhet. Följden kan bli att fastighetsägaren hellre bekostar investeringar med 
interna medel snarare än externa medel. Det kan argumenteras för att studiens resultat till 
viss del kan förklara varför det byggs för lite, då vi visar på att det inte är lönsamt för 
fastighetsbolag att belåna sig. Självklart beror lönsamheten på andra faktorer också och 
där har variablerna nettoomsättning, tillväxt och räntekostnader inkluderats för att se till 
att resultatet inte enbart uppkommer på grund av dessa faktorer. Den utökade 
regressionsmodellen gav en förklaringsgrad på 13,9 % vilket visar att det finns fler 
variabler som är viktiga för lönsamheten, men dessa har alltså inte undersökts av oss. 
Politiker kan använda sig av rapporten som underlag vid exempelvis propositioner för att 
underlätta bostadsbyggande. En reflektion som vi gör är att fastighetsbolag i Västerbotten 
får lägre lönsamhet av belåning, trots att räntan är låg. Konsekvensen blir att det kanske 
inte är just den direkta kostnaden av belåning, alltså räntekostnader, som är problemet, 
utan snarare de mer indirekta kostnaderna som agentkostnader och nödkostnader som bör 
arbetas med och åtgärdas. 

8.3 Samhälleliga och etiska överväganden 
I det här avsnittet kommer vi att beröra de etiska och samhälleliga övervägandena som vi 
har skådat under arbetet med uppsatsen. Vetenskapsrådet (2017) listar följande åtta 
punkter att tänka på när man ska bedriva forskning: 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 
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7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 
miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 
Vi anser vi uppfyller dessa åtta punkter och att vi därför håller en god forskningssed. Nu 
ska vi redogöra för hur kraven tillgodoses. 

När vi tänker tillbaka på den tid som har vi har arbetat med den här uppsatsen har få etiska 
och samhälleliga problem uppstått. Vetenskapsrådets första punkt uppfylls då vi under 
hela studien talat sanning. Resultatet av våra tester har inte manipulerats på något sätt, 
utan vi har visat regressionsanalyserna så som de har presenterats i STATA. Vidare har 
vi uppfyllt punkterna 2–6 då vi genom hela arbetet alltid varit noggranna med att beskriva 
det vi gjort. Till exempel hur vi har samlat in data men också hur vi har bearbetat den. Vi 
har också genom hela arbetat varit öppna med vad vi har haft för bortfall och ifall vi på 
något sätt har varit tvungna att bearbeta datamaterialet. Allt för att vara transparent så att 
läsaren förstår vad vi gjort och varför vi gjort det, så att de själva kan replikera studien 
om de vill. 

Då vi har samlat in vårt datamaterial genom Retriever Business har inga individer 
medverkat i vår studie. Därför har de etiska övervägandena angående individers integritet 
inte behövts ta i beaktning, vilket innebär att hänsyn inte har tagits till bland annat 
respondenters rättigheter. Vi använder oss av sekundärdata från Business Retriever som 
vi får tillgång till genom universitetet. Fler kan alltså få tag i samma data som oss och det 
går att kontrollera datamaterialets trovärdighet genom att verifiera den mot publika 
årsrapporter från de aktuella bolagen, vilket vi själva också gjort med stickprov. Eftersom 
datamaterialet från Business Retriever baseras på offentliga årsredovisningar finns det 
ingen risk för att känslig information behandlas eller läcks genom vår studie. Studien har 
därför inte skadat människor och vidare har varken djur eller miljö kommit till skada, helt 
enligt punk sju. 

Ser vi på Vetenskapsrådets punkt åtta är den av extra betydelse inom ämnet 
kapitalstruktur, då det är ett ämne som har studerats av många. Därför har vi gjort det 
bästa vi kunnat för att orientera oss inom forskningsområdet och ge en så rättvis bild av 
forskningsläget som möjligt. 

Studiens resultat visade att fastighetsbolag i Västerbotten tenderade att ha sämre 
lönsamhet ju högre belåningsgrad de hade. Resultatet skulle kunna leda till att 
företagsledningar för fastighetsbolag blir mindre benägna att utföra nödvändiga 
investeringar, om dessa måste utföras med lånat kapital. I ett läge med bostadsbrist där 
det behöver byggas mer är detta helt klart problematiskt. Vi tror att det här är en anledning 
till varför det byggs för lite bostäder och det är också ett samhälleligt problem. 

En annan som faktor som är känsligt i dagens samhälle är skulder generellt.  Ser vi tillbaka 
ungefär tio år var vi mitt i en finanskris som påverkade hela världen. Många bolag var 
högt belånade då det ansågs att de hade ”säkra” skulder och kreditbetygen var höga på 
både långivare och låntagare (Acharya & Richardson, 2009). Trots de ”höga 
kreditbetygen” och ”säkra skulderna” förlorade många bolag enormt mycket kapital och 
den ekonomiska framtiden var oviss vilket skapade oro i samhället och i branschen. 
Agerandet av aktörerna på marknaden kan ifrågasättas såhär i efterhand då de inte tänkte 
på en långsiktig överlevnad för företag. Allt detta speglas i samhället idag, där kraven på 
företag och privatpersoner som ska låna pengar idag, är höga. Till exempel de 
amorteringskrav som finns på lån idag (Basel Committee on Banking Supervision, 2017; 
Finansinspektionen, 2017). Dock är det viktigt för företag att våga investera och våga 
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låna pengar för att samhället gynnas av det. Det är därför viktigt att ledningsgruppen i 
företag diskuterar skuldsättningsgrad då det kan anses vara företagets sociala 
ansvarstagande att bidra till samhället där de verkar. Det hoppas vi också att vår studie 
kan väcka hos fastighetsbolag för att lösa bostadsbristen som råder i vårt land. Vi hoppas 
att vår studie ska skapa en diskussion kring skuldsättningsgrad och hur den kan påverka 
företag långsiktigt. 

8.4 Förslag till framtida forskning 
Något som vore spännande att studera vidare är trade off-teorin och pecking order-teorin, 
som vår studie inte riktigt prövat. Vår studie har undersökt ett linjärt samband mellan 
skuldsättning och lönsamhet för fastighetsbolag i Västerbotten och är därför inte kapabel 
att bevisa eller motbevisa trade off-teorin. En studie som dyker djupare och istället utreder 
vilken skuldsättningsgrad de mest lönsamma fastighetsbolagen har skulle bättre kunna 
besvara denna komplicerade fråga. Vidare vore det intressant att se hur kapitalstruktur 
och lönsamhet hänger ihop när kapitalet delas upp i tre delar (skuld, aktiekapital och 
vinstmedel) snarare än två delar (skuld och eget kapital). En sådan studie skulle ge ett 
mer korrekt svar på om pecking order-teorin stämmer eller inte. 

Vår studie utförs på en period om fem år, dels för att öka jämförbarheten med tidigare 
studier. Som diskuterats tidigare skulle det också vara intressant att studera en längre 
period, exempelvis 10–30 år, för att även inkludera perioder där räntorna varit höga och 
den svenska bostadsmarknaden gått nedåt. Det finns en risk för att vårt resultat blivit 
snedvridet av att räntorna varit låga och bostadspriserna stigit oerhört snabbt, som 
illustreras i Figur 1 och 2. Skulle en studie undersöka kapitalstrukturen under 30 år skulle 
olika konjunkturer att inkluderas, det vill säga tider då fastighetsbolagen kan ha haft det 
tungt ekonomiskt men då också fastighetsbolag som är med när det är högkonjunktur och 
allt vad det innebär. Skulle en sådan studie utföras skulle förmodligen också studie visa 
investeringsmönster som vi tror kan vara intressanta.  

Avslutningsvis bör också nämnas att vår kvantitativa studie endast visar ett negativt 
samband mellan två variabler, skuldsättning och lönsamhet, och inte säger någonting om 
varför detta samband existerar. Att få en klarhet i hur saker och ting hänger ihop är en 
viktig grund för att kunna lokalisera och formulera problem eller fenomen, men för att 
faktiskt lösa eller förändra dessa problem är det också viktigt att veta varför de uppstår. 
Därför finns det utrymma att göra en kvalitativ studie som exempelvis frågar 
företagsledningar hur de själva resonerar i beslutstagande rörande kapitalstruktur och 
investeringar. Det här skulle också ge en inblick i hur fastighetsägare resonerar kring 
skuldsättning vilket skulle kunna vara av en helt annan karaktär än den teoretiska. 
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9. Sanningskriterier 

I det avslutande kapitlet kommer studiens sanningskriterier att diskuteras utifrån 
begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

9.1 Reliabilitet 
Studiens problemformulering lyder ”Hur påverkas lönsamheten hos fastighetsbolag 
verksamma i Västerbotten av dess skuldsättningsgrad?”. Vi har studerat verkligheten och 
har i studien ämnat att beskriva verkligheten såsom den är och inte förvrida den på något 
sätt. För att beskriva verkligheten har datamaterialet testats med statistiska 
regressionsanalyser och för att få ett pålitligt resultat krävs det att testerna utförts korrekt. 
För att se om verkligheten har avbildats på ett korrekt sätt brukar forskare använda sig av 
två begrepp, reliabilitet och validitet (Johansson Lindfors, 1993, s. 161-162). Begreppen 
används av forskare för att se om deras forskning är trovärdig eller inte. De är också 
mycket användbara i kvantitativ forskning (Bryman, 2008, s. 368–371). Genom att 
problematisera validiteten och reliabiliteten kan man se hur trovärdiga slutsatser som kan 
dras från studiens problemformulering. Definitionen för en studies reliabilitet och 
validitet brukar beskrivas som ett säkerställande om att studiens resultat är en korrekt 
avbildning av verkligheten och den modell som satts upp i studien (Johansson Lindfors, 
1993, s. 107). Slutligen kommer även studiens generaliserbarhet att diskuteras, vilket är 
av vikt då majoriteten av Sveriges kommuner har bostadsbrist och möjligheten att 
generalisera vårt resultat kan vara av intresse för Sverige. 

Reliabiliteten i studien undersöker huruvida mätningarna som gjorts i studien är pålitliga 
eller om de beror på slumpen (Johansson Lindfors, 1993, s. 110). En god reliabilitet visar 
att mätningar kan göras vid fler tillfällen och ändå visa likartade resultat. Det kan till 
exempel vara att flera forskare har undersökt saken och alla visat samma resultat. 
Reliabiliteten i den aktuella studien bedöms som god då resultatet stämmer väl överens 
med resultaten från ett flertal tidigare studier som har presenterats inom 
forskningsområdet. Det ska dock nämnas att forskningen är kluven och det finns också 
studier som visar på ett motsatt samband. Av uppsatsens två hypotestester var det bara en 
som kunde besvaras med ett signifikant resultat, medan det andra resultatet riskerar att 
bero på slumpen. I uppsatsen har det beskrivits vilka modeller och justeringar som gjorts 
på datamaterialet, vilket gör studien transparent. Då denna studie nått likartade resultat 
som andra studier inom området, kan studien anses ha god reliabilitet. 

Studiens statistiska modeller och test har också kontrollerats flertalet gånger för att 
säkerställa att modellen och testerna är utförda på ett korrekt sätt. Även detta bidrar till 
god reliabilitet. Då forskningsprocessen beskrivits utförligt är det möjligt för andra 
forskare att applicera studiens justeringar på likvärdigt datamaterial och då replikera 
studien. Att studien dessutom använder sig av offentliga handlingar i form av 
årsredovisningar tyder också på en god reliabilitet. Genom att studiens datamaterial är 
inhämtat på Business Retriever är det möjligt för alla läsare till den här studien att gå in 
på hemsidan och där göra de avgränsningar som gjorts, exempelvis med studiens valda 
SNI-koderna, och därmed använda sig av samma datamaterial som legat till grund för den 
här studien. 

9.2 Validitet   
Enligt Lantz (2014, s. 40) är validitet ett begrepp som ämnar att förklara hur mycket av 
studiens problemformulering som studien faktiskt förklarar. Validitet behöver uppfyllas 
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för att studien ska anses vara trovärdig och sanningsenlig. Begreppsvaliditet berör 
studiens valda variabler samt hur de har definierats och använts. I studiens första 
hypotesprövning testas de två begrepp som är mest centrala för studien och som nämns i 
problemformuleringen, vilket gör att studien har hög begreppsvaliditet. Att studien också 
inkluderar fler variabler för att ytterligare förklara lönsamhet anses inte minska studiens 
validitet, utan snarare ökar den. Anledningen till det är för att tidigare studier använder 
sig av fler förklarande variabler, se till exempel Abor (2005), Avci (2016), Chadha & 
Sharma (2015) och Liow (2010). Ytterligare en anledning till att fler förklarande variabler 
inkluderades, trots att de inte nämns specifikt i problemformuleringen, är att lönsamheten 
i sig inte endast förklaras av skuldsättningsgraden, utan även av flertalet andra faktorer. 

Valet av de variabler som har inkluderats i studien har sin grund i tidigare forskning och 
har diskuterats och argumenterats för utförligt under uppsatsens gång. I det avsnittet 
motiveras också valet av att använda räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått och 
inte exempelvis räntabilitet på eget kapital. Detta styrker påståendet om att studien har 
god validitet, dock kan det argumenteras för att studien kunde ha visat resultatet för båda 
lönsamhetsmåtten. Där anser vi att vår motivering, där vi lägger stor vikt vid vad tidigare 
forskning gjort, väger tungt och därför står vi fast vid att vår studie har hög validitet. Då 
studien mäter det den ska mäta och förklarar det den ska förklara anser vi att studien har 
god validitet.  

9.3 Generaliserbarhet  
Johansson Lindfors (1993, s. 162) menar att generaliseringsproblem uppstår när urvalet 
inte är representativt med den totala populationen. Då studien är en så kallad 
totalundersökning, alltså att urval och total population stämmer överens (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 162), är studiens resultat generaliserbart för målpopulationen som 
helhet. Här är det viktigt att komma ihåg studiens avgränsningar så att slutsatser från 
resultatet inte dras allt för generellt för bolag som inte inkluderas i studien, alltså bolag 
som till exempel inte är fastighetsbolag, är baserade utanför Västerbotten, eller har en 
omsättning under 10 miljoner SEK. 

I studien har det visats att Västerbotten är representativt för hela Sverige på en rad 
punkter. Därav kan resultatet till viss del även generaliseras till fastighetsbolag med över 
10 miljoner SEK i omsättning över hela landet, även om detta bör ske restriktivt då det 
inte är studiens huvudsakliga syfte. Om resultatet kan generaliseras till fastighetsbolag 
utanför Sveriges gränser är svårare att säga då det är mycket som spelar in, exempelvis 
olika ekonomiska förutsättningar för olika länder. Av den anledningen bör resultatet 
användas primärt för fastighetsbolag i Västerbotten, sekundärt och restriktivt för hela 
landet och i liten utsträckning för andra länder. Kan man påvisa att liknande 
förutsättningar som gäller för Västerbotten också gäller för en annan region bör resultatet 
rimligtvis kunna användas även där.  
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Appendix 1: Fixed effects-modellen 
Då Hausman-testet gav ett resultat på 0,054 som inte är signifikant på en 5 % 
signifikansnivå har studiens tester gjorts med hjälp av RE-modellen. Då Hausman-testet 
visade ett signifikant testresultat känner vi oss säkra med vårt val. Däremot kan det 
diskuteras huruvida det är ett starkt samband eller inte. Därför vill vi även demonstrera 
hur resultaten blir om FE-modellen används, om det hade spelat någon roll om vi använt 
oss av FE-modellen istället för RE-modellen i våra tester. I Tabell 17 och 18 visas 
resultaten från de tester som är gjorda med FE-modellen. 
Tabell 17: Lönsamhet och skuldsättningsgrad (FE) 

 

I Tabell 17 ser vi att FE-modellen visar ett signifikant negativt samband mellan 
skuldsättningsgraden och lönsamheten. Resultatet är signifikant på 1% signifikansnivån. 
Med denna modell leder alltså ökad skuldsättningsgrad till minskad lönsamhet. 
Tabell 18: Fullständig modell (FE) 

 
När samtliga variabler inkluderats är skuldsättningsgradens samband med lönsamheten 
inte längre signifikant, med ett p-värde på 0,076. Koefficienten är betydligt mindre än när 
endast skuldsättningsgraden inkluderas och det 95 % konfidensintervallet är rymmer även 
ett positivt tal.   

ROA Koefficient Standardavvikelse t P>[t] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -1.249 0.713 -1.78 0.076 -2.630 0.131
Nettomomsättning 2.858 1.382 2.07 0.040 0.137 5.579
Tillväxt 1.314 0.765 1.72 0.087 -0.193 2.820
Räntekostnader 0.016 0.007 2.21 0.028 0.002 0.029
Konstant -1.976 4.556 -0.43 0.665 -10.945 6.993

ROA Koefficient Standardavvikelse t P>[t] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -4.464 0.777 5.75 0.000 5.993 -2.936
Konstant 14.229 1.345 10.58 0.000 11.582 16.877
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Appendix 2: Icke robusta tester, Random effects-modellen 
För att jämföra med de robusta testerna som varit i fokus och FE-testerna presenterade i 
Appendix 1, har också icke robusta tester gjorda på RE-modellen gjorts. Resultaten från 
dessa presenteras i Tabell 19 och 20. 
Tabell 19: Lönsamhet och skuldsättningsgrad 

 
I tabell 19 syns att resultatet är signifikant på en 1 % nivå. Detta stämmer överens med 
resultatet från FE-testet men inte med resultatet från det robusta testet, som visade ett p-
värde på 0,034. Koefficienten är samma som för det robusta testet men mindre än för det 
gjort på FE-modellen. Standardavvikelsen och det 95 % konfidensintervallet är mindre 
än för det robusta testet. 
Tabell 20: Lönsamhet, skuldsättningsgrad, nettoomsättning, tillväxt och räntekostnader 

 
När den fullständiga modellen testas är skillnaderna mot FE-modellen och den robusta 
modellen som tydligast då skuldsättningsgraden i Tabell 20 är signifikant på en 1 % nivå, 
till skillnad från de andra testerna. En icke robust RE-modell visar alltså att det finns ett 
starkt signifikant negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, vilket 
övriga tester som inkluderat samtliga förklarande variabler inte lyckats bevisa. Detta icke 
robusta test tar dock inte hänsyn till heteroskedasticitet och seriell korrelation, vilket är 
anledningen till att vi ändå måste använda resultaten från de robusta testerna. 

  

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -3.599 0.553 -6.51 0.000 -4.682 -2.516
Konstant 12.594 1.477 8.53 0.000 9.700 15.487

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -1.934 0.506 -3.82 0.000 -2.927 -0.942
Nettoomsättning 0.590 0.757 0.78 0.436 -0.894 2.073
Tillväxt 0.023 0.006 4.1 0.000 0.012 0.034
Räntekostnader 0.513 0.664 0.77 0.440 -0.789 1.816
Konstant 6.699 2.837 2.36 0.018 1.139 12.260
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Appendix 3: Tidsförskjutna tester 
I studien har fokus lagts på robusta tester med RE-modellen. Som diskuterats i uppsatsen 
finns det risk för omvänd kausalitet då vi endast jämför de olika variablerna för ett och 
samma innevarande år. För att justera för denna risk och se om det blir någon skillnad har 
vi gjort tester där alla förklarande variabler skjutits fram ett år, så kallad tidsförskjutning. 

I Tabell 21 presenteras ett tidsförskjutet test och i Tabell 22 visas ett robust tidsförskjutet 
test där hänsyn även tagits till heteroskedasticitet och seriell korrelation. Tabell 21 och 
22 inkluderar endast skuldsättningsgrad som förklarande variabel. Ett problem som 
uppstod när vi skapade datamaterialet för dessa tester var att vi förlorade ett års 
observationer per förklarande variabel. De tidsförskjutna testerna är gjorda på data från 
2012–2015, som skjutits fram till 2013–2016. Underlaget för dessa tester är alltså mindre 
än för övriga tester. 
Tabell 21: Tidsförskjutning 

 
 Det första tidsförskjutna testet visar ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och 
lönsamhet, dock inte signifikant. Koefficienten är dessutom betydligt mindre än vad den 
varit för tidigare tester. 
Tabell 22: Tidsförskjutning (robust) 

 
I den robusta varianten av testet är signifikansen förvånansvärt starkare än för det icke 
robusta testet. Det är dock fortfarande så lågt att det är stor risk för att sambandet 
uppkommit enbart på grund av slumpen. Båda testerna i Tabell 21 och 22 visar en 
förklaringsgrad på 0,6 %, vilket är det klart lägsta av samtliga gjorda tester och tyder på 
att modellen förmodligen inte är så bra för att förklara lönsamhet. 

I Tabellerna 23 och 24 nedan presenteras resultaten för de tidsförskjutna testerna gjorda 
med samtliga förklarande variabler. 
Tabell 23: Tidsförskjutning fullständig modell 

 
Som visas i Tabell 23 är ingen av variablerna signifikanta i det tidsförskjutna testet med 
samtliga förklarande variabler inkluderade. Sambandet mellan lönsamhet och 
skuldsättningsgrad är fortsatt negativt, även om det ryms ett positivt samband inom ett 95 
%-konfidensintervall. Betydelsen av det är att högre skuldsättningsgrad förra året tyder 
på lägre lönsamhet i år. En skillnad mot tidigare är att koefficienterna för nettoomsättning 
och räntekostnader nu är negativa för första gången, dock är resultatet som sagt inte 
signifikant och det 95 %-konfidensintervallet rymmer positiva samband. 

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -0.273 0.524 -0.52 0.602 -1.301 0.755
Konstant 7.727 1.213 6.37 0.000 5.350 10.103

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -0.273 0.329 -0.83 0.406 -0.917 0.371
Konstant 7.727 0.904 8.54 0.000 5.953 9.499

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -0.548 0.474 -1.16 0.248 -1.476 0.038
Nettomsättning -0.611 0.612 1.00 0.318 -0.810 0.588
Tillväxt 0.000 0.000 0.00 0.999 -0.008 0.001
Räntekostnader -0.205 2.357 -0.26 0.798 -1.774 1.365
Konstant 9.530 2.357 4.04 0.000 4.971 14.150

                                                                                       
                  rho    .61956341   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    6.9744446
              sigma_u    8.9004378
                                                                                       
                _cons     6.699187   2.837035     2.36   0.018       1.1387    12.25967
             Tillväxt     .0231724   .0056476     4.10   0.000     .0121033    .0342415
    ln_räntekostnader     .5131664   .6644795     0.77   0.440    -.7891894    1.815522
   ln_nettoomsättning     .5895268   .7567804     0.78   0.436    -.8937354    2.072789
ln_skuldsättningsgrad    -1.934492   .5061909    -3.82   0.000    -2.926608   -.9423764
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(4)      =      44.06

     overall = 0.1390                                         max =          5
     between = 0.2018                                         avg =        4.5
     within  = 0.0966                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        354

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad ln_nettoomsättning ln_räntekostnader Tillväxt if Tillväxt<tillväxt99 , re 

                                                                                       
                  rho    .63253443   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    6.9745019
              sigma_u    9.1505449
                                                                                       
                _cons     1.830685   2.752563     0.67   0.506     -3.56424     7.22561
    ln_räntekostnader     .9801931   .6688847     1.47   0.143    -.3307967    2.291183
   ln_nettoomsättning     2.162185   .7076009     3.06   0.002      .775313    3.549058
ln_skuldsättningsgrad    -1.925562   .5112312    -3.77   0.000    -2.927557   -.9235677
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(3)      =      28.42

     overall = 0.0511                                         max =          5
     between = 0.0946                                         avg =        4.6
     within  = 0.0831                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        362

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad ln_nettoomsättning ln_räntekostnader , re 

                                                                                       
                  rho     .5444959   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    8.7081479
              sigma_u    9.5208772
                                                                                       
                _cons     7.795299   2.997105     2.60   0.009     1.921081    13.66952
   ln_nettoomsättning     1.494482    .798241     1.87   0.061    -.0700418    3.059006
ln_skuldsättningsgrad    -3.602868    .556318    -6.48   0.000    -4.693231   -2.512504
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(2)      =      46.35

     overall = 0.0679                                         max =          5
     between = 0.1453                                         avg =        4.8
     within  = 0.1343                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        371

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad ln_nettoomsättning, re

                                                                                       
                  rho    .52595706   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e      8.96567
              sigma_u    9.4438494
                                                                                       
                _cons     12.59355   1.476512     8.53   0.000     9.699637    15.48746
ln_skuldsättningsgrad    -3.599264   .5525185    -6.51   0.000     -4.68218   -2.516348
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(1)      =      42.44

     overall = 0.0860                                         max =          5
     between = 0.1805                                         avg =        4.8
     within  = 0.1017                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        371

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad, re
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Tabell 24: Tidsförskjutning fullständig modell (robust) 

 
I det robusta tidsförskjutna testet med samtliga variabler är sambandet mellan lönsamhet 
och skuldsättningsgrad mindre signifikant än tidigare, med p-värde på 0,270 istället för 
0,248, Tabell 24. Det 95 %-konfidensintervallet har också en större spridning, för 
samtliga variabler utom tillväxt. Intressant att observera är att de tidsförskjutna testerna 
inte påverkas i lika stor utsträckning som RE-modellerna gjorde när robusta tester 
utfördes. När RE-modellen med samtliga förklarande variabler gjordes robust gick det 
från att vara signifikant på 5%-nivån till att bli icke signifikant, med marginal. Testerna i  
Tabell 23 och 24 ger en förklaringsgrad på 3,35 %, vilket är fortsatt väldigt lågt. 
Sammantaget för alla fyra tidsförskjutna tester kan sägas att resultaten inte är signifikanta 
och att förklaringsgraderna är låga, vilket vi tolkar som att en tidsförskjutning av de 
förklarande variabler bara försämrar modellen, snarare än att förbättra den.  

ROA Koefficient Standardavvikelse z P>[z] 95%-konfidensintervall
Skuldsättningsgrad -0.548 0.496 -1.10 0.270 -1.521 0.426
Nettomsättning -0.611 0.873 -0.70 0.484 -2.323 1.100
Tillväxt 0.000 0.000 0.00 0.996 0.000 0.000
Räntekostnader -0.205 0.674 0.30 0.762 -1.526 1.117
Konstant 9.530 3.421 2.79 0.005 2.825 16.235

                                                                                       
                  rho    .61956341   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    6.9744446
              sigma_u    8.9004378
                                                                                       
                _cons     6.699187   2.837035     2.36   0.018       1.1387    12.25967
             Tillväxt     .0231724   .0056476     4.10   0.000     .0121033    .0342415
    ln_räntekostnader     .5131664   .6644795     0.77   0.440    -.7891894    1.815522
   ln_nettoomsättning     .5895268   .7567804     0.78   0.436    -.8937354    2.072789
ln_skuldsättningsgrad    -1.934492   .5061909    -3.82   0.000    -2.926608   -.9423764
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(4)      =      44.06

     overall = 0.1390                                         max =          5
     between = 0.2018                                         avg =        4.5
     within  = 0.0966                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        354

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad ln_nettoomsättning ln_räntekostnader Tillväxt if Tillväxt<tillväxt99 , re 

                                                                                       
                  rho    .63253443   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    6.9745019
              sigma_u    9.1505449
                                                                                       
                _cons     1.830685   2.752563     0.67   0.506     -3.56424     7.22561
    ln_räntekostnader     .9801931   .6688847     1.47   0.143    -.3307967    2.291183
   ln_nettoomsättning     2.162185   .7076009     3.06   0.002      .775313    3.549058
ln_skuldsättningsgrad    -1.925562   .5112312    -3.77   0.000    -2.927557   -.9235677
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(3)      =      28.42

     overall = 0.0511                                         max =          5
     between = 0.0946                                         avg =        4.6
     within  = 0.0831                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        362

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad ln_nettoomsättning ln_räntekostnader , re 

                                                                                       
                  rho     .5444959   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e    8.7081479
              sigma_u    9.5208772
                                                                                       
                _cons     7.795299   2.997105     2.60   0.009     1.921081    13.66952
   ln_nettoomsättning     1.494482    .798241     1.87   0.061    -.0700418    3.059006
ln_skuldsättningsgrad    -3.602868    .556318    -6.48   0.000    -4.693231   -2.512504
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(2)      =      46.35

     overall = 0.0679                                         max =          5
     between = 0.1453                                         avg =        4.8
     within  = 0.1343                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        371

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad ln_nettoomsättning, re

                                                                                       
                  rho    .52595706   (fraction of variance due to u_i)
              sigma_e      8.96567
              sigma_u    9.4438494
                                                                                       
                _cons     12.59355   1.476512     8.53   0.000     9.699637    15.48746
ln_skuldsättningsgrad    -3.599264   .5525185    -6.51   0.000     -4.68218   -2.516348
                                                                                       
                  ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                       

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(1)      =      42.44

     overall = 0.0860                                         max =          5
     between = 0.1805                                         avg =        4.8
     within  = 0.1017                                         min =          1
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         78
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        371

. xtreg ROA ln_skuldsättningsgrad, re
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